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In meer dan den opzigt is JOSEPH 'S Gefchiedenis eene
I der merkwaardigflen en belangryktten , die wy, zo wel
in vroegere als in laatere Gedenkfchriften , aantreffen.
Niet eene der minst gewigtige waarheden, welke die Gefchiedenis, in een fpreekend voorbeeld, vertoont, is, het
onzigtbaar beftuur der Godheid , door fchynbaar natuurlyke
middelen, de lotgevallen der menfchen eene wending doende neemen, tot het daarftellen van uitkomften, om welke
voort te brengen die middelen geenzins berekend fcheenen. De verfcheidenheid van karakters , welke die Gefchiedenis vertoont ; de werking der menfchelyke hartstogten ; het fchoone en behaaglyke der Deugd, het affchuwelyke der Ondeugd deeze en nog meer
nutte leeringen , welke de wysgeerige befchouwer uit
MOZES Verhaalen kan afleiden , ftellen JOSEPH'S Gefchiedenis tot een gepast voorwerp van opmerkinge en bemoediginge in , godsvrugt en pligtmaatigheid , voor de
zulken , die in de aloude Verhaalen niet flegts voedzel voor den weetlust , maar vooral voor het eerlyk
hart, zoeken. Welgeplaatst is daarom het beftaan der
Godgeleerden en Zedefchryvers , die de taak op zich namen , om de gewigtige waarheden en nutte leeringen , in
de gewyde Verhaalen opgefloten , te ontwikkelen en ten
nutten gebruike aan te wenden. Onder de geenen , welke
in het bearbeiden van deeze taak niet ongelukkig geflaagd zyn, mogen wy den Eerw. VAN MARKEN plaatzen ; en dunkt ons daarom geenzins vreemd het verlangen der Laden zyner Gemeente , welke 's Mans Leerredenen van den Kanzel hoorden voordraagen, om het leerzaarne en fligtelyke van dezelve, door herhaalde leezing,
ten meerderen voordeele te doen dienen. Regelmaatig
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en geleidelyk is de manier van behandelinge , en zeer
gefchikt om de aandagt der Toehoorderen te hulp te /women. Styl en taal zyn het belangryk onderwerp waardig, en verdient ook hierom de Eerw. VAN MARKEN
lof boven veelen , die de gewigtige zaaken , welke zy
behandelen, door eene aanftootlyke flurdigheid ontluisteren. Onder de betere klasfen van Opttellen , in hunne
foort , fchroomen wy daarom niet , deeze Leerredenen te
rangfchikken. Alleenlyk zouden wy wel gewenscht hebben, dat VAN MARKEN zomtyds minder uitvoerige Texten op eenmaal ter behandelinge zich hadt voorgefteld.
Overvlocd van ftoffe brengt hem hierdoor meermaalen in
de noodzaaklykheid , cm over gewigtige waarheden of
ftellingen eenigzins vlugtig been te loopen.
De bondel, dien wy thans voor ons hebben , bevat
negen Leerredenen; de laattle loopt over het verhaal van
JOSEPH'S tweede onderhandeling met zyne broederen ,
eindigende met JUDA ' S treffende aanfpraak. Eenerlei is
gemeenlyk zyne verdeeling. Eerst vermeldt by, by manier van omfchryvinge of uitbreidinge, den hoofdzaaklyken inhoud van het Textverhaal. Daarnaa ftaat by 4E1
op de meest opmcrkelyke byzonderheden, in den Text
begrepen. Eindelyk draagt by de nutte lesfen voor ,
welke de ontwikkelde byzonderheden aan de hand geeven.
Tot eene proeve zullen wy eenige ftaalen der wyze
van behandelinge voorleggen. Wy verkiezen daartoe ,
vooreerst , des Leeraars aanmerkingen op JOSEPH 'S gedrag, by de eertte komst zyner broederen , door MOZ ES
verhaald, Gen. XLII: 1-2 4 . „ Wat moeten wy van
„ yof^ph's gedrag omtrent zyne broeders, by hun eertre
„ komst in Egypte, oordeelen , en welk hefluit mogen
„ wy daaruit maken , ten aanzien van zyn karat-ter ?"
Deeze Vraag wordt bier op de volgende wyze beantwoord,
om JosE p res gedrag van blaam te zuiveren. „ Wanneer
„ wy alle de omftandigheden, die hier piaats hadden, in
„ aanmerking nemen, zie ik geene blyken van wraakzugt,
„ waar door yefeph zoude zyn gedreven geweest om
„ zyne broeders hard te behandelen en te benaauwen;
„ de tranen, welke by ftortede, de uitrusting , welke by
„ hun beval te geven tot de reife; dat by 't alleen by
„ verontrusting en . opwekking van hun geweten liet berus„ ten ; zyn dat Intwerkzels van de wraakzugt , wanneer
„ die het hart ingenomen heeft? Immers neen by moet
„ dan
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„ dan noodwendig andere redenen gehad hebben voor
„ zulk een gedrag ; uit het geheele beloop van zaken
• chynt
f
het my toe, dat yofeph, die by den algemeenen
hongersnood niet anders verwachten ken , dan dat 'er
„ van zyn maagfchap ook tot hem zouden komen, om
koorn te koopen, te voren reeds ontworpen had, hoe
„ by , wanneer zy kwamen, hen bejegenen , en allengs
• fchikkingen maken zou , om het ganfche huis zyns
• vaders in Egypte op de beste wyze over te brengen,
,, en weldadigheid aan hetzelve te bewyzen. Wanneer
• dit zyn voornemen geweest is , gelyk by de uit,, komst bleek, om aan zyns vaders huis weldadigheid te
„ bewyzen, dan fiend het zyne wysheid vry,, middelen
• te kiezen, die fchoon zy in den beginne hard fche,, nen, cchter van agteren tot dat weldadig oogmerk moes,, ten medewerken ; en uit dat oogpunt zyn gedrag ingezien zynde, is 'er over 't algemeen befchouwd , niets
• herispelyks in. Een wys mensch moet toch wel eens
„ ter bereiking van zyne oogmerken middelen gebruiken,
• die in het oppervlakkige befchouwd , vreemd zyn, en
;, zyn karader geen eer fchynen aan te doen. En, in de
• daad , de ornitandigheden , waar in yofepb zich toen
„ beyond, de geaartheid zyner broederen die hy kende,
vereischten de alleruiterfte omzichtigheid in de uitvoering
„ van zyn voornemen ; door eene al te vroege ontdekking
„ en toegevende goedheid , zoude hy het ontzag, waarin
„ by zich by zyne broeders ftellen wilde , verzwakt
„ en bun mogelyk aanleiding gegeven hebben, om op
„ eene andere wyze dan hy dienftig vindt , uit zyne ver• heffing voordeel te willen trekken. Hy moest vooraf
• verzekerd zyn, welk in 't algemeen de tegenwoordige ge• zindheid en denkwyze zyner broederen was; of by ze,
• zonder voor de gevolgen te vreezen te hebben, gerust
„ kon overbrengen in een land , daar by • nu zulk een
„ groot gezag had; getrouw tech te zyn aan den Koning
„ in dat land, en voor deszelfs rust en geluk te zorgen ,
„ was in die betrekking ook wet degelyk zyn plicht.
„ Hy moest weten, of zy hunnen ouden vader die ach• ting en liefde toedroegen , die nodig waren om met
„ volkomen gerustheid de bezorging van deszelfs welzyn in
„ hunne handen te kunnen toevertrouwen. Hy wilde we.
„ ten hoe zy omtrent zyn lieven broeder Benjamin dag„ ten; of de nyd die hen tegen hem had opgerokkend ,
„ zich ook tegen dien openbaarde ; of zy ook berouw
Az
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hadden van 't geen zy tegen hem misdaan hadden; en
of zy onderling zoo gezind waren , dat zy elkanderen
,, in het genot van bun geluk, wanneer hy daar toe de
1, beste fchikkingen gemaakt had , niet zouden ftooren,
„ op dat het hem van agteren niet berouwen migt , dat
,, by ze naar Egypte had gelokt. Dit te onderzoeken,
,, en hen 't gepleegde onrecht, indien zy 't nog niet inzagen, te doen gevoe!en, om hen door de vergiffenis,
,, en door de goede gevolgen, welke God daaruit had
If voordgebragt, des te meer te treffen en te verblyden,
/1 en bur, bet aanitaand geluk door voorafgaande bittere
aandoeningen nog fmakelyker te maken ; dit was in 't
• gemeen bet oogmerk van yofeph's gedrag, dat hy bier
• omtrent zyne broeders hield ; en even dit vertoont ons
2) den mall in zyn groat karader; by wist over zyne
SI liefde en aandoeningen te heerfchen, en gehruikt zulk
Sf eene voorzichtige wysheid, die veel edeler is , dan
• zwakke liefde , welke- menigmaal fchadelyk bevonden
• wordt."
Naa dit alles in eenige byzonderheden nader te hebben
ontwikkeld, oppert VAN MARKEN eene tweede Vraag , inhoudende, dat hoewel JOSEPH al gewigtige redenen hadde
om dus met zyne broeders te bandelen , „ of bet evenwel niet onnatuurlyk was, zynen ouden vader zoo zeer
„ te bedroeven, door hem ook van, Benjamin te willen
„ berooven?" Het antwoord luidt: „ Ik erken, deze be„ denking heeft in den eerften opflag veel fchyn; echter
5/ zal bet niemand, denk ik, in de gedagte komen, dat
yofeph het voornemen been gehad , om bet hart van
SS zynen vader te wonden en hem deep te bedroeven ;
SI maar wat zullen wy dan op deze bedenking antwoorden? wy moeten, dunkt my, vooral het hoofdoogmerk
i van j ofeph in de vordering, dat zy Benjamin tot hem
„ medebragten , onder bet oog houden ; by wilde daar
, door zyne broeders meer bedroeven, hoe zy zich om„ trent Benjamin gedragen hadden , 't geen by daar uit
• zoude kunnen opmaken, of yakob hem aan hun zoude
95 toevertrouwen; dat deze niet mede gereisd was, kon
• hem toch nog bedenkelyk voorkomen ; by wist de °or,' zaak daar van niet, de broeders hadden daar van niets
• laten blyken; oak wilde by mogelyk daar door kennis
,1 nemen, of zyn vader waarlyk dagt, dat by dood was ;
„ daar by anders, indien by 'er iets van geweten had,
dat f ofeph in E gypte was, uit het verlangen van den
„ ecr„

,,
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• eerften Staatsdienaar om Benjamin te zien, ligtelyk iets
zoude gegist hebben. En nu ontftaat de voorname
„ zwarigheid, ten aanzien van y aleph hmdelwyze, daar
„ uit , dat men zonder genoegzaam bewys veronderftelt,
„ dat hy de treurigheid van yakob over het geniis van
„ Benjamin vooraf gezien, en zyn treurigen toeftand by
„ die gelegenheid zich zoo levendig heeft voorgefteld,
„ als wy dien in het vervolg befchreven vinden, en evenwel 'er zoo fterk op heeft kunnen ftaan, dat men zyn
„ jongften broeder zou medebrengen. Schynt het tegen„ deel niet by de uitkomst te blyken ? want toen Yofeph
„ by de tweede ontmoeting hoorde , wat zyn vader door
1, den eisch om Benjamin mede te laten gaan, geleden
„ had, kon hy zich niet langer verbergen. Hoe konde
„ by geloven , indien zy zich wel omtrent Benjamin ge„ dragen hadden, dat yakob, daar hy nu reeds over de
„ jaren oud was, 'er zoo veel zwarigheid in zoude
„ ftellen, om hem mede te laten trekken , ten einde St„ meon vry te maken? te nicer, daar yofeph in bet geld
I„ weder mede te geven , getoond had, dat by geneigd
„ was om hun wel te doen. Wanneer wy de zaak zoo
„ befchouwen, dan wordt de zwarigheid weggenomen
„ en yofeph's kara&er ook bier door niet benadeeld.”
Uit de negende Leerrede zullen wy nog iets overfchryven, raakende de gepastheid van JOSEPH ' S gedrag in de
beproeving zyner broederen. „ Wy zien bier (lchryft
„ VAN MARKEN) duidelyke blyken van zyn beleid en
• duorzicht; hoe gepast handelt by om den indruk van
9, 't geen zy gedaan hadden , toen zy hem verkogten, te
,) verlevendigen ; by bragt hen in dezelfde omftandighe5, den, waarin zy met hem geweest waren; in dien tyd
• beroofden zy hunnen vader van zynen zoon , thans
9, fcheen by het te willen doen; in dien tyd verkogten
,' zy hem tot eenen flaaf, thans dreigde by hun het zedde lot ; in dien tyd hoorden zy de Item der onfchuld
s, niet, thans fcheen by hem (haar) niet te hooren ; dit
,5 zyn gelykzoortige omftandigheden, welke alle de voorige denkbeelden van hunne fchrikkelyke daad op
2, nieuw konden verlevendigen. Maar (gaat VAN MARKEN
• voort) zyne handelwyze was ook zeer gefchikt, om
hunne gezindheid omtrent Benjamin en den ouden va• der ook nu door en door te beproeven, 't geen vooral
• bier zyn oogmerk was, by laatze agterhalen , en hen
,51 zoo aanfpreken, dat zy aanftonds overrompeld waren,
A3
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„ en in de ontiteltenis uit bewustheid van hunne onfchuld
„ de fterkfte aanbieding doen; de beker wordt gevonden
„ in Benjamin's zak, nu moest by flaaf zyn, en zy ko„ men in een geval , waar in het nu geheel openbaar
51 moest worden, hoe veel zy zich aan Benjamin en den
„ ouden vader laten gelegen liggen; by yofeph komende
„ houdt by zich mede , als of 't hem ernst was, Benja• min tot flaaf te houden, terwyl by wil, dat de andere
„ als onfcbuldig, henen trekken. Wanneer zy nu geene
„ waare broederliefde en vaderliefde hadden , wanneer
„ Benjamin bun ook nu, gelyk eertyds yofeph, in den
„ weg ftond, dan zouden zy zich weinig aan hem bekreu„ nen, en zonder voor hem intetreden aan de gerechtig„ heid haren loop laten ; hoe zullen zy zich nu gedra• gen ? deze handelwyze (dus befluit de Eerw. VAN
• MARKEN) was dus zeer gefchikt in yofeph's ontwerp
„ van beproeving.”
Styl en taal hebben wy boven geprezen. Hier merken
wy nog aan, dat wy wel zouden gewenscht hebben, dat in
de punauatie meer naauwkeurigheids ware in agt genomen.

De Leer der Drieeenheid tegen de zoogenaamde nieuwe
Hervormers verdedigd. Naar het Hoogduitsch van BAUM*
GARTEN CRUSIUS. Met .danmerkingen en Byvoegfelen
door Jacob van Nuys Klinkenberg. Te ilinflerdarn, by
J. Allart , 1797. In gr. 8vo. 422 behalven een
Yoorbericht van 32 bd.

e Eerw. Konfiftoriaal - Asfesfor,,
D
had, onder den titel van
in
drie bandjes , een aantal Verhandelingen, ter verdediging

Baumgarten Crufius,
Schrift and Vernunft ,

van de voornaamfte Leerbegrippcn der Proteftanten tegen
de zoogenaamde nieuwe Hervormers , in 't licht gegeeven.
Onder alle dezen trok inzonderheid de twaalfde , over Gods
Drieeenheid, de aandacht van den Amiterdamfchen Hoogleeraar van Nuys Klinkenberg naar zich ; te meer, omdat
deze Leer , naar zyn oordeel, den weezenlyken grondflag
van het Christendom uitmaakt , met welke alle andere
karakterifeerende Leeraukken, welke daarmede onaffcheidbaar verbonden zyn, fraan of vallen moeten. Het kwam
hem voor, dat deze Verhandeling , byzonder in onzen
tyd, oak voor zyne Landgenooten, van nuttigheid weezen
konde ; en het ophouden van zyne gewoone Amptsbezighe-
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heden gaf aanleiding , dat by dezelve in onze taal overbragt , of liever eene Nederduitfche navolging derzelve ,
waarin niet woord voor woord overgezet, en hier en daar
het een en ander weggelaten is, vervaardigde.
In het Voorbericht geeft ons van Nuys Klinkcnberg een
kort verflag van de heftige beftryding der Christelyke Leer,
geduurende den afloop dezer eeuw, eerst door de Deisten,
en vervolgends door de nieuwe Hervormers. Het eerfte
heirleger,, naar het zeggen van den Hoogleeraar , geheel
verflagen zynde, is 'er, federt ointrent so jaaren, een ander
van nieuwe vyanden opgetreeden , die , onder het voorgeven van hoogachting voor het Euangelie , zich op onderfcheidene wyzen beyveren, om het Euangelie uit bet
Euangelie weg te redeneeren , en het geheele Christendom tot eene fchraale Zedekunde te herfcheppen; Riles,
onder den naam van ver/ichting , opklaaring, en tot de
oorfprongelyke eenvouwigheid hervormd Christendom.
Behalven den Re&or Damm, die hier als heirvoerer in.
komt, worden Milner, Steinkart, Nicolai en Bahrdt ge.
noemd, als de eerfte en voornaamfte voorftanders van
deze gewaande verlichting , die men al rasch , door allerlei kunstgreepen , met hulp der Duitfche Recenfenten
allerwege heeft weeten te verfPreiden. Hoe gevaarlyk
deze nieuwe vyanden van het Christendom , zelfs veel
meer dan de vroegere Delsten, ook zyn mogen, de meest
weezenlyke grondwaarheden van het Euangelie , waarop
zy zyn aangevallen , zullen 'er , naar 's Mans .00rdeel ,
niets by verliezen, maar zelfs daardoor des te meer boven alle tegenfpraak verheven worden.
Of dit nu ook gefchied zy, door de verdediging der
Leere van Gods Drieenheid , door Baumgarten Crufius,
en van Nuys Klinkenberg, tegen derzelver hedendaagfche
beftryderen , willen wy aan het oordeel van deskundi.
gen , die de moeite willen neemen , om den inhoud van
dit gefchrift , met 't geen over dit onderwerp voor.
been dikmaal gezegd is , te vergelyken, gaarne overlaaten. Wy voor ons hebben noch in de Verhandeling van
den Hoogduitfchen Schryver, noch in de Aanmerkingen en
Byvoegzels, die meer dan de Delft van dit boek uitmaa.
ken, nieuwe bewyzen voor de Leer van Gods Drieenheid,
of nieuwe oplosfingen van daartegen ingebragte bedenkingen , kunnen vinden.
De Verhandeling zelve beftaat uit drie deelen. De
Eerw. Schryver tracht, in de eerfte Afdeeling, de fchriftA4
E. C RUSIUS, OVER DE DRIEEENFTEID.
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maatigheid dezer Leer te bewyzen. In de tweede wordt
beweerd, dat zy met de rede en het gezond verftand
geenzins ftrydt, en eindelyk in de derde , dat zy geene
drooge en onvruchtbaare befpiegeling,maar eene ter beoeffening noodzaakelyke en nuttige Godsdienst waarheid is.
In de eerile Afdeeling laat zich de Optteller zeer fterk
uit over 't geen men van Schryvers, die de Leer van
Gods Eenheid altyd , als eene allergewigtigfte grondleer
van den Godsdienst , doen voe,rkomen, in alle voorftellingen, die daarop eenige betrekking hebben, volftrekt moet
verwachten ; de grootfte voorzichtigheid naamelyk in de
keuze van elk woord , en de meest mogelyke juistheid
der geheele voordracht , zoodat men geen gevaar loope,
aan perfoonen, die geen God zyn, waare Godheid toe te
fchryven. Waaruit dan dit gevolg wordt afgeleid , dat,
zoo 'er in het eene Goddelyke Weezen geen meerderheid
van perfoonen is , de Bybel een bock is , dat zichzelven
weerfpreekt en verwoest ; dat de afgodery leert, en echter wil te keer gaan. Men moet dan evenwel daarby ook
vooronderftellen, dat de Israeliten met de Leer van Gods
Drieeenhetd genoeg bekend geweest zyn , om door den
fpreektrant , waaruit onze Schryver redeneert , niet ligt
tot het Veelgodendom verlokt te worden. Anders bewyst
deze geheele redeneering te veel , dat is niets. En hoe
firookt dit, met 't geen bl. 31-36 beweerd wordt , dat
de Leer der Drieeenheid in 't 0. T. minder duidelyk en
opzetlyk, dan in het N. T., geleerd wordt; dat het niet
onmogelyk zou geweest zyn dat de Jooden vOcir de
komst van Christus, zoo lang zy nog zooveel neiging tot
Veelgodery betoonden, deze Leer kwalyk veritonden en
misbruikten ; en dat zy die toen ook konden ontbeeren,
zoo lang men de Leer der verlosfing van zondaaren nog
Met kon bevatten? By de opgave der meer byzondere ,
meestal gebruikelyke, bewyzen voor eene meerderheid van
Goddelyke perfoonen, en voorts ten betooge der Godheid
van Christus, en van den Heiligen Geest, die men hier
in eene geleidelyke orde byeenvindt, met byvoeging ook
van zulke bybelplaatfen, waarin men meent, dat de drie
Goddelyke perfoonen te gelyk genoemd worden , kunnen
wy ons niet ophouden. 't Is jammer, dat 'er zoo veele
zwakke , en reeds lang door kundige voorftanders dier
Leere afgekeurde , bewyzen mede onderloopen, b. v. nit 't
gebruik
van den naam Elohim, en andere Goddelyke naa1,
men, in het meervoudig getal, met werkwoorden in het
en-
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enkelvoudige ; uit zulke en dergelyke uitdrukkingen als
kat ons menichen n2aaken , yehovah deed — regenen van
yeho vah ; uit de rede der hoogIte wysheid, Spreuk. VIII;

uit Pf. XXNIII: 6. Jef. VI: 3. z Joh. V: 7. enz.
In de tweede Afdeeling, die ter wegneeming van bedenkingen, door de gezonde rede teen deze Leer ingebragt , zal moeten dienen, hebben wy ook niet kunnen
ontdekken, dat 's Mans fcherpzinnigheid nieuw licht over
dit duister, en ten eenemaal onbegrypelyk , ftuk verfpreid
heeft. Hoe het ftrydige, dat 'er in eene erkende eeuwige
teeling des Zoom , en uitgang des H. Geestes, fchynt te
weezen, uit den weg geruimd zy, door de vreemde onderfcheiding tusfchen de oorzaak van een zaak to zyn
en die te bepaalen, en wat licht ons de gelykenis van de
hoeken en zyden in een driehoek bier geeve , bekennen
wy niet te bevatten. Wy zouden ons ook niet gaarne
vermeeten te zeggen, 't geen bl. 124-126 beweerd
wordt , dat, byaldien 'er van eeuwigheid geene meerder.
held van Goddelyke perfoonen beftaan heeft, de Godheid
voor de fchepping niet werkzaam kan geweest zyn, niet
gelukzalig kan geieefd hebben.
In de derde Afdeeling ontbreekt voornaamelyk,'t geen
een hoofdg4rek der geheele Verhandeling uitmaakt , te
weeten , eene duidelyke onderfcheiding van de wyd uit
een loopende begrippen der genen, die zich met het geheele Leerfteifel van den Schryver niet kunnen vereenigen.
De meeste aanmerkingen, zoo verre zy nog al Beek houden , dienen alleeMyk tot wedcrlegging van hun , die
Christus -- maar voor een bloot Mensch , die vddr
zyne geboorte uit Maria , (of wel , uit Jozef en Maria ,) geen aanweezen gehad heeft , houden. Het zou
echter wel der moeite waard geweest zyn, ook te onderzoeken , of de leerbegrippen van anderen, die wel geen
drie onderfcheidene Goddelyke, gelyk eeuwige , perfoonen
erkennen , maar Christus eerbiedigen als 't heerlykfte
Weezen , dat 'er buiten God beftaat , en aan 't welk ,
vdOr de fchepping der waereld , de oneindige volmaaktheden
der Goddelyke natuur zelve zyn medegedeeld, of in Hem
de onzichtbaare Godheid vereeren , die zich door en in
Hem geopenbaard, en door Hein het grootfte heil voor
't menschdom aangebragt heeft; of, zeggen wy, deze en
andere van den gewoonen leertrant afwykende begrippen
wel verdienen bezwaard te worden met alle die gevolgtrekkingen , die in deze Afdeeling uit de verwerping der
meest
A5
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meest aangenomene leerwyze afgeleid worden, en of waarlyk met dit Leerftelfel ook de Leer onzer veriosfing door
Christus, ja al het gezag van den Bybel, ftaa of valle.
In de Aanmerkingen en Byvoegzels, die zich voor verre
het grootfte gedeelte tot de eerfte Afdeeling bepaalen,
de Hong Eerw. van Nuys fainkenberg veel beleezenheid
in de Schriften der zoogenaamde nieuwe Hervormers aan
den dag. Men kan 'et een aantal vrcemde gevoelens en
gewaagde vooronderftellingen , niet alleen betreffende het
eigentlyk onderwerp der vertaalde Verhandeling, maar ook
die 'er weinig of niets mede gemeen hebben, uit leeren
kennen, b. v. over het verhaal van de fchepping, van de
verwoesting van Sodom, de opoffering van Ifaac; de Leer
van de opttanding der dooden , van het laatfte oordeel ,
en veele anderen. De nieuwe uitlegkunde van den vermaarden Koningsbergfchen Wysgeer Kant is zelfs niet onaanaeroerd gebleeven. Die 'er eenig , al is 't maar oppervlakkig, denkbeeld van verlangt , kan bier op bl. 253 —
266 te recht raaken. Voor het overige wordt , in deze
Aanmerkingen en Byvoegzels , de bewystrant van Baumgarten Crufius meestal gevolgd en verdedigd. Zelfs in het
gewoon gebruik van den naam Elohim , vindt van .Nuys
Klinkenberg , hoewel by het gewigt der dantegen geopperde bedenkingen erkent , nog al cenige kracht, terwyl
by meent, dat de H. Schryvers , zoo zy geen meerderheid
van perfoonen erkend hadden, zich liever van het enkelvoudige Eloah zouden bediend hebben. Spreuk. VIII,
moet , zynes erachtens , de zelfitandige wysheid , Gods
Zoon , onder anderen , om deze rede verftaan worden ,
dewyl het Hebr. woord, vs. 22 bezitten vertaald, de beteekenis heeft van voortbrengen, 't geen van de wysheid,
eene eeuwige en weezenlyke eigenfchap der Godheid, niet
kan gezegd worden. (Men zou kunnen vraagen , of 'er
dan een tyd geweest is, wanneer de zelfftandige wysheid
niet beftond, en of dezelve, in den eigentlyken zin van
't woord , voortgebragt zy , of gefchapen ?) De Leer,
dat Christus waarachtig God is, ftaat ook, volgens onzen
Hoogleeraar , met die der Verzoening in 't allernaauwst
verband, zoodat by, die de eerfte loochent, niet kan nalaaten ook de andere te verwerpen; ja, zoo wy God niet
als Drieenig erkennen, clan doen wy afftand van de verplichting , welke wy , by den Doop , op ons genoomen
hebben; dan verloochenen wy onzen Doop, en tevens ons
Christendom.
Wy
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Wy onthouden ons van verdere aanrnerkingen over deze en dergelyke beflisfende uitfpraaken , en rn ,2enen genoeg gezegd te hebben , om den hoofdinhoud van dit
boek , en den geest, waarin het gefchreeven is, te doen
kennen.
Due Leerredenen over het gedrag van den Christen, in
Voor- en Tegerifpoed. Door C. BAVINK SIM. Z. Leeraar
der Doopsgezinden te Embden. Te Groningen , by P.
Doekema, 1797. In gr. 8vo, 67 bl.

lke pooging , om jets by te draagen tot nut der Natuurgenooten , verdient lof en aanpryzing. Den
E
Doopsgezinden Kerkleeraar
bezielde dit lofwaarBAVINIC

dig en den Euangeliedieriaar hoogst betaamend doelwir.
De wensch ter bereikinge van dat edel doel bewoog hem,
om buiten den engen werkkring , binnen welken by verkeert, eene wydere uitgebreidheid te geeven aan de Leerredenen , welke by daar toe aan zyne Gemeente voordroeg. Het drietal heeft aan 't hoofd de woorden des
Predikers, Hoofdfl. VII: 14, in onze Overzetting luidende: Geniet het goede ten dage des voorfpoeds, maar ten
dage des tegenfpoeds ziet toe ; want God maakt ook den
&nen tegen over den anderen, ter oorzaake dat de Menscb
niet zoude vinden iets dat na hem zyn zal. Oordeelkun•

dig merkt BAVINIC aan , dat deeze woorden in duidelykheid zullen winnen , indien ze, volgens DATHE aldus
vertaald worden : Geniet ha goede , en zyt vrolyk van
hart in den dag des voorfpoeds, maar zyt niet ontevrede
in tegenfpoed! want God heeft het ddn aan het ander verknocht, op dat de Jlfensch niet zoude weeten Welk van beiden by in het toekomende te verwachten hebbe. Uitvoerig.

that de Leeraar flit op de wyze en middelen , om den rykdom, zo voor den bezitter zelven, als ten behoeve der Natuurgenooten , betaamelyk en ten voordeele aan te wenden. De eerfl:e en een gedeelte der tweede Leerrede
zyn aan de bewerking van dit plan gewyd. De andere
heeft daar van en de derde Leerrede loopen over de onderfcheidene omftandigheden en lotgevallen , in welke de
Christen mag gezegd worden dat tegenfpoeden hem bejegenen. In beiaerlei opzigt heeft de Eerw. HAVINK zyne
taak loflyk volvoerd, door de nutte lesfsm en onderrigtingen,
die by voordraagt en welker inagtneeming den rykdom
tot
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tot weezenlyken zegen zou doen gedyen , en by de on.
voorfpoedigen den druk der rampen merkelyk verminderen.
Op de lyst der Schriften van foortgelyke bedoelinge
verdienen alzo deeze Leerredenen eene eerlyke plaats;
welker aandagtige leezing wy dienvolgens aanpryzen.
is 'er Openbare Godsdienst zyn 'er Leeraars voor
den Godsdienst nodig? Of Antwoord op ene Prysvraag,
over de ware Oorzaken van de tegenwoordige Ongodsdienfligheid , en de Middelen ter Verbetering. Door
DIRIC CORNELIS VAN VOORST Predikant te
dam. Te Amfierdam, by J. ten Brink Gz., 1797. In
gr. 8vo, 56 bl.

by veelen onzer Leezeren is de Prysvraag ,

in
ekend
de maand Juny des jongstvoorgaanden jaars , de oorB
zaaken van het verval , en de middelen tot heritel der

openbaare Godsdienstoeffeninge betreffende, uitgefchreven,
en van de ingekomene Antwoorden op welke Vraag reeds
eenigen door den druk zyn gemeen gemaakt. De Eerw.
VAN VOORST insgelyks zyne kragten aan het belangryk
onderwerp beproefd hebbende , geeft in het Voorberigt
reden van het niet inzenden , en van de afzonderlyke
uitgave van zyn Opftel. Om den wille van hun, die het
Programma, 't welk de voorgeftelde Vraag bevat , niet
by de hand hebben , hadden wy wel gewenscht, dat de
Eerw. Schrvver hetzelve nevens zyn Opftel hadt doen
drukken. Tot het rechte verftand des oogmerks en der
gepastheid van verfcheiden afdeelingen zou zulks niet weinig hebben toegebragt. Naa 's Mans Gefchrift te hebben doorlezen , vinden wy geene reden voor de onderftelde mogelykheid, om deswegen haatlyk te worden aangevallen, aaigezien het allezins lofwaardig oogmerk , om
eene der heilzaamfte inrigtingen in de Maatfchappy, —
de openbaare Godsdienstoeffening, — voor te itaan en te
bevorderen. Over de Ongodsdienftigheld, en de algemeenbeid daar van, gefproken hebbende, treedt VAN vooRsr
in een onderzoek van derzelver oorzaaken. Deeze verdeelt by in algenteene , bier niet minder dan zestien in
getal, en byzondere, welke in de tegenwoordige gefteldheid van zaalren in ons Vaderiand Kaaren grond hebben.
Aangaande Verlichting en Verdraagzaamheid fchryft VAN
vooRsr , „ nooit kunnen zy oorzaaken zyn van laauw-
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„ heid, onverfehilligheid en nalaatigheid in den openbaaren
Godsdienst." Maar, voegt by 'er nevens , wil men verdraagzaamheid en verlichting te verre dryven, dan breekt
men meer of dan men opbouwt , dan bant men de menfchen uit den openbaaren Godsdienst, en vermenigvuldigt
ongodsdienftigheid. Gaarne en gaaf onderfchryven wy,
't geen VA-isr vooRsT meldt, aangaande de wyze , op welke de Godsdienst moet onderweezen worden, als een middel ter bevorderinge van Godsdienftigheid. „ Men moet
„ zorg dragen (is zyn raad) dat het onderwys in den
„ Godsdienst, 't welk aan de jeugd gegeeven wordt, niet
„ dor en onaangenaanz zy dat men de kinderen gene
„ klanken mededeelt , welke voor hen onverilaanbaar zyn.
„ — Men ftelle den Godsdienst, gelyk hy is, ook wa,
„ relyk bevallig voor. Men wyfe aan, welken invloed de
„ leerftukken op ons hart moeten hebben , en hoe zy in
„ verband ftaan met het gelyk en heil der Maatfchappy.
„ Men doe den Godsdienst dierhalven kennen van deszelfs aangcname en ware zyde. Men doe altoos opmer„ ken , dat de Godsdienst niet naargeestig maar recht
• vrolyk ruaakt. De Leerboeken moeten op die leest ge„ fchoeid zyn, of tot zulk nader onderwys kunnen die„ nen.” -- Minder nuttig dunkt ons het volgende :
• Vooral moet men de kinderen onderrichten , dat men
„ over de Leerftukken onder de Christenen zeer verfchillen„ de denkt, op dat zy met alle kracht leren ondcrzoeken.”
Voor menfchen in meer gevorderden leeftyd moge dit
zyne nuttigheid hebben. Maar kinderen in den doolhof
der Gefchilvoerende Godgeleerdheid rond te leiden, dunkt
ons het gepaste middel niet , om hen tot waare Godsdienfligheid , die het hart verbetert, op te leiden. Over
't geheel genomen , hebben wy in dit Gefehrift menig
goede aanmerking ontmoet. Van oppervlakkigheid, misfchien uit overhaasting ontftaan , kan de Eerw. VAN
VOORST zomtyds niet worden vrygefprooken ; by voorbeeld, daar hy, fchryvende te zullen betoogen, dat waare
Verdraagzaamheid Godsdienftigheid bevordert, dat, o genaamde, betoog in het klein beftek van nog geene halve
bladzyde omvat.

Ver.

VERZAMELING VAN STUKKEN.

Verzaineling van Stukken , betrefende de Verkiezing
Inwyding van den Hoogivaarden Heere JOANNES JACOBUS VAN RHYN, tot !/arts- Bisfchop van de R. C. Kerk
van Utrecht. re Utrecht , by B. J. Schelling , 1797.
in gr. 4to. 24 bl.

het overlyden van wylen

aa
in April des voorgaanden
N
jaars voorgevallen, verkiest het Capittel den Eerw.
GUALTHERUS MICHAEL

VAN NIEUWENHUISEN

JO-

tot diens Opvolger op den
Aardsbisfchoplyken Stoel van Utrecht, en geeft daar van,
gelyk vervolgens ook van de Wydinge, fchriftlyk kennis aan Paulo PIUS DEN VI; alle 't welk gevolgd
wordt van de Geloofsbelydenisfe, van eenen Brief verzeld , door den nieuw verkozenen Aardsbisfchop aan
den H. Vader toegezonden. Alle deeze Stukken, in
bet Latyn en Nederduitsch afgegeeven , worden gevolgd van eenen Brief , door den Paus , aan alle Ca-

ANNES JACOBUS VAN RHYN

tholyken , zyne geliefde Kinderen, die zich in het Vereenigd Nederland bevinden; waarin zyne Heiligheid in Berke

bewoordingen het gedrag der Utrechtfche Kerke, als tot
zulk eenen handel nict geregtigd, afkeurt en veroordeelt;
excommuniceerende en vloekende den Inwyder , den verkorenen en gewyden, en alien , die in de verkiezing deel
gehad hebben; als odk alien, die door hulp, byftand,
bewilliging, of eenigen raad hoegenaamd,in de verkiezing
of wyding medegewerkt hebben; alle welken , als afgefcheiden van de gemeenfchap der Kerke en volflagene
Scheurmaakers, gehouden, en als zodanigen moeten gemyd worden. De grond deezer harde taale is, het vermeend regt van her Roomfche Hof, zedert het begin
deezer Eeuwe , om niet meer te erkennen de Capittels
van Utrecht en Haarlem, welke het tot aan bet gemelde
tydflip badt erkend; en gevolglyk, om alle verkiezingen,
door de gemelde Capittels verrigt , als wet- en krngtloos
te veroordeelen. Deeze aanmaatiging van het Roomfche
Hof wordt in het Voorberigt beftreden , en alzo de wettigheid van het gedrag des Utrechtfchen Capittels aangetoond, onder andere, met het vermelden van eene plaatze
uit de Confultaten van tweeentwintig Advocaaten van Parys, over het Proces te Haarlem, uitgewezen e Augustus
17b6. De tegenwoordige Verzameling bevat alzo eene
by-
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bydrage tot de Kerkelyke Gefchiedenisfe deezer Eeuwe;
uitleverende den bewys , onder de, duizenden , van de
heerschzucht van 't Roomfche Hof , 't welk, ondanks
zyne verzwakte kragten, niet nalaat, zich eene fchaduw
van ingebeeld gezag, ook in afgelegene Gewesten, aan te
maatigen.
Samenfiel van Heelkunde, door BENJAMIN BELL, Lid van
het Koninglyk Genootfchap van Heelkundigen in lerland
en te Edinburg, als ook van de Koninglyke Maatfikappy te Edinburg, en Heelineester van het Koninglyk Hospitaal aldaar. Uit het Engelsch vertaald , met Aantekeningen verrykt , en vermeerderd met de Aann2erkingen
era Byvoegzelen, die in de Hoogduitfche uitgave van dit:
perk gevonden worden. Ilden Deeds tfle Stuk. Met Plaaten. Utrecht en Anifterdanz , by G. T. van Paddenburg en Zoon , M. Schalekamp en W. Holtrop. In
gr. 4to. 154 bl.

In dit gedeelte van het uitmuntend Heelkundig ZamenfFel
van den Heer BELL worden behandeld de Ziekten
der Hersfenen, door uitwendig geweld veroorzaakt; en een
gedeelte der Oogziekten. De gewigtige hier voorkomende
ittoffen zyn met eene genoegzaame uitvoerigheid en groote
duidelykheid behandeld. Ook ontmoet men hier niet alleen het gewoone, 't geen in de meeste Zamenftelzels der
Heelkunde te vinden is, mlar daar te boven komen 'er
in voor, veele gewigtige bedenkingen, omtrent eenige omftandigheden van groot aanbelang , in welke de Schryver
merklyk van zyne voorgangers verfchilt , en wet , zo het
fchynt , om zeer voldoende redenen.
Tot bewys van het gezegde kan , onder anderen, verftrekken zyne behandeling van de Schudding der Hersfenen , voorkomende in de IV ilfdeeling van het XXVI
Hoofdliuk. Doorgaans wordt dit toeval befchouwd , als
in aart overeenkomftig met eene &nicking of ontfteeking
der Hersfetien , en op dezelfde wyze behandeld. Doch
de Schryver merkt aan, dat de Schudding der Hersfenen
door byzondere kentekenen wordt aangeweezen, en wet
inzonderheid door eene langzaame en weeke Pols, en
eene verwyding der Oogappelen, die, zich, by bet invalLn van het helderst licht , niet zamentrekken. Hy be.
fchouwt dus den aart van de Schudding der Hersfenen,
als
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als eene groote krachteloosheid, die niet door herhaalde
Aderlaatingen, en door de verdere verflappende Geneeswyze , in de Drukkingen en Ontfteekingen der Hersfenen
zo heilzaam, rnaar in tegendeel door verfterkende en opwekkende ikiiddelen , moet worden te keer gegaan. Zo
ras bet cierhalven zeker is, dat de toevallen, na eene belediging des Hoofds ontitaan , voornaamelyk uit eene
Schudding der Hersfenen voortkomen, is hy van oordeel
(zie p. 52 en 53.), dat men den . Lyder trapsgewyze zo
veel warmen wyn moet laaten drinken, als men gewoon
is in verzwakkingen, uit andere oorzaaken voortkomende, toe te dienen. Daar voorts de Lyders in deeze gefteldheid zeer vatbaar 'zyn voor verkleuming, wil by dezelve warm hebben toegedekt. Daarenboven acht by het
dienftig, het hoofd , in zo verre de bekleedzelen niet
berchadigd zyn, met eene blaartrekkende pleister te bedekken, en Mostertpappen aan de voeten te leggen. Zo
de omftandigheden zodanig zyn , dat men niet in that is
eene genoegzaame hoeveelheid van wyn binnen te krygen,
raadt hy zelfs, zyne toevlucht tot vlugge Loogzouren,
Brandewyn , en andere hartfterkende prikkelende Middelen , te neemen. Doch de gewoone verzwakkende
Middelen verwerpt by in 't gebeel, uitgezonderd de zagtwerkende Purgeermiddelen , in eene genoegzaame hoeveelheid toegediend, om den afgang , op eene maatige
wyze, aan den gang te houden. Nadat het geweld der
toevallen geweeken is, voltooit by de geneezing met
bet gebruik van den Koortsbast en der Staalwateren :
terwyl hy ook verzekert , waargenoomen te hebben , dat
de overblyvende loomheid en traagheid van geheugen het
best, door de toediening der. Eleariciteit , kunnen worden
geholpen.
Insgelyks ftellen de meeste Heelmeesters , dat eene wel
volbragte Panbooring, op zich zelve , weinig gevaar influit, en men dus in twyfelachtige gevallen tot dezelve
altoos zyne toevlucht kan neemen. De Schryver befchouwt daarentegen (p.69.) deeze Operatic, als in Naar
eigen aart gevaarlyk , daar Reeds byna een vierde &el
der Dieren, welke deeze Konstbewerking ondergaan , aan
derzelver gevolgen omkomen. Hy erkent wel, dat men,
uit het gebeurde by andere Dieren , niet altoos zeker tot
den Mensch kan beiluiten ; doch oordeelt zyne gevoigtrekking in dit geval billyk; dewyl hy ook meermaalen by
Menfchen de Panbooring doodelyk heeft zien worden ,
door
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door eene ontfleeking van het harde hersfenvlies , die
ten tyde der Konstbewerking niet beftond, maar door
dezelve wierd veroorzaakt.
Ingevolge van deeze aanmerking , verfchilt zyne behandeling van zommige gewigtige hoofdwonden ook mer-,
kelyk van die geene , welke by veelen voor de beste
wordt gehouden. Dus willen de meesten, dat, wanneer
eene Ontfteeking der Hersfenvliezen gebooren wordt;
door eene kneuzing der uitwendige &e'en , men, zo de
gewoone ontlastende en afleidende Middelen niet aan het
oogmeik voldoen , aanflonds zyne toevlucht zal neemen
tot de Panboor. Onze Schryver meent daarentegen , dat,
daar het Trepaneeren eigentlyk alleen hulpe kan aanbrengen , wanneer eenig gedeelte der Hersfenen , door
eenig vogt , is gedrukt, men die Operatic in dit geval
Met moet te werk ilellen , dan alleen, in gevalle de genoeinde Ontfteeking in Verettering mogt overgaan, wanneer dezelve, '.o door de drukking, ale door de ras bykomende fcherpte van bet uitgeftorte vogt , ten boogtten
noodzakelyk wordt.
Wanneer in eene geweldige hoofdwonde het gebeente
alleenlyk gefcheurd is, zo heeft men dikwyls veel moei-.
te om zodanige fcheuren te ontdekken. Volgens de
Waarneemingen van den Heer BELL, ontdekt men zulks
bet best, dour te letten op het bloeden der wonde. Zo
namelyk, na dat het onthloot gebeente is afgevcegd, by
herhaaling wederom op nieuw blued voor den dag komt,
dan is men vry zeker , dat 'er eene fcheur moet zyn ,
die dan ook doorgaans, door naauwkeurig op de plaats te
letten, van waar het bloed uitvloeit , fpoedig wordt ontdekt. Wat de behandeling van zodanige enkelvoudige
fcheuren aangaat , doorgaans willen de Schryvers , dat
men tot derzelver geneezing de Panboor volftrekt noodig heeft; daarentegen bewyst de Schryver, dat zodanige kwetzuuren op zich zelve , cn niet gepaard gaande
met indrukking van een deel der Hersfenpan , of eerie ,
door verfclieuring der bloedvaten ontftaande, drukking der
Hersfenen, geenzins dee.ze Operatic van nooden hebben,
ja zelfs, dat, daar dezelve zonder eenige noodzaaklykheid
wierd in bet werk gefteld, de ontfteeking der hersfenvliezen, ja zelfs de dood, daar door is veroorzaakt.
Het volgend XXVII HoofdJluk bandelt over de Ziekten
der Oogleden en Oogen, die, volgens de gewoonte des
Schryvers, alle zeer uitvoerig en oordeelkundig worden
B
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be-
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behandeld. Dus bepaalt de Schryver, om uit veele belangryke zaaken eenige weinige voorbeelden aan te haalen, op p. 138, zeer naauwkeurig de omftandigheden, in
welke men, in de vlekken van het Hoornvlies, eenige hellzaame uitwerking van de bytende Middelen , welke doorgaans in zodanige gevallen aangepreezen worden , kan
verwagten. De Schryver houdt zich namelyk, na eene
aandagtige overweeging, volkomen overtuigd , dat dergelyke Middelen maar in tin geval te pasfe komen: te
weeten, dan, wanneer 'er eene uitpuiling, boven de oppervlakte van het Oog, plaats heeft. In zulke omftandigheden wordt het Hoornvlies , zo het van onderen geene
kwaade gefteIdheid heeft, na het wegneemen dier uitpuiling, weder volmaakt doorfchynend, en gefchikt om de
lichtftraalen op nieuw door te laaten ; zo dat de zagte
bytmiddelen, die de gemelde wegneeming der ondoorfchynende uitpuiling kunnen te wege brengen, in deeze gevallen van groot nut kunnen zyn. Dan wanneer zich,
in andere gevallen , die ouk dikwyls voorkomen, de geheele verdonkerende ftoffe door het gantfche Hoornvlies
heeft uitgebreid , heeft men van de anderzins zo hoog
aangepreezene bytmiddelen niet alleen geen voordeel ,
maar wel alle nadeel , te wagten , om dat het gedeelte
van het Hoornvlies, waar op de vlek zit, niet dikker is
dan bet overige, en men de uitgeftorte fteffe, zonder bet
1-loornvlies zelfs te berchadigen , onmogelyk ontlasten kan.
Niettegenftaande het uitwendige vlies van bet Oog zo
gevoelig is , kan hetzelve echter vry tterke bytmiddelen
verdraagen. Men kan tot dit einde gebruik maaken van
poeders, die echter, zullen zy zonder kwaade gevolgen
aangewend worden , zeer fyn moeten gewreeven zyn.
Het zelfde beeft,plaats omtrent de Oogzalven , wier kragt
doorgaans in de daarin bevat wordende poeders beftaar.
Want zyn die poeders niet , door eene naauwkeurige
wryving , tot den grootften graad van fynheid gebragt ,
dan brengen zy dikwyls eene lastige •ontfteeking te wege. Welke waarneetning niet alleen geldt , ten opzichte
van bytende zalven , maar ook van die geene, welke
zacht te zamentrekkende poeders bevatten , en anderzins
worden voorgefchreeven , om eene plaats hebbende Oogontfteeking tegen te gaan.
Hoewel zomwylen eene geringe kwetzuur van het
Hoornvlies , door deszelfs doorfchynenheid weg te nee
risen , eene volkomene blindheid kan te wege brengen ,
zo
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is het van den anderen kant verbaazend, welk eene geweldige belediging een Oog zomwylen kan verdraagen ,
zonder dat het gezicht wordt vernietigd. Onder anderen
bewyst zuiks een gewigtig geval, 't geen by onzen SchryVer, op pag. 144, voorkomt. „ Voor eenige jaaren (zegt
„ de Schryver) heb ik zelfs een voorbeeld gezien van ie„ mand , wrens oog byna geheel naar buiten uitpuilde ,
„ doordien een yzeren wigge met zulk een geweld on„ der het Oog was doorgegaan , dat de punt daar van
• een vierde uur Lang in de Oogholte bleef vast zitten ;
„ geduurende welken tyd de lyder eene onverdraagelyke
„ pyn iced, geheel blind wierd, en men alle reden had
„ van te verrnoeden dat de gezichtzenuw geheel was
• vaneen gereeten , waarom het ook zeer twyfelachtig
• was, of de inbrenging van het Oog al of niet aan het
• oogmerk zoude beantwoorden. Daar men nu van de
11 proef geen het minfte nadeel te vreezen had , door19 dien men het gezicht reeds verlooren rekende, zo be,' foot ik daaronatrent eene pooging te doen , en Bond
„ van biydfchap opgetogen en verbaasd, dat, na het nit,' trekken van de wigge, die met moeite was ingedree1, yen, de lyder, zelfs vcicir het inbrengen van den oogbal, wederom het vermogen had, om te kunnen zien.
„ De Oogbal was fpoedig herfteld , en, na gezorgd te
„ hebben voor de gevolgen der Onateeking , genas de
„ lyder fpoedig , zonder aan zyn Oog eenig hinder te
91 hebben."
In de laatfte rAfdeeling van dit Hoofdfluk handelt de
Schryver over de Kanker in het Oog, en over het wegneemen van den Oogbal. Omtrent welke zaaken by
merkelyk in gedagten verfchilt van veele onzer voornaamffe Heelmeesters. Zynde by van meening, dat, wan.
neer een kankerachtig gezwel , en dus ook een verkankerd Oog , in tyds wordt weggenoomen , de lyder nog
dikwyls kan worden behouden. Hy oordeelt de operatic
der wegneeming van het ontaard Oog , ten opzicht der
te vreezene bloedftorting, ook minder gevaarlyk dan de
meeste Schryvers , dewyl de flagaderlyke ttammen, ter
plaatze waar zy worden afgefneeden , reeds te veel verdeeld , en dus te klein van middellyn zyn, om eene waarlyk gevaarlyke bloeclaorting te veroorzaaken ; vooral daar
men, door middel van fpons of plukzel, eene genoegzaame drukking op de afgefneedene ttammen kan daarftellen,
om de bloedftorting te bedwingen.
Bz
PHI'
zo
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PHILALETES ELEUTFIERUS over den Slaavenfland ; met

eenige Aantekeningen en een Voorbericht van den Uitgeever JAN VAN GEUNS, 4. L. M. Phil. Doe. en
Christenleeraar by de Doopsgezinden te Leyden.
Quid non liberum natura genuit? Taceo de fervis
quos bellorum iniquitas in prmdam vietoribus dedit;
lisdem legibus, eadem fortunft, eadem necesfitate natos;
ex eodem coelo fpiritum trahunt. Nec natura, ullis ,
fed fortuna , dominium dedir. QU1NCTILIANUS.
Te Leyden, .by D.
en 128 bl.

du
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oe veel 'er ook 1 bovenal in deeze laatere Jaaren,

Fl over den Slaavenfland en Slaavenhandel gefchreeven

zy, zo dat een Werkje, een Tytel daar toe betrekkelyk
voerende , veelligt aangezien zal worden als een verfleeten ftoffe behandelende, blykt het , egter , dat zulks niet
altoos het geval is. Bewys hier voor het Boekdeeltje
't well; wy thans aankondigen.
De Opfteller hadt geen oogmerk altoos om het uit te
geeven; dan de aandrang der uitgave door den Christenleeraar VAN GEUNS haalde hem daar toe over , onder
aanbod van de uitgave op zich te neemen. Waar op de
Schryver hem meester maakte van bet Gefchrift , met
verlof om 'er zodanig een von; aan te geeven, en 'er zulke byhangzels of aanmerking,en nevem te voegen, als by
zou meenen dienftig of noodig te zyn. 's Schryvers naam
blyft onder den aangenomenen van PHILALETES ELEU■
THERUS verborgen. Diet noemenswaardige veranderingen
maakte VAN GEUNS in het opftel, en wat by 'er aan
vondt toe te voegen is tusfchen [ geplaatst. Te lang
voor zulk een toevaeging of inlasfching was 't geen by
te zeggen hadt ter oplosfinge van eene gewigtig fchynende zwaarigheid , ontleend uit het vermeend ftilzwygen
van JESUS en zyne Apostelen ten aanziene van dit cinder.
werp, waarom hy te raade werd , die in een Berigt
vooruit te zenden. Hoe zeer hy voorhadt de kortheid
te betragten , is dit eene foort van Verhandeling op zich
zelve geworden, groote 4o bl. beflaande. Dit Voorvoegzel draagt alzins blyken van de Scbriftuurkennis, de Geleerd-
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ieerdheid , en de warme • uitgebreide Menschliefde, des
Christenleeraars: en hebben wy, fchoon in een en ander
zydelings ingefchooven Leerbegrip met hem niet Bens
denkende, het geheel met uitfteekend genozgen geleezen,
en houden dit Toevoegzel voor een waardig, gedeelte van
dit Boekdeeltje. Wilden wy 'er het zaaklyke van opgeeven, wy zouden de paalen onzer Aankundiginge overfchreeden.
In de Inleiding der Verhandelinge over den Slaavenfland
zelve vinden wr y door den Schryver zyn bepaald doelwit
met deeze woorden voorgeffeld : „ Ter affnyding van
• veele ftukken, dikwyls twistappels geworden onder de
• Geleerden , zal ik my , in deeze Verhandeling, alleen
• bepaalen tot den Slaavenftand, zekerlyk niet in eene van
deszelfs minst afichuwelyke gedaanten; tot de Slaaver19
11 ny, te weeten , van byzondere perfoonen, gelyk zy ,
• om een voorbeeld te noemen, by de Europeaanen
• bruiklyk is in de Volkplantingen. — Het eertyds in
zwang gaande by Grieken of Romeinen moge bier mede veel of weinig overeenkomen of 'er van verfehillen;
• de Colonien mogen hieromtrent zeer ulteen loopen ,
ik
• eenpaarigheden of zelfs flrydigheden opleveren
• voor my zal thans de Slaaverny trachten over te zien
1, in haar geheel, en in den grooten omvarig, zo als, bui„ ten rugzicht op wederzydfche goede of kwaade behan„ deling , aan deezen that , als ftaat , aankleeft al dit
volgende: I. Dat de Slaaf niet toegelaaten wordt tot
• getuige, en by de gewoone voorregten mist, den ove„ rigen burgeren toegekend. 2. Van de zyde des Mees„ ters het lyfeigendom, en het verkoopen daar van, bui,, ten wille des Slaafs. 3. Het vorderen van zwaaren ar,, beid , zonder aan iemand rekenfchap verfchuldigd te
„ zyn. 4. Het ftraffen op eigen gezag en zonder rech• terlyk onderzoek , ook met gevangenis , geesfeling
,, en menig lyfsbezwaar. 5. Het tegengaan der mit,” vlugting met het uiterfte geweld. 6. Het hefchikken
„ over, of het verbieden van, Huwelyken. En eindelyk
„ 7. het overbrengen van het ouder/yk juk op de kinde„ Ten. — Welke nu, is de vraag die 1k my ter beant„ woording vonrftel , zyn, aangaande dit fluk, de voor-

„Jchriften uitfpraaken , aanwyzingen en verpligtende
„ leevensregelen, der wysg,7eeri,ge of natuurlyke zo wel alc
„ der Christlyk6 Zedekunde?”
's SchryB3
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's Schryvers Verhandeling fplitst zich in twee deelen.
In het eerfle wordt het Christlyk Ondcrwys getoetst.
Vreemd moge het voorkomen , dat hier mede een begin
gemaakt worde ; dan wy vinden 'er,, by den aanvang,
deeze reden van gegeeven : „ Niet dan na verloop van ver„ fcheide eeuwen verfcheen het Christendom in de we• reld. — Dit doet gemeenlyk , in zulke Zedenftof,, fen , eerst het oog vestigen op de Natuurlyke Wysbe• geerte. Ik echter keure het beter met het Christlyk
• Onderwys eenen aanvang te maaken. In het onderwys
„ der Natuurlyke Wysbegeerte blyft niet zelden veel
• duisters over, en menige redeneeringen kunnen tegen
redeneeringen worden overgefteld. Waarom zoude men
• dan niet het eerst zich bepaalen naar die zyde , van
„ waar de meeste helderheid te wagten is ? — Ook be„ treffen de nafporingen wegens het Christlyke meet
„ daadzaak , of een queejlio fatii , dan wel eene
„ juris; en de eerfte, hoe zyn ze, boven de laatite, niet
„ doorgaans gemaklyker te behandelen, en tot gewisheid
• te brengen?”
Naa eene algemeene aanmerking over de verfchillende
oogmerken, met welke men de onderwyzingen der Christlyke Zedeleere navorscht, volgt eene breede opgave van
de natuur des Christendoms, vergezeld van eene treffende perfoonsverbeelding van een Slaaf en van een Heer,
die, op de gronden van den Christlyken Godsdienst ,
elk over hunnen ftand denken , en fpreekende worden
ingevoerd.
By het overzigt der Christlyke Prediking, vestigt de
Verhandelaar het oog op twee voornaame tydperken; het
eerfte de aankondiging in het Y oodfche Land; het tweede
de uitgang tot alle Heidenfehe plaatzen. Vooraf hadt de
Schryver met een kort woord aangemerkt , dat wy in
onze gewoone Overzetting des N. T. geduurig het zagtere woord Dienstknegt ontmoeten. „ De ervaarenen nog„ thans weeten het wel , hoe het hier alomme Slaaf
„ moest zyn vertolkt geweest. Immers by de prediking
,, des Euangeliums was de Slaaverny niet alleen de gan• che
f wereld door in bekend gebruik ; maar zy was
„ ook even zo algemeen , en niet min gefireng , dan ze
• zich nu ergens laat verneemen in Oosterfche of Wes„ terfche Volkplantingen.” Dit alles wordt breedfpraakig
behandeld , en door eene en andere Aantekening des
Uit-
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Uitgeevers toegelicht ; waar onder 't geen den Brief
van PAULUS aan PHILEMON , wegens zekeren ONEZIMUS,
betreft obi. 30) byzondere opmerking verdient.
Op de vraag, ten !lone van deeze Afdeeling , of de
Kerklyke Gefchiedenis niet veel loflyks ten deezen opzigte heeft aangetekend ? volgt een de Christenheid niet
vereerend antwoord.
In de Tweede Afdeeling , worth de Slaaverny befchouwd volgens de gronden der Natuur/yke Zedekunde.
Deeze fchoon beredeneerde en treffend gefchreevene Afdeeling brengt den Schryver tot het „ Uit het
„ dus verre beredeneerde, kunnen wy niet anders oprnaa„ ken, zelfs al befchouwt men het eigendunkelyk Heeren„ bettier ook nog van zulk eerie gunttige zyde, dan dat ,
„ in alien gevalle, de toeftand der Slaaven onnatuurlyk
59 en veelal ten uiterften drukkende is. — Maar nu
„ wat is bier van het onmiddelyk en natuurlyk gevolgy
„ Moet nu maar de mensch , die het ongeluk heeft ,
• dien onnatuurlyken ftaat , door zynen medemensch, ge„ bragt te worden , dit overweldigen. met .eene gehoor„ zaame goedwiiligheid dulden, en met alle zagtmoedig,, heid en langmoedigheid kusfen de roede , die hem ,
„ Met van een hooger Weezen , maar van een zyner
• Broederen, wordt opgelegd ? Een iegelyk ftelle zich
,, in de plaats des overweldigden, en • antwoorde!
• Het regt ter vernietiging des onredelyken magt - be„ dwangs fchynt dus, in veele der gewoone gevallen, alleronbetwistbaarst.”
Naa het onderwerp uit de twee aangeduide Hoofdpunten
befchouwd te bebben , hegt de Schryver aan zyn Werk
een Befluit , 't Welk hem en alien voorftanderen der
Menschlykheid ter eere ftrekt , en ter befchaaminge dient
van alien die rechtftreeks of zydelings het gedrocht der
Slaavernye tot voorfpraaken dienden , gelyk ook deezen
welverdiende gispingen in dit Werkje ontvangen.
In dit Befluit past de Opfteller deezer Verhandelinge ,
bet beredeneerde zamentrekkende, het alles toe op de Slaaverny , zo als dezelve door de Europeaanen gemeenlyk
omtrent de Negers , in de Volkplantingen , geoefend
wordt.
Hier fpreeken Menfchenregt , Menfchenliefde, en ChristIyke Broedermin, uit 6enen monde, om te doen begrypen,
dat die Slaaverny in zyn aart en aanleg ongeoorlofd, ja
boogst onregtvaardig , is.
Van
B4

OVER. DEN SLAAVENSTAND.

Van de zyde des voordeels wyst de Schryver aan, dat
ook de voolitztriders der edaaverny niet zullen winnen ;
en well: een kreet de menschlykheid tegen den Slaavenhandel aanheft.
Wat ter verzagting van der Slaaven lot van de zyde der
Regeeringen hehoorde gedaan te worden , onderzoekt de
Verhandelaar niet ; alleen geeft by deeze weaken: „ Even
„ als bet oude Rome, fchynt het fiere Grout .13rittati.te
„ niet ligt te beweegen tot iets , waaruit vermindermg
,, van eigen grootheid , flechts als een afgelegen gevolg ,
„ te voorzien is. — Het roemrykst voorbeeld is aheeds
„ gekomen, van eene zyde ,waar van men zulks bet minst
„ kon verwagten. Denemarken'verwierf zich, door
„ zyne inrichtingen, een onaerflyke eer , by alien , die
„ zich over net lot der verdrukte Menschheid eenigzins
„ erbarmen. En de gevolgen der Franfche overhaas„ ting getuigen wel van de webneenenheid 'der inzigten;
„ maar •die gevolgen laaten zich egter niet ten vollen
„ beoordeelen, by gebreke der nodige berichten wegens
„ vyandige opruijingen en te werk gettelde omkoopingen,
„ die iiiisfchien den zegen , welken men bedoelde uit te
„ deelen , in eenen vloek voor veelen hebben doen vex„ keeren !”
Doorgaans fchynt het eensklaps loslaaten noch raadzaatn ,
noch wordt, gelyk onze Schryver opmerkt , zuiks ergens
christlyk geeischt. „ De welmeenendfle oogmerken dul„ den bier wel ten vollen het veritandig raadpleegen met
„ bet voeglyke en oorbaare." Hier op volgen raadgeevingen, hoe zich tot verbetering der Slaaven en gefchiktmaatig voor de Vryheid te gedraagen : by toont wat een
Christlyk Prediker bier zou ktinnen doen.
En' ten einde men het door hem gefcbetite niet voor
herfenfchimmen en welmeenende droomen houde, brengt
by, het geen de Kwaakers in Noord _elmerica ten deezen
opzigte gedaan hebben, in 't midden; geeft hun den wetVerdienden lot, en eindigt met een hartlyken wensch en
bede,' dat zyne Landgenooten die voetftappen ten aanziene
van den Slaaventtand- mogen drukken.
'Leven Bylaagen van Letter- en Oudheidkundigen aart,
tot onderfcheide gedeelten der Verhandelinge behoorende, en die veel leezenswaardigs behelzen, beiluiten dit
Boekdeeltje , waar van de onbekende Schryver en de
zich veaneldende Uitgeever beiden eere hebben.
AL.

A. J. BEIM AN, DE MITGATIONE POENARUM.

Disfertatio Philofophico- Juridica Inauguralis de Mitigatione Poenarum ob diverfum Reorum Temperamentum. Lugd. Batavorum, apud
L. Herding, 1796. 4w.
f. pagg. 148.
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genoegen zien wy altoos de blyken
vlyt en
naarftigheid , welke achtenswaardige Jongelingen ,
M
met lust en yver de fteile baan der Fraaie Letteren of
et

van

der nuttige Weetenichappen opftreevende, ten won fpreiden in hunne jeugdige Werken, de proeven hunner Akademifche vorderingen. Maar dat genoegen wordt meer
dan verdubbelci , wanneer,, in dezelfde Werken, een verlicht oordeel , een doordenkend verftand doorftraalen ,
welke, niet te vrede met in het geheugen eenen fchat
van verkregen kundigheden op te leggen, die kundighe•
den ook van pas aanwenden om het verwarde te ontwikkelen, het duistere op te helderen, onOyke maar naar
elkander gelykende dingen te fchifteri, te onderfcheiden,
alles zyne rechte plaats aan te wyzen, de redenen voor
en tegen eenige Belling na te fpeuren, te overweegen, en,
eindelyk , uit alles een voorzichtig , juist en rechtrnaatig,
belluit op te maaken.
Zulk een genoegen verfchaft ons de Verhandeling van
den jongen Geleerden A. J. DEIIVIAN I over de Verzachtingder .S'trafen uit hoofde van de onderfeheiden Temperainenten CO der Illisdaadigers. Schoon reeds voor een jaar

opgetteld , uitgegeven, en, ter bekominge van de Dodorale waardigheid in de Rechten , in het openbaar verdedigd, is zy ons eerst voor korten tyd ter hand geko.
men, en wy haasten ons otn 'er onzen Leezeren verilag
van te doen met eenige meerdere uitvoerigheid dan wy
doorgaans aan Verhandelingen van deezen aart bakeden.
Misfchien zullen fommigen denken, dat honderd en achten-yeertig bladzyden in quarto , met eene geheel niet
groo(*) Wy behouden bier het woord Temperament, als genoeg
bekend by onze Landgenooten , dewyi wy geen Neder.
duitsch kennen , hetgeen de bedoelde zaak zo duidelyk uit-

drukt.
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grOOte letter gedrukt, een vry uitgebreid Werk uitmaaken voor eene Akademifche Verhandeling: en wy willen
niet ontveinzen, dat, onzes inziens, hierendaar wet jets
beknopter had kunnen voorgedragen , of zonder nadeel
geheel wechgelaten worden. Van dien aart is, ;by voorbeeld, hetgeen de Schryver, in het eerfte Hoofdftuk der
eerfte Afdeelinge , zegt van de verfchillende gedachten
der Wysgeeren en Geneeskundigen over de natuurlyke
oorzaak van het onderfcheid der Temperamenten , of,
naamelyk , dezelve in de vloeiftoffen des menschlyken
lichaams, dan in de vaste deelen , dan in beide , dan ,
eindelyk, in de hoeveelheid en natuur der leevenskrachten,
de meerdere of mindere gevoeligheid en prikkelbaarheid
(irritabilitas) der deelen, moet gezocht worden. Het was
genoeg geweest luervan met een enkel woord te gewaagen.
Hetzelfde mag men zeggen van eenige andere aanmerkingen, welke in dit zelfde Hoofdftuk voorkomen , en ,
fchoon niet vreemd van des Schryvers onderwerp , nogthans tot hetzelve niet noodzaaklyk behooren. Men verfta ons niet yerkeerd: wy zeggen dit niet om de waarde
van des Heeren DEIMAN arbeid eenigzins te verkleinen.
Wy befchouwen deeze uitvoerigheid als een natuurlyk
gevolg van jeugdige vlugheid en leevendigheid van geest.
Deeze brengt altoos jets weeldrigs mede, hetgeen by de
weerdere rypheid der mannelyke jaaren van zelve allengskens plaats maakt voor eene meer beknopte en aan
ftrenger regelen gebonden voordragt van zaaken. De fierlyke vertooning van eenen met bloesfem overdekten
vruchtboom laat niet na ons te bekooren in de Lente ,
fchoon wy weeten, dat een groot gedeelte daarvan zal
afvallen, en moet afvallen , indien de vruchten van het
.overblyvende tot volkomen wasdom en rypheid zullen
geraaken. Maar wy gaan voort.
In eene voorafgaande Inleiding wordt de Vraag, welke
het onderwerp der Verhandelinge uitmaakt , deezerwyze
voorgefteld: ,, Of een Rechter in het uitvoeren der voor„ fchriften van Lyfftraffelyke (*) Wetten , en het be„ paalen der wyze van ftraffen, behoore te letten op het
'Temperament der misdaadigen, en het onderfcheid char, van in aanmerking te neemen of 'lever, of een Rech.
„ ter, in eenigen gevalle, het Temperament van remand,
,, die

(*) Criminales.

DE MITIGATION': POENARIJM.

die eene openbaare misdaad heeft begaan, met reden
„ kan gebruiken als eene rechtmaatige oorzaak om de ge„ woone ftraf der Wet te verzachten."
Het geheele Stuk is verdeeld in drie Afdeelingen (*),
welker eerfte beftaat uit drie Hoofdftukken, de tweede
uit twee. leder Hoofdltuk is weder gefplitst in Paragraaphen, welke in de derde Afdeelinge, die geene verdeeling in Hoofdilukken heeft, van het begin tot het einde
doorloopen.
De eerite Afdeeling heeft tot Opfchrift: Over de Temperamenten. Het eertie Hoofdituk handelt Over tie Natuur en de Oorzaaken der Temperamenten. Hiervan hebben
wy reeds lets gezegd, waarby, wy alleenlyk zullen voegen
des Schryvers op bl. 8 gegeven bepaaling Quod Tempe,
s,

ramentum fit fingularis quadam interna corporis conflitu-

tio , quatenus ad peculiares quasdam mentis propenfiones
modificandat, eertarnque agendi rationem efficiendam conducit. Dat het Temperament is zekere zonderlinge
innerlyke gefleldheid des lichaams , voorzoverre dezelve
leidt tot het wyzigen van zekere neigingen tier ziele,
en tot het bewerken van eene bepaalde wyze van handelen (1-).

Het Opfchrift des tweeden Hoofdfluks van deeze Afdeelinge is: Over de Verfcheidenheid en Soorten der Tem-

peramenten: en over de Eigenfchappen en Uitwerkfels, welke aan ieder Temperament gewoonlyk worden toegefchreven.
— De Schryver behoudt bier de oude verdeeling der
Temperamenten in vier Soorten, Galachtigen, Jiloedryken,
Koudvochtigen en Zwartgalligen, b/. n2, en geeft vervol-

gens de hoedanigheden op, welke men rekent aan ieder
derzelven eigen te zyn, tot verwekking zo van goede als
van kwaade en laakenswaardige hoedanigheden. Wy zullen hieruit alleen met hem (bl. 27.) aanmerken, dat men
het Zwartgallige Temperament (Temperamentum
cholicum) wel moet onderfcheiden van de ziekte, welke
den naam van Zwartgalligheid of Melancholic draagt ,
fehoon het eertle ligtelyk leidt tot de Iaatfte, en als derzelver eertle begin mag befchouwd worden.
klet derde Hoofdfluk handelt Over de vermenginge en
da

(*) SeOlones.
(f) Liefst hebben wy hier het oorfpronglyke zelve

aanhaaien • maar zullen ons, in het vervolg, doorgaans vergenoegen met alleen onze vertaaling op te geeven.
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de veranderlykheid der Tempera ;:eaten. Hier wordt met

reden aangemerkt, dat , by genoegzaam alle menfehen ,
eene vertnenging van twee of meer Temperamenten plaats
heeft , en dat men ,genoegzaam nooit eenetx zuiver Bloedryken of Koudvochtigen, enz. zal aantreffen, fchoon ook
meest altoos het eene of het andere Temperament in die
vermenginge de overhand hebbe. Vanhier kan iemand
van eene meest Koudvochtige gefteldheid wel Bens ligtelyk in gram fchap oplluiven. — Maar van zeer veel gewichts, gelyk de Schryver (bl. 34) aanmerkt, is de vraag,
of het natuurlyke Temperament kan veranderd worden?
Zonder hapering geeft by op dezelve een bevestigend
antwoord, en verdeelt de oorzaaken dier veranderinge in
Natuurlyke en Zedelyke. Van de eerfte geeft hy verfcheidene op, maar blyft alleenlyk by twee wat flilitaan ;
naamelyk , toeneemende jaaren, waarin , door het afneemen der prikkelbaarheid (irritabilitas) en der leevenskrachten,,00k Bloedryken en Galachtigen allengskens tot
Koudvochtigheid of Zwartgailigheid beginnen over te Kellen — en de Luehtfireek (Clima), waaraan hy (bI. 36.)
niet zo veel als MONTESQUIEU maar evenwel meer toe•
fchryft dan Hum of HELVETIUS Breedvoeriger is
by over de Zedelyke Oorzaaken , waaronder de Opvoeding, in den ruimften zin des woords (bI. 38.), de eerfte
plaats bekleedt. Daar fommigen alle verfcheidenheid in.
de menfchen enkel van het aangeboren Temperament en de
werktuiglyke gefteldheid des lichaams afleiden, anderen 9
met verwerpinge van alit natuurlyke oorzaaken , geene
andere dan zedelyke erkennen , vexklaart de Schryver zich
voor den middelwech , wit beide in aanmerking hebben
genomen , en toont duidelyk het aanbelang eener goede
opvoedinge, zo om de werkinge der hartstochten binnen
behoorelyke paalen te houden , als om de zaaden der
deugd vroegtydig vasten wortel te doen fchieten in de
jeugdige gemoederen. — De tweede zedelyke, oorzaak
(bl. 42.) van de veranderinge, der Temperamenten is de
Volmaaking des Verfiands en toeneemende Kundigheid. „Atte
„ onze hartstochren , zegt de Schryver, ontfpringen uit
• gene bron, nit de natuurlyke gevoelighea (e
„ tate phyficd), en zyn niers antlers dan onderfcheiden wy.

,, zigingen onzer eigenliefde , op Welker aandrift
„ wy zoeken , dat ons vermaak aanbrengt , en vlieden ,
• hetgeen wy oordeelen ons geluk hinderlyk te weezen."
En hieruit befluit hy de noodzaaklykheid eener juiste en
ge-
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geoefende kennisfe van hetgeen tot bevordering van ons
waar gelyk kan dienen. In dit laatfle zyn wy het vol.
komen met hem eens: maar is het wel zo zeker, dat alle
onze hartstochten niets anders zyn dan eene zich onder
verfchillende gedaanten vertoonende eigenliefde? Hebben
wy geene aandoeningen van mededogen , van belanglooze
nienfchenliefde, Welker goede befluuring wel tot bevordering onzer waare gelukzaligheid krachtdaaclig meciewerkt, maar welke nogthans in ons ontflaan zonder opzicht op ons eigen belang? Doch wy willen bier in dit
beicende gefchil niet treeden. In het voorbygaan (bl. 44.)
verzet de Schryver zich tegen het gevoelen , hetgeen
ROUSSEAU verdedigde , in zyne beruchte Verhandelinge
op de Vraag der Akademie van Dyon, Of de herfielling
der ICun/len en Ireeten/chappen gefirekt hebbe tot het zuiveren der zeden? En merkt (bl. 46.) te recht aan, dat

tot deeze Volmaaking des Verftands vooral behoort de
Kennis van zichzelven , en die der menfchelyke natuure
in het algemeen. — In zeer weinige woorden fpreekt
de Heer DELMAN nog (bl. 50.) van eenige andere
zedelyke oorzaaken,' als de verkeering met, en het veerbeeld van anderen , het leezen van boeken, de leevenswyze,

en den regeeringsvorm, waaronder men leeft en grootgebragt is. Einrlelyk wordt deeze Afdeeling befloten met
een antwoord op de vraag van HELVETIUS hoe zedelyke
oorzaaken de natuurlyke gefieldheid des menfchelyken lichaams kunnen veranderen.
Na deeze voorbereidende aanmerkingen komt de Schryver in de tweede Afdeelinge tot het eigenlyke Onderwerp zyner Verhandelinge. Deeze Afdeeling loopt Over
de Verzachtinge der Strafen , uit hoofde der onderfehei•
den Temperamenten, volgens de bcginfels der Natuurlyke
Wetten. Het eerfte Hoofdauk behelst Eenige algemeene
ilanmerkingen over den Staat des Gefehils. over der menfchen zedelyke Vryheid, over de verkregen Neigingen, derzelver Oorfprong, Kracht en Toerekening. —De vraag

is bier niet , gelyk de Schryver zeer wel aanmerkt (bl.
53), of misdaadigers van verfchillende Temperamenten,
welken dezelfde misdaad bedryven, voor even fchuldig
moeten gehouden worden; maar of het Natuurlyke Recht
voldoende redenen aan den Rechter oplevere , om , uit
hoofde van het Temperament des misdaadigers, de ftraf,
door de Burgerlyke Wet bepaalci, te verzachten. Hiertoe moet men niet alleen den aart der Temperamenten
ken-
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kennen, maar ook weeten, of derzelver werking de zedelyke Vryheid wechneeme, of dezelve, en in hoe verre ,
vermindere. Deeze Vryheid is ( hi. 56.) des menfchen
vermogen, om, op het geleide des verfiands, ongedwongen
(fponte) zyne daaden te befluuren volgens tie voorfthriften
der reden. Der menfchen Neigingen zyn of Verkregen,
of Natuurlyke. De eerfte ontftaan (bl. 5 9 env.) uit de
involginge der hartstochten , welke, tot goede einden den

mensch ingefchapen , onder eene wyze beftuuring nuttig
zyn , maar onder eene verkeerde hoogstfchadelyk kunnen worden. Zy zyn flechts aanprikkelingen tot werkzaamheid : maar het is de post der reden , te oor.
deelen , of het einde , welk het voorwerp onzer begeerten is , goed dan kwaad , eerlyk dan fchandelyk,
zy, en of dat erode door geoorlofde middelen kan bereikt
worden. Dit te doen, en diensvolgens te handelen, is in
onze magt, en der menfchen traagheid en flofheid hieromtrent de voornaame bron van kwaade neigingen.
Eene tweede oorzaak van verkregen neigingen zo goede als kwaade , (van welke laatfte alleen hier gehandeld worth) is de Gewoonte of Hebbelykheid, ontftaande
uit de veelvuldige herhaalinge van gelykfoortige daaden,
waardoor bewerkt wordt, dat wy dezelve vaardig en met
gemak verrichten (bl. 62 env.), en (gelyk in het vervolg
aangeduid wordt, maar bier wel had mogen by ftaan) in
zekere omftandigbeden bezwaarlyk nalaaten. Nu ontftaat
de vraag ; „ of deeze verkrcgen neigingen dermaate
„ de Vryheid wechneemen of belemmeren, dat zy, by
„ eenige bedreven misdaad, verzachting van ftraffe vor„ deren.” De Schryver ontkent dit (bl. 64 env.) om
verfcheidene redenen, hoofdzaaklyk afgeleid zo uit de
natuure der Vryheid, als uit het onderfcheid tusfchen
de inwendige daad van den Wil en derzelver uitwendige
bedryven, welk laatfte alleenlyk het voorwerp is der burgerlyke Wetteh , en dus alleen bier te pas komt. En indien men al voorwende, dat deeze Neigingen des menfchen Vryheid belemmeren en verminderen , kan dit alleenlyk betekenen , dat het meer werks inhebbe dezelve
tegenftand te bieden dan op te volgen , zonder dat de
Vryheid eigenlyk daarby lyde (bl. 71 env.). Dwaas is
is het te klaagen over de menfchelyke zwakheid, terwyl
men nooit ernftig heproeft, wat men nog zoude vermoogen (bl. 75). Dit behoorde men te doen , en men zoude
krachten genoeg vinden om zyne neigingen in wom te
hou-
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houden. Het voorbeeld van Socrates wordt bier aangebaald (*) , en het befluit is , dat verkregen Neigingen
geene rechtmaatige redenen tot verzachting van flrage uitleveren. (bl. 77.)

Het zelfde antwoord geeft de Schryver , met betrekkinge tot de Natuurlyke Neigingen , in het tweede Hoofdftuk deezer Afdeelinge, welks Opfchrift is: Over de Verzachtinge, uit hoofde der Natuurlyke Neigingen, Welke uit
het Temperament ontflaan. Zyne redenen zyn vooreerst

dat de kracht deezer Neigingen meer afhangt van zedelyke oorzaaken , dan van de byzondere gefieldheid des
lichaams , welke , door verfcheidene , in des menfchen
magt ftaande, middelen, kan veranderd en verbeterd worden (bl. 8i). Ten tweeden , dat deeze Neigingen ten
minften wet genoeg kunnen bedwongen worden, om niet
uit te berfien in uiterlyke, voor de burgerlyke rechtbank
ftrafbaare , bedryven (bl. 82). Ten derden, dat by ,
die door kracht zyner natuurlyke Neiginge misdoet ,
toch tegen beter weeten (dolo) misdoet 03). Ten
vierden, dat de fterkere Verzoekingen, wake iemand heeft
te wederftaan , geene goede of rechtmaatige redenen tot
verzachting van ftraffe uitleveren ( t) , hoezeer zy ook
de zedelyke fchuld des misdaadigers verminderen. Het
oogmerk, ten minften bet eerfte en groote oogmerk, der
Straffen is, in den Burgerftaat , de algeme.ene veiligheid,
en de verzachting der ftraffe, uit hoofde van zwaardere
verzoekinge, is daarmede onbeftaanbaar. Een Arme, die
fteelt, is gewisfelyk by den Zedekundigen verfchoonbaarer, dan een Ryke, die zich aan dezelfde misdaad fchuldig maakt; maar niet in het oog des burgerlyken Wetgeevers. Deeze zoude eerder wet doen met de ftraffen
te verzwaaren, naarmaate de verzoekingen fterker zyn,
om de vrees der eerfte te beter tegenwicht te doen zyn
te(*) Het geheugen des Schryvers fchynt frier eenigzins to
feilen. Volgens de plaats van CICERO Tufc. qu,eft. IV, 57 ,
waarop hy zich beroept , werd SOCRATES door deezen ZOPYRUS
niet bepaaldlyk van overgegevenheid aan den wyn , maar van
veele ondeugden, befchuldigd. Eene andere plants van cicrato
de Fato , cap. 5. meldt ook het eerfte gebrek niet. De misflag zoude te gering zyn om van te fpreeken, indien hy niet
meer dan eens voorkwam: b. v. 61. It& Aantek. 3. Rec.
(t) Te weeten voor den burgerlyken Rechter, van welkea
alleen hier gefproken worth. Rec.
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tegen de werking der andere : fchoon men hieromtrent
wel eenig onderfcheid mag maaken tusfchen geringe vergrypingen en zwaare overtreedingen, omtrent welke laatite geene verzachting, hoegenaamd, tiit hoofc'e van Neigingen uit het Natuurlyk Temperament voortkomende ,
mag plaats hebben. (bl. 86 env,) Eenigzins verwonderden wy ons, onder de Schryvers, by deeze gelegenheid
door den burger DEIMAN aangehaald, niet te vinden, den
beroemden J. D. MICHAeLIS, die, in de Voorreden, geplaatst voor het zesde Deel van zyn MolaifOhes Recht
(Hoogd. Uitg. van 1775), over dit onderwerp voortreffelyke aanmerkingen bybrengt. Ondertusfchen ftaat de
Schryver gereedlyk eenige uitzonderingen toe voor gevallen, welke in de eerite vervoeringen van rechtmaatigen toorn gebeuren, of waarby andere gunftige omftandigheden voorkomen
94 env.)
De derde Afdeeling Iuidt: Over de Verzachting [der
Stralen] tat hoofde van het Temperament [des Il7isdaadiger.1 volgens de Beginfids van het Roomfthe Recht. Doch

bier zullen wy hem niet volgen. Ons Uittrekfel is reeds
lang genoeg, en, zo wy hoopen, voldoende om den Leezer een geregeld denkbeeld te geeven van eene Verhandelinge , welke zich op eene voordeelige wyze onderfcheidt van het gros van dergelyke Akademifche Opfle/len. Alleenlyk moeten wy zeggcn, dat de geleerde SchryVer ook bier als eene (telling van het Burgerlyke Recht
verdedigt: dat iii het alge'men de Natuurlyke Neigin„ gen, welke doorgaans aan ieder Temperament worden toe9 , gefchreven, geene rechrmaatige redenen zyn ter verzach„ tinge der gewoane Jirafe.” (bl. iio.)

Eene misttelling van aanbelang heeft de Schryver zeive
aangetekend, Eenige druk- of fchryffeilen zyn ons voorgekomen welke ieder aandachtig Leezer zal befpeuren,
zonder onze meldinge. Zo is op bl. 58 r. 8 zekerlyk uitgevallen Jive naturalibus ; hi. 91. in de Aant. (a) ftaat
Lacedamoniorum in plaatze van Athenienguar. De
41 en taal , fchoon niet boven alle verbetering , zyn
duidelyk, mannelyk, zonder zwelling of laagbeid.

l'oor-
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YoorlIellen , Bedenkingen en Ontwerpen tot het daarflellen
eener Conflitutie voor het Bataa&he Yolk , uitgebragt
in de Nationaale Commis* gelast tot het ontwerpen
der Conflitutie , door JACOB VAN MANEN , Ad. Z.,
Medelid van gemelde Commisfie. In den Haage , by
J. C. Leeuweityn. In gr. 8vo. 319 bl.

e aart der Stukken in 't opgegeeven Werk, en 's Ult.
D
geevers oogmerk met dezelve in 't licht te brengen ,
kunnen wy onzen Leezeren niet beter doen kennen dan

met de eigene woorden van den Burger VAN MANEN
wien men, 't zy men in zyne gevoelens treede, of van dezelve afwyke , de eer niet kan ontzeggen van een allerarbeidzaamst Lid in deeze Nationaale Commisfie geweest
te zyn.
Myn oogmerk," fchryft hy, „ met de Uitgave dee„ zer Advyzen is geenzins om der Geleerde of Politique
„ Waereld eene Bydraage te leveren van nieuwe Theorien
„ en Ontdekkingen
veel min om met dezelve, als
• meesterftukken in hunne foort, te pronken ; noch der„ zelver aanleg, noch haare innerlyke waarde , zyn daar
„ voor berekend. Byna alle Stukken, in deezen bundel
„ vervat., zyn, elk op zich zelven, de vrugt van flets
• eenen dag , of ten hoogfte twee of drie dagen , naar
„ dat de tyd tusfchen de eene en andere Vergadering
„ van de Commisfie tot het ontwerpen der Conftitutie
„ daartoe gelcgenheid liet.
„ Indien de Conftitutie, op den Jo November uitgebragt,
„ naar myn inzien, had beantwoord aan die Grondbeginze„ len , welke_ ik my Reeds als de eenige waare, op welke
„ het heil der -Natie , der Republicainfche Regeeringsform,
„ moest gebouwd zyn , heb voorgefteld ; of indien ik
„ vermeend had , dat ik , om dat ik, als Lid der Corn„ misfie tot het ontwerpen eener Conftitutie voor het
„ Volk van Nederland, van niemand eene fpeciaale In„ ftruCtie, Last of Voorfchrift, om my naar te gedraa„ gen, ontvangen had , aan niemand rekenfchap of ver„ antwoording fchuldig was, dan aan God ! zo als in
„ foortgelyke gevallen veeltyds begreepen is , of nog be„ greepen wordt
dan zouden deeze Stukken nimmer
„ het daglicht hebben gezien , nimmer de Produ&en der
• Drukpers hebben vermenigvuldigd.
LETT. 1798. NO. I.
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,, Nu, daar de Conftitutie op gelled andere beginzelen

is gebouwd; nu ze, naar myn gevoelen , niet kan
• antwoorden aan de verwachting der Natie , — nu ik
• oordeel , dat 'er van de gelegenheid, die ons openftondt ,
51 om der Natie de beste Conttitutie en Regeeringsform ,
„ voor welke zy vatbaar was, en die aan haare getteld„ heid en behoefte beantwoordde , aan te bieden , geen
9/ gebruik gemaakt is — nu reken ik het voor my .zelven,
„ voor de Natie , niet onverfchillig , waereldkundig te
„ maaken de wyze op welke ik in de Commisfie werkzaam
• ben geweest. — De gelegenheid en onittandigheden
5? geeven dus , misfchien, aan, de Stukken in deezen Bun„ del eenige meerdere waarde, dan ze welligt anders zou,, den gebad hebben.
,, De Natie kan 'er ten rninften uit zien, dat ik niet
,1 bloot nu de tyd verloopcn was — nu het Ont.,' werp der Contlitutie voltooid en ter Nationaale Ver15 gadering uitgebragt is — by myn Advys, op den 17
„ Nov. 1796, openlyk my daar tegen heb verklaard; maar
„ dat ik, reeds van den aanvang tier werkzaamhedcn van
„ de Commisfie af, ciezelfcle Gronden , op welke myne
„ afkeuring berustte , heb voorgedtaagen — en dien„ volgende geen ledig aanfchouwer ben geweest, of on„ verfcbillig die gevoelens heb laaten prievaleeren, welke
„ zo veele Leden der Nationaale Vergadering met my,
„ als ten hoogtle nadeelig voor 't belting der Nederland„ fche Natie , in het uitgebragte Ontwerp hebben vet.„ oordeekl, en ontoereikende bevonden.”
Voorts fchetst en verdeciigt de Schryver zyn gehouden
gedrag, ftaande de Commistie ,. tot welke zyne Committenten , „ in geeven deele ,” gelyk hy verklaart , „ eenen
„ Onbekenden, in hem , gekoozen hadden ;” hoe de wyze ,
op welke men te werk ging, veel toebragt tot de forme en
inhoud eeniger Stukken in deezen Bundel voorhanden. Liever dan daar in verandering te maaken door befchaaven en
verbeteren, verkoos by dezelve letterlyk te geeven, zo
als ze door hem in de Commisfie waren uitgebragt
uitgenomen eenige Uitlaatingen op enkele plaatzen, waar
van by den Leezer in eene ondergevoegde Aantekening
vermaant.
In het Voorbericht roert hy ook eenige ftukken aan,
den toedragt van de werkzaamheden der Commisfie betreffen3e, te breed om door oils aangetlipt , veel min
overgenomen , te m)-rden. Ten hot geeft by den Leezer
nog
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nog eenige opheldering , waarom zommige flukken bier
voorkomen als geauthentifeerde Copyen, en andere niet:
de rede hiervan was eenvoudig deeze , dat by van de
eerstgezegdeby de overgifte, geene naauwkeurige opftellen of affc' hriften voor zichzelven behouden hadt, en
dus verpligt was die ter Secretary der Commisfie te laaten copieeren — de andere, van welke by Copyen of
de eerfte Opftellen behouden, welke by alleen voorgeleezen en niet overgegeeven hadt, vondt by niet noodig
te laaten authentifeeren, dewyl by ze onder zyn eigen
naam in 't licht gaf.
De Inhoud brengt ons onder 't oog, het voornaame,
waar uit de XXIX Stukken, in deezen Bundel vervat, beftaan. Eenige zyn van eenen algemeenen, andere van
eenen byzonderer aart, en alle raaken zy of de Gronden, of de Gedeelten, van het Staatsbeftunr. Veel overweegens-, veel nadenkenswaardigs, komt in verre de meeste voor.
Dan zal men het Begrip van den Burger VAN MANEN,
over de Nederlandfche Staatsconftitutie, best leeren kennen door bet laatfte Artykel deezes Werks, getyteld :
Concept eenen Nederlandfche Staatsconflitutie; immers by
bet mededeelen van dit Stuk fchryft de Ontwerper in
eene Aantekening, hoedanige men in den loop des Werks
'er eenige van dergelyken ophelderenden aart aantreft
„ Na dat ik de rime Scheis , om aan de voorgewende
„ ignorantie van zommige Leden, wat men door een- en
„ onverdeeldheid der Republicq te verflaan hadt , als ter
• vlugt had ontworpen , en op den 6 May overgegee„ yen ; beproefde ik het, om eene meer uitgewerkte ,
„ voor de gebeele Conftitutie, te ontwerpen ; en welke ik,
„ ingevolge het flot van myn Advys, op den 20 May,
,, heb geproduceerd, doch te rug genomen.
Sedert heb
• ik 'er hier en daar eenige veranderingen in gemaakt,
„ en daarom verkoozen dezelve bier, ten flotte, agter de
„ Advyfen te doen volgen , om dat dit Concept het Re„ fultat van de meeste derzelven bevat, en als eene reca,, pitulatie derzelven kan worden aangemerkt. — Om
„ een volkomen geheel , zo als ik het ontworpen had,
„ op zichzelven uit te maaken, zou de Introduetie, of het
„ Contract Social, 'er vooraf moeten gaan: doch dewyl
„ dat — hoe zeer ik ook dit, laater, veranderd hadt —
„ reeds agter myn Advys van 2 May gedrukt was, heb
• ik bet, om tot geene overtollige herhaalingen te komen,
„ bier
C
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„ bier weggelaaten, — Even hierom heb ik weggelaafen
„ het Departementaal en Plaatslyk Beauur , met de Ad„ minittratie der Finantien , om dat deeze reeds by myn
„ Advys geinfereerd waren.”

Eenige generaale en eenvotedige Reflex:len , tegen het Stelzel van Fen- en Ondeelbaarheid. Ten betooge, dat hetzelve noch kan noch mag worden aangcnort2en, als een
conJlitutioneel Principe, als mede dat een Plan van Conflitutie nooit Hoofdelyk maar volfirekt Provincialiter moet
worden goed- of afgekeurd. Door eenen oprechten Vaderlander. Atom, in gr. 8vv. 34 H.
'er twyfelaars mogten &than, of 'er ook in het
Politieke Frans Baltuscionarisfen beftaan en de pen
Ivoeren
, die vatte dit Boeksken op , en deeze weinige
ndien

bladzyden zullen hem van zyne twyfeling ten vollen geneezen. — En is dit ftukje uit de pen gevloeid van
een Reprefentant ter Nationaale Vergaderinge , gelyk wy
reden hebben om meer dan gisfende te fchryven ; dan
...... doch onze pen weigerde inkt te geeven ; alleen
eenige ftippen, en genoeg; althans voor ditmaal.
Nieuw Oniverp van Conflitutie voor de Bataaffche .Republiek, famengefleld door een Friend der Bataaven. Uit
het Fransc/i vertaald. Te ilinfterdatn, by J. van Gulik,
1797. In gr. 8vo. 30 bl.

In eene Proclamatie , waar mede dit Stukje aanvangt,
1 leezen wy: „ Het is gemaklyk te voorzien, dat dit
Ontwerp niet behaagen zal aan de Ariftocraten, welke
„ by ongeluk een groot en wel een zeer groot natal uitmaaken; maar zo gy waarlyk Republikeinen zyt , zo gy
„ de Tyranny, bet Despotismus, de Ariftocratie en het
„ Egoismus, oprechrelyk verfoeit; zo gy Bataven zyt, dan
„ zult gy het goedkeuren , gy zult het aanneemen, gy
„ zalt bet als den onwrikbaaren grondflag uwer Vryheid
„ invoeren, en niet dulden, dat het ooit in 't minst ge,, krenkt worde."
Ondanks dit, wordt bet Bataaffche Volk daarby gezegd,
dat het dit Ontwerp niet met een eenvoudig ja moet aanneemen, of met een eenvoudig neen verwerpen; maar 't zelve,
tot
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tot onderzoek, verwerpen, aanneemen , bepaalen, byvoegen en befnoeijen, naar gelange zy zulks met het welzyn en den luister der Republiek gevoeglyk zullen oordeelen.
Het Nieuw Ontwerp beflaat uit 107 Artykelen, waar
onder zeker zeer goede en omhelzenswaardige voorkomen ; doch ook andere, die, zo veel wy zien kunnen, niet
best zamenftemmen. By voorbeeld Art. 39 luidt : „ 'Er
„ zal zorge gedraagen worden, dat de in dienst gebleeve
„ Leeraars niet anders voor het Volk prediken dan eene
5, zuivere Zedeleer , op de waare beginzelen van den
„ Natuurlyken Godsdienst , en op de pligten van den
Mensch en Burger, gegrond. Alle verfchillen over de
• Leere des Geloofs moeten volftrektelyk van de open.
„ baare Predikftoelen geweerd worden. Zo een Leeraar
„ zich zo verre te buiten ging, dat hy, 't zy regelrecht of
,, van ter zyde, door oproerige grondftellingen , de on.
• gehoorzaamheid aan de wetten mogt prediken , zal by
• zeer ftrengelyk, en zelfs, volgens de natuur der mis„ daad , met den dood geftraft worden.” En Art. 42
leezen wy : ,, Het Onderwys van de Catechismus zal
• in alle fchoolen verboden worden,. Hetzelve is wee„ zenlyk en by unuitingc de plicht der Leeraaren, die
„ hetzelve zo An de Kerk als in hunne huizen, zullen
• geeven :” en in het 47. „ Het geheugen en verftand der
• jeugd zullen [in de fchoolen] met meer vergeefsch af3 gemat worden, door dezelve Pfalmen, Gebeden, onverftaanbaare en boven haar bereik gaande Catechismus5, Vraagen , van buiten te laaten leeren ; die taak zal den
„ Leeraaren overgelaaten worden."
Zonderling en weinig beftemd klonk ons het 70 Art.
„ Aangezien geen ftraffe evenredig aan de misdaad van
• verraad is, zou het niet onvoegelyk zyn een prys uit te
• looven aan die fcherpregters', welke nieuwe ftraffen
9/ zullen uitvinden voor die geenen, welke van hoogver11 mad jegens hunne Medeburgers, of jegens het Vader• land, aangeklaagd en overtuigd zullen worden."
Overtollig en van geen beduidenis dagt ons het 92
Art. „ Alle Gedenktekenen , welke het denkbeeld van
15 eene Despotique , Ariftocratifche of Stadhouderlyke, Re5, geering zouden kunnen verlevendigen, zullen vernietigd
^ worden. De naamen der ftraaten en gragten, welke
„ daar toe eenige betrekking hebben zullen veranderd
42 worden."
BeC3
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Bezwaarlyk zouden wy komen tot de onderfchryving
van het 95 Art., 't geen ons aan 't Oud Venetic,' deedt
te rug denken : „ In alle Steden zullen, zo by den in,, gang der Kerken als elders , een of meer busfen of
„ kistjes , op zekere plaatzen Waarheidsmonden ge• noemd, geplaatst worden. Zy zullen boven eene ope,, ping hebben, die groot genoeg is om 'er papieren door
te fteeken, wellte papieren zullen bevatten , waarfchu• wingen, aanmerkingen, ontwerpen, raadgeevingen , over
„ het Beftuur , en klagten over de Leden der geconflitueerde Magten. Deeze kistjes zullen geflooten zyn,
• en alle Zondagen door den Maire en de Vrederegters
^ geopend worden. De Briefjes zullen, in 't byzyn van
aanweezenden, geleezen worden."
Het behoort niet tot onze tank , dit geheele Ontwerp na te gaan. Opgeleverde Artykels zullen genoegzaam aanwyzen, welke Geest in 't zelve heerscht.

Verbaal, gehouden by den Commisfaris van de Caap de
Goede Hoop ; A. j. SLUYSICEN 1 zedert het Arrivement
der Engelfehe onder den .eldmiraal Sr. G, KEITH
ELPHINSTONE den i0 guny 1795; en do Overgave van
die Kolonie aan de Wapenen van Groot - Brittannien ,
den 16 September dater aan volgende. In den Haage,
by I. van Cleef, 1797. In gr. 8vo. 330 bl.
en Dagverhaal , 't welk ons herinnert aan eene zeer
fmertlyke Gebeurtenis voor den Vaderlande. Een
E
Dagverhaal, 't welk ons met fpyt vervult over de zwak-

ke gefteldheid der onzen aan dien zo aangelegenen uithoek. Een Dagverhaal , 't welk blyk by blyk
oplevert van de trouwloosheid der Engelfchen, in deezen
handel ondertteund door den na dat vyandig Land geweeken Ex- Stadhouder. — Wy hebben, onder het doorleezen, alle die onaangenaame aandoeningen, by herhaalinge, gevoeld. Veel , 't geen uit de Nieuwsmaaren van
dien tyd bekend was, herinnerden inns deeze bladen ,
en ftelden, byeenverzameld en uit egte bercheidem op3
gemaakt, ons zwakheid, kampende tegen trouwloosheid,
voor oogen. — Het fluk is voor geen uittrekzel vatbaar; doch verdient, als een Gefchiedkundig Gedenkfluk
deezer Gebeurtenisfe zo vol ontrouwe , bewaard te wor
den. Meermaalen bekroop ons de lust om eene verzarne.
ling
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ling te maaken van_ de trouw:ooze en verraadlyke ftreeken , door de Engelfchen ten opzigte van die Volkplantinge
te werk gefleld; doch wy zouden te veel hebben moeten
affchryven, om eene zaak te betoogen, waar aan niemand
twyfelt.
Aileen fchryven wy of een gedeelte van den Brieve door
ELPHINSTONE en CRAIG gezonden, ten geleide van eenige
door de Engelfchen aangehoudene en geopende Brieven ,
met een iimericaartsch Snip aan de;Kaap gekomen; welke
het zegel drukte op andere reeds verfpreidde onwaarheden
wegens den that der zaake in het 1VIoederland.
„ Wy agten," dus fchryven zy „ vermeld hebbende
wat zy met de Brieven aan den Raad van de Kaap en
aan byzondere Perfoonen geoordeeld hadden te moeten
doen , „ het egter gevoegelyk om UEd. Gr. Agtb. en Ed.
• Agtb. kennis te geeven, dat wy alle Nieuwspapiereri
„ hebben aangehouden ; dewyl wy weeten, dat de waarheid
• niet kan gepubliceerd worden in Holland. — Het is
5, ons bekend dat niemand publiceeren durft ais iliptlyk
• zo als het Revolutionaire Committd het goedkeurt ,
.33 en derhalven zouden dezelve alleenlyk misleiden , in
plaats van informeeren de geenen aan welke dezelve
• gerigt zyn. De Brieven vallen in veele opzigten onder
dezelfde befchryvinge ; want veele informeeren u van
„ de plantinge van den Boom der Vrylacid ; cinch gene
• maaken eenig gewag van de Opregtinge der Guillotine.
• Veele weiden uit over de zegeningen van hunne nieuwe
,5 Vryheid; doch geen enkele meidt de Gevangenneeming
5) van alle Amptenaars en beste Lieden der Republiek,
of van de ysfelyke Contributien , die geheft geworcten
,5 zyn ten voordeele van de Fraulehen ; zommige dier
• Brieven merken aan de vriendlyke dispofitie en het
• goed gedrag van hunne nieuwe Vrienden of Meesters;
• doch geene enkele geeft het geringfte derkbeeld van
,, de honderdetz , die de wrok en verbolgenheid der Hollanders reeds van bun leeven hebben beroofd, in alle
.33 Steden van de Republiek. — Wy twyfelen
• zins of uwe Correspondenten zyn 'er gevoelig van,
• en gevoelen hunne fituatie ; doch wy worden gewaar ,
„ dat zy zulks niet durven uitdrukkcn in Brieven , die
Infpeetie moesten pasfeeren ; de eenigfte
9, eene Franfche
9, omftandigheid , in welke uwe Correspondenten fchynen
zich met eenige vrymoedigheid te hebben uitgArukt,
• is de waaragtige iehildery , welke zy geeven van
„de
C4
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„ de beklaaglyke fituatie van het Finantie • weezen ea
„ van het Publicque Credit van de Oost- Indifche Com„ pagnie.”
Geen onzer Leezeren zal vorderen , dat wy de Leugentaal , in deeze weinige regelen , in veele opzigten,
begreepen, aanwyzen. Waar is eenig oord van ons
Vaderland , eene Guillotine opgerigt ! Welke Steden der
Republiek tellen de honderden van het leaven beroofd ;
daar de Omwenteling, in dien zin, bet leeven aan Been
Trouw- en Eerloozen
een mensch gekost heeft !
. . . • doch wy leggen de pen neder by een Boek, 't
welk eene aaneenfchakeling van dusdanige bedryven
bevat ; en daarvan ten opgerigten Gedenkteken kan
dienen.
Een Onderzoek van dit Verbaal, en redegeeving van
bet gedrag der Kaapfche Burgery, door L. NEEDLING ,
hebben wy gezien , dat in 't licht is; dan tot nog van
onze Boekhandelaaren niet ontvangen.

Verzameling van Stukken , betrefende het gedrag der Curateuren van. Hollands Univerfiteit te Leyden , in de
yaaren 1796 en 1797 , byzonder in de zaak van Mr.
JOHAN• LUZAC, Profesfor in de Griekfche Taal en Vaderlandfche Gefchiedenis aldaar, met eon Voorberigt dien
aangaande. 7'e Leyden, by A. en J. Honkoop , 1797.
In gr. 8vo.
't Voorberigt LXVI, en 't Werk 3o4

eelgerugts maakend is het gefchil, waar over deeze
Verzameling loopt ; niemand, die de Nieuwspapieren
V
las, is des onkundig. Alle de 1tukken des betreffende,ten

getale van XIX, onder welke men 'er van eene groote
uitgebreidheid aantreft, zyn hier verzameld.
Een Voorberigt van de opgegeevene uitgebreidheid ,
door Luzno, aan zyne Regt- en Waarheidlievende Mea'eburgers,vergezelt deeze oorfpronglyke gewisfelde ftukken, by
welke men nog eenige Tusfchenvoegingen en Aantekeningen vindt. Dit Voorberigt is met eene zeer fcherpe penne
gefchreeven, en ftelt het gedrag omtrent hem gehouden in een haatlyk licht; dan hoe haatlyk ook en afzigtig by Party doet vtiorkonten , is het alles niet wat by des
meent te kunnen zeggen. „ Hy fchuift," en dit kan ter
proeve itrekken op welk een toon dit Voorberigt geftemd is , op dat wy hier 's Hoogleeraars woorden be.
zi-
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zigen , „ het gordyn maar ten deele open. Het overige
„ zal ik, IIL afwagting van den uiterlyken afloop der laat„ fle zo ongehoorde pooging tegen my door myne Onder„ drukkers ter uitvoer gebragt, nog in de penne houden.
„ Worde ik dan eindelyk genoodzaakt , zal ik de Ge, fthiedkundigc Befchouwing van 't gedrag der Curateu„ ren, waartoe deeze Stukken flegts de ftoffe opleveren,

aan myne Landgenooten mededeelen , en een Gedenkzuil oprigten , naar 't welk de Nakomelin gen hunne be„ oordeeling zullen kunnen inrichten over de Perfoonen
,, en zaaken, die zy in de Gefchiedverhaalen van deezen
„ tyd zullen aantreffen , byzonder over de getrouwe aan,, kleeving aan die Grondbeginzels , op welke de Natie de
„ zoo plegtige-belofte ontvangen heeft, dat haar aanaaande
,, hell zal gevestigd worden.
„ 1k zal dan, wen ik ten laatften gedrongen worde, den
IS waaren oorfprong deezer zaake, van den Jaare 1792 af,
• dat is van de eerfte uitbarfling der gruwelen van het
3' acobynendom en Terroristne tot op den huidigen dag,
• naaktelyk ontdekken ; de verfcheidene Refolutien en
Misfives in alle haare deelen, in haare beweegredenen,
5, oogmerken en inzigten, naargaan ; den ganfchen za• menhang derzelven befchouwen; de remotie , inzonder• heid van een Leeraar der Vaderlandfche Gefchiedeni s fe
uit hoofde van het tot nu toe in ons Vaderland onbe•
,, kende Misdryf van Ariliocratie, ontleden , en doen
• voeren ! welk dog het nadeel was , 't geen men te
• wagten hadt van die Zrillocratt:Rhe denkbeelden, voorgedraagen door iemand , dien men 'wist geen lieveling
55 van het Stadhouderlyk Gezag geweest te zyn ; de ge• voelens van zommigen der Curateuren , over de Franfche Gebeurtenisfen , niet alleen ZEDERT den Jaare 1793
• (welke dan eigenlyk myn misdaad uitmaaken) maar
• ook vOOR. DIT TYDSTIP uit hunne nog onder my berustende Correspondentie en eigene uitgegeevene Schrif.
91 ten , vergelyken met het misdryf , 't welk zy my by
• hunne Refolutie aantygen , en met den won , welken
s; zy , niet indachtig aan 't geen zy zelven bevorens ge,, fchreeven hadden , meenen daar by te kunnen voeren;
,, het verbod , by die Refolutien aan my gedaan, met
„ hunne eigene aanmoedigingen van vroegere tyden; den
geheelen loop en 't zamenweefzel hunner gedraagingen,
,, met de grondbeginzels , welker zorgvuldige bewaaring
„ het
C5
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het doel myner Remotie zyn moeste ; en hun volltan„ dig weigeren om in eenig onderzoek te komen met
„ myne opene verdeediging en bereidwilligheid om myne
zaak voor de Rechtbank der Volksvertegenwoordigers,
1, en der ganfche onpartydige Natie, te brengen.”
Hoe veel de Hoogleeraar ook zegt agter te houden, volgt
'er nogthans 't geen by itaaltjes noemt. En twyfelen
wy wel zeer,, of hy, in de gelegenheid gefteld om alle
zyne nog in den pylkooker zittende pylen te fchieten
vinniger zal kunnen uitvaaren dan hy duet van bl. LI tot
LVIII.
„

Tweede roorbericht, geplaatst voor den tweeden Druk van
het Werk , getyteld Socrates als Burger befchouwd ,
door Mr. j. LUZAC. boor de Bezitters van den eerflen
Druk. In gr. 8vo. 2$ bl.

ver het Werk, waar toe deeze bladen ten tweedeti
Voorberigt dienen , hebben wy, eenigen tyd geleden,
O
ons oordeel geveld (*). In dit Aanhangzel des reeds geplaatften Voorberigts vermeldt de Schryver de vry algemeene goedkeuring, aan zyn SOCRATES, als Burger befchouwd binnen en buiten 's lands gegeeven ; terwyl het
fterk vertier een tweeden Nederduitiehen Druk noodzaaklyk maakte; hier in vindt by „ eene meer dan genoeg.
zaame belooning, en tevens eene altoos byblyvende ver„ zoeting voor de onderdrukkende onregtvaardigheid,” waar
van by fchryft, „ nu zedert twee jaaren bet Slacbtoffer te
weezen."
Hy beklaagt zich, dat 'er, zedert de uitgave der Verzameling van Stukken , in het naastvoorgaande Artykel
vermeld, ettelyke maanden verloopen zyn (10, dat zyne
Befchuldigers , hoe openlyk door hem voor 't oog der
geheele Natie uitgedaagd , zwygen dat andere zaaRen afgedaan worden, „ en hy van zyn welherkrecgen regt
veritooken blyft," en voert den laatst afgetreeden Voorzitter van het Provinciaal Befluur, A. 3. VERI3EEK, een
zeg(*) Zie onze Alg. Vac/. Letteroef. bier boven , bl. 89.
(t) Die Voorrede was gedagtekend 14 July 1797; dit twee.
de Voorberigt is van 17 Oa. 1797.
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zeggen uit diens Historic der S_partaemen, tot aan den
dead van den jongen Agis, wel fcliamper toe.
Een kort woord voert by te gemoete aan een der Beoordeelaaren van zynen SOCRATES, wien zyne verklaaring van
bet woord ifriflocratic min hadt bevallen ; haalt de bepaaling, door POLYBIUS van dat woord gegeeven, aan „ als
„ alleen dan plaats hebbende , wanneer de Staat door de
• Rechtlicvendee en wysfte Mannen , by voorkeur daar toe
„ gekoozen en aangefteld, wordt befluurd ," met byvoeging:
„ POLYBIUS, een ftaatkund:‘, woord zyner eigene Moeder„ taale uitleggende, en in deezen het voetfpoor van PLATO
,, en ARISTOTELES betreedende, kan, myns bedunkens, te,, gen PRIESTLEY, TOZEN, SCHLOZER, RADERMACHER
,, en zo veele andere Schryvers van deezen tyd , als 'er
• zyn mogen, wel opweegen.”
Naa nog eenige aanmerkingen over dit woord en bet
gebruik dier benaaminge gemaakt te hebben, komt by tot
de Democratie, en wel bepaald tot die „ waarin de wil
,, des Volks in het gewoon beftuur de hoogfte wet is ,"
Welke by voor de ALLERONGELUKKIGSTE hOUdt
rondborftig afkeurt, en in den haatlykst mogelyken dag
let. Zyn GEVOEL leidt hem tot het befluit : „ Ik voor
„ my verkies in een Land te woonen , daar niet elk en een
„ ieder, uit den hoop, zonder onderfcheid , maar de kan,, clig/len en beaten, bevoegd gerekend worden am my te
regeeren." — Tot die keus wordt de flooglecraar
door zyn eigen gevoel gebragt ; en de Ondervinding, merkt
by op, brengt hem tot hetzelfde befluit. De Ondervinding,
die hem doet vraagen waar immer of ooit, in een eenig,, zins uitgettrekt , volkryk , en vooral bandeldryvend, en
„ dus niet geheel armoedig , noch door zyne nabuuren ,
„ door bergen, fneeuw, ys en rotzen, afgefcheiden Land,
• eene zuivere Democratic plaats hadt, zo dat, zonder eenig
„ inmengzel van Arillocratie, 's Yolks Wit altoos en in alles
„ de ROOGSTE Wet ware, en dat, nogthans, het geluk des
„ Yolks op den duar verzekerd bleef?" Deeze vraag
worth met uitroepingen in deezervoege beantwoord.
Raadpleegt men de Ondervinding der Oudheid, helaas!
• — Raadpleegt men die der voorige twee of drie laatfte
Raadpleegt men die der jongst„ eeuwen — helaas!
• verloopene jaaren ! — die ondervinding met bloed bemorscht, die zig op een ftapel van ontzielde lyken, op
• eene onmeetbaare hoogte van puinhoopen der verbrande
,, en verwoeste ttedem , voor bet aangezigt van alle Vol„ ke-
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keren, in deeze en de voigende eeuwen, zo lang onze
„ Aardkloot aanweezig zal zyn , ten hoogen Hemel ver.
„ heft — raadpleegt men die yslyke ondervinding —
9) helaas!I duizendmaal helaas! "

Proeve over den Mensch. Uit het Engelsch van ALEXANDER
POPE, in Dichtmaat overgebragt door PIETER VAN WINTER,
Nsz. Te AmJlerdam, by P. J. Uylenbroek, 1797. In gr.
8vo. 94. bl.
geven hiermede den Lezeren van ons Maandwerk bericht
W van de uitgave eens Werks , op betwelk verfcheidem
vrienden en beoefensars der wysgeerte, letterkunde en poezy,
reeds enigen tyd , met een verlangend ongeduld , gewacht hebben. Onder de Werken van den onflerflyken POPE verdient on•
getwyfeld zyne Proeve over den Mensch by uitftekendheid genoemd te worden. Altyd en algemeen is dit Leerdicht alt
zeer belangryk befchouwd , en uit dien hoofde door vele be•
kwame handen in de meeste befchaafde 'talen overgezer. Bezwaarlyk echter , menen wy , zal 'er , under deze veelvuldige
overzettingen , dne kunnen gevonden worden, welke den Ver.
taler rechtmatiger aanfpraak op de goedkeuring en den lof van
bevoegde en onparrydige kunstrechters deed verkrygen, dan de
arbeid van onzen verdienstlyken landgenoot VAN WINTER , hem,
onzes inziens, verzekert. Voor den koophandel wordende opgevoed , bragt dit hem, (gelyk hy in zyne Voorreden fchryft)
reeds in zyne vroege jeugd, in de noodzaaklykheid , de talen
onzer naburen te leren. Zyns Vaders neiging tot de dichtkunde deed hem dus ook vanzelve kennis verkrygen aan de Werken der beste Dichters in dezelve , waaruit hy dan menigmaal
deze en gene ftukken , ter zyner oefening , in onze tale over.
bragt. Zo had by de eerfte afdeling der Proeve over den
Mensch, reeds op zyn veertiende jaar, in proza vermald. De
overige volvoerde hy , enige jaren_ later. Lang daarna , in 't
jaar 1779, las by de drie eerfte afdelingen voor in het Letterkundig Genootfchap te Amfteldam , ter fpreuke voerende, Con.
cordia & Libertate. De herftelling uit ene ziekte , welke hem
verpligtte nog enigen tyd het huis te hou,den, eer hy den loop
zyner gewone bezigheden konde hervatten, gaf aan vAN WINTER
toevallig aanleiding , in dien tusfchentyd te beproeven , of hy
de Leden van het gemelde. Genootfchap , die hem vele aanmoedigencie blyken van goedkeuring gegeven hadden , oak
mooglyk mogt kunnen verrasfen met hen ene vertolking der
vierde afdeling in vaerzen te leveren. Dit gelukte hem, en de
uitwerking dier verrasfiug was , dat hy fterk wierd aangedreven
nu ook de drie eerfte afdelingen op gelyken voet te behan.
de.
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dezen. Om deze taak naar vereisch af te doen , en zyn werk
met glans te kunnen volvoeren, heefc onze Dichterlyke Vertaler zeker den alleen rechten weg ingeflagen. Hy heefc geenzins
zyne eerfle overzetting in proza flechts naderhand berymd ,
maar alles, volgends het oorfpronglyke, op nieuw bewerkt , en
zyne proza-vertaling telkens eerst dan ingezien, wanneer iedere
aldeling in vaerzen voleindigd was. Aan deze bewerking hebben wy nu zyne , in haar geheel, waarlyk uitmuntende vertaling te danken. Dezelve zou misfchien nog volkomener zyn
geworden, ware hy niet eerst, jaren achtereen , door veelvuldige bezigheden in dezen zynen letterarbeid opgehouden, err
eindlyk, nog enigermate zyns ondanks , tot de uirgave bepaald
geworden , terwyl toch , in zyne reeds gevorderde jaren , gedurige ongelleldheden hem heletteden aan alles die uiterfle be•
fchaving te geven , welke anders zyne kieschheid van hem
eischte. Dit laatfle mag dan ook geacht worden geheel te valdoen voor die zeer weinige ligte gebreken, welke den naauw.
toezienden beoordeelaar, die tot in kleinigheden afdaalt, foms
onder de aandagt mogten komen. Enkelde regels hebben wy,
wat gewrongen , en , vooral by de eerfle lezing , enigzins duis.
ter gevonden. Maar, wanneer wy dan tevens aan de moeilykheld van 't werk dachten, hebben wy ons ook moeten verwonderen, dat 'er ons zodanige gene meerdere voorkwamen. Pors's ftyl is by uitftek kort en krachtig , en het moest den
Vertaler veel moeite kosten , deze eigenfchappen in zyne overzetting te bewaren. Hy wilde zich daarotn niet veroorloven,
in uitweidingen , die anders misfchien op ene enkelde pleats
aan de duidlykheid enigen diensc hadden kunnen doen , to
vervallen, en maakte zyn werk flechts twe regels Langer dan
het oorfpronglyke. Wat nu het Dichtfluk zelve belangt ,
kunnen wy niet afzyn deszelfs algemenen inhoud voor het
minst aan onze Lezeren mede te defer. Wy bezigen hiertoe de eigen' woorden des Vertalers , welke wy nit zyne
Voorreden overnemen. „ Pore, hy, wiens oogmeric
„ is de hillykheid van Gods bfchikkineen door 't mensch„ dom te doen erkennen , en te toonen , dat God , ale
Schepper in de betrekking tot zyne fdhepfelen befchouwd,
elles heeft verordend , gelyk het behoort te zyn ; POP&
„ fchetst in de eerfle afdeeling den mensch in betrekking tot
„ de waereld , waarop by zich bevind (oevindt), en tot het
heelal, waarvan hy flechts een oneindig !dein deeltje uit„ maakt. In de tweede afdeeling fchetst by den rrensch
„ met betrekking tot zich-zelven , tot zyne redelyke en ze.
„ delyke vermogens , hartstogten , driften en bedryven. In
„ de derde afdeeling vertoont hy hem in betrAking tot de
„ famenleeving , maalt den oorfprong af van het maatfchap„ pelyk leven , de uitvinding van kunfien en wetenichap„ pen , tie vestiging van, verfchillende regc;eringsvormen , Ca
voor-
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vooral de noodzaaklykheid der onderlinge behulpzaamhe„ den , welke her byzonder met het algemeen belang ver„ binden ; terwyl hy de geheele vierde afdeeling befleed,
„ (belleedt) om op eene treffe.lyke wyze aan te toonen , dat
„ het waar geluk van den mensch in niets anders beftaat, dan
„ alleen in deugd.” Wilden wy bier gelegenheid nemen ,
's Dichters byzondere begrippen , welke by in deze vier
afdelingen voorftaat , op te geven , en enigzins ter toetfe
te brengen, wy zouden dan veel breder moeten worden, dan
het beftek van ons 1VIaandwerk gedoogt. Wy moeten , derhalve, onze Lezers naar het Werk zelve verzenden , en het
onderzoek van POPE ' S wysgerige denkwys aan bun geheel
overlaten. Aileen veroorloven wy ons de verzekering , dat
zy overal blyken van gezond oordeel euI geest zullen
den ; en den raad , zo hun hier of daar ene uitdrukking
mon re voren komen , welke cegen hun gevoel of hunne
aangenomen denkbeelden floor , het verband , waarin zodanige uitdrukking gevonden words, zorgvuldig raad te plegen ,
alvorends zy daarover beflisfchen. Het kan intusichen niet
wel anders , of onderfcheiden Lezers zulien over de gegrondheid of ongegrondheid der gevoelens , welke de Dichter aanpryst , verichillend oordelen , naartnate hunne eigen' denkbeelden reeds zelteren , vaster, plooi verkregen hebben. Elk
onpartydig en denkend Lezer zal hem evenwel den la van
een fchrauder Vernuft gaarn toekennen , hem danken voor
den fmaak , waarmede by dit afgetrokken onderwerp behandelde , en zich ten hoogtle verwonderen, hoe hy, aan maat
en ftyl gebonden , zo kort , en tevens zo klaar en zaak.
ryk , hebbe kunnen fchryven. Gaarn zouden wy nu , cot fla.
viug onzer beoordeling , onze Lezers uit het geheel iets me•
dedelen. Maar wy moesten , om nier het verband der
reden te zeer te fctienden , en hun enigzins naar den eisch
te voldoen , ook weder een te groot uittrekzel makers. Tot
enige vergoeding fchryven wy dan bier liever of VAN WINTER'S
vertaling van POPE'S algemeen gebed, achter de Proeve over den
Mensch gedrukt.
„

Gy, die alorn altoos regeert ,
d Vader van ens lot!
Wien Wilde en Wyze en Heilige Bert ,
yupyn Yehovah! God !
Eerlie oorzaak, die 't begrip ontwykti
lk weet Jlechts dat ik ben,
En dat my uwe goedheid blykt,
Daar ik myn Nindheid ken.
Cy
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Gy leert my , in een' (land, zo blind,
't Verfchil van goed en kwaad;
Cy, die natuur aan 't noodlot bind,
•
wil in vryheid laat.
Wat my 't geweeten ooit beveelt ,
Of wagert, zyn bevel
Yertoone aan my des Hemels beeld,
Zyn weigring, dat der hel.
Wat guest me uw vrye goedheid bled',
Geef, dat ik die erkenn' ;
Gy zyt voldaan, daar ik geniet ,
En u gehoorzaam ben.
4ch, dat ik nooit nu) goedheid waan'
Ann de aarde, aan ons , bepaald ,
Daar duizend waerelden beflaan,
Die gyp met licht befiraalt.
Nooit dreig'' myne onbedreven hand
Me; uwe donderkracht ;
Aroc b doeme alomme door het land
Wen ik uw vyand acht.
Bewaar myn' voet op rechte perm,
Zo ik die reeds bitrad;
Z o een dwaalfpoor in mogt Aida,
W'ys my het ware pad.

,Bev eilig my voor trotfchen waan,
Or tasterlyk beklag,

Wat me ook uw goedheid toe mag flaan,
Uw wysheid weigren mag.
Geef, dat ik voel' myns naasten teed,
En zyn gebrek verheel';
Hebbe ik aan hem ooit gurst befleed ,
Uw guest vall' my ten deel.
1k ben gering, doch gy-alleen,
Uw adem, wekt myn kracht.
Vaer door des /evens dag my hem,
En door der dooden yacht.
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Deez dag zy vrede en brood myn lot:
Wat gy ten besten fpaart ,
Ten besten geeft , 't is goed, O' God!
Uw wil gefchiede op de aard'.
Tot u , wien raimte een' tempel AM,
Wiens altaar is 't heelal,
Door 't wierook der natuur bedekt,
Ryze alley lofgefehall

De Temperamenten. Blyfpel. Gevolgd naar het Hoogduitseh.
Te Asnfieldam , by P. J. Uylenbroek , 1797. In 8ve. too bl.
at hetgeen men gewoon is het Temperament te noemen op
den mensch en zyne daden een' zekeren invloed hebbe ,
D
is, zelfs by een oppervlakkig waarnemer, buiten alien twyfel.
De Hoogduitfche Vervaardiger van dit Blyfpel heeft ons dezen
invloed in ene aardige verfcheidenheid van karakters
fchetfen. Hy is daarin , naar ons oordeel , niet kwalylt ge.
flaagd , en zyn a•eestig Stuk, zo het ten tonele gevoerd, en
door bekwarne spelers uitgevoerd wordt, rat voorat aan hun,
die den Schouwburg nicest alleen vermaakshalve bezneken, we!
voldoen.
.De Kanonik van 1 .ilano, of ongenodigde Gaster• B lyfpel. Het
Fransch gevolgd, van ALEXANDER DUVAL dodr Bvrtholotneus
Rutoffs. Te limilerdam , by Helders en A. Mars , 1797.
In 8Yo. 63 Al,
Fransch Adju.
e ongenodigde Gasten in dit Stuk zyn
D dant en zyn Ordonnance, die zich sardig bedienen van een
lekker foupdtie , door den Kanonik van Milano met gansch
andere inzichten gereedgemaakt. Het gedrag en de cr tmoetingen 1ezer Gastrm maakt den fameuhang van een vermaaklyk
Blyfpel, recht geatikt am de lagchfpieren van lezers ea aaa.
fchouwers in ene vaardige beweging te brengen.
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VAN HERWERDEN, over het Euangelie van yoannes.
Tweede Deel. Te ilmflerdarn, by J. Allan, 1797. In
gr. 8vo. 37o bl.

hebben, niet lang geleden, by de aankondiging van

Wyhet eerite Deel dezes Werks, verilag gegeeven van
de wyze, waarop de Eerw. VAN HER WERDEN de verklaa-

ring van dit Bybelboek heeft begunnen. Op denzelfden
voet wordt deze arbeii, over bet derde , vierde en vyfde ,
Hoofddeel van bet Euangelie van joannes , met oordeelkundige oplettendbeid , en in eene geleidelyke orde , in
dit tweede Deel voortgezet. Men ziet den verftandigen
Bybeluitlegger ook bier meer dan eens, in de letterlyke
verklaaring, van den gewoonen weg afgaan. Doorgaans
weet by zyne wyze van uitleggen met fchynbaare redenen te bekleeden , en alles, tot opheldering en bevestiging der meest aangenomen leerbegrippen van zyn Kerkgenootfchap, naar zyne wyze van denken, te laaten dienen. Zie bier deze en geene proeve.
H. III: 3. Daar men in de Nederlandfche Overzetting
beeft , ten zy dat iemand wederom gebooren wordt, by kan
het Koningryke Gods niet zien, verkiest VAN HERWERDEN
het grondwoord , door wederom vertaald, liever over te
zetten ran boven, deels, omdat dit de gewoone beteekenis
in het N. T. is, deels , omdat de Schryvers van het
N. T., wanneer zy de vernieuwing des zondaars , als
eene tweede of andere geboorte , voordraagen , zich dan
van een ander woord bedienen. Nikodemus vat wel Jefus gezegde op, als medebrengende, dat iemand wederom
moest gebooren worden, vs. 4; doch by begreep niet,
wat Jefus bedoelde. Jefus antwourdt op deze tegenbe
denking ook niet, om nader aan te wyzen , hoe .iemand
wederom moest gebooren worden ; maar hoedanig eene
geboorte van boven was; ja by houdt vervolgens, vs. 7,
dezelfde bewoording, als bier, van boven, en vermydt
bet gewoone woord, 't well; wederom beteekent, en door
LETT. 1798. NO.
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Nikodemus, vs. 4, gebruikt wordt; waaruit blykt , dat
Jefus het woord in de beteekenis van van boven genoomen heeft. Deze geboorte van bovenVof hemelfche geboorte uit God, is, zynes erachtens, geenzins de overgang van den Joodfchen tot den Christelyken Godsdienst,
Cif bet belyden van Jefus voor den Christus, door zich to
laaten doopen , zoo dat de fpreekwys zou ontleend zyn
van den Doop der Jodengenooten, of der Heidenen , die
tot het Jodendom overgingen, en hetzelve door den Doop
werden ingelyfd , en dan aangemerkt als nieuwlings gebooren te zyn; maar de verkryging van een nieuw geestelyk beginfel, waarover by H. 1: 13 breeder is gehandeld. „ Het Koningryk Gods is het ryk van den Mesfias.
Wanneer bier nu gefprooken worth van het Koningryk
Gods te • zien, zoo heeft dit betrekking tot deszelfs voorrechten. lit Koningryk zien, wil, naar eene zeer gewoone beteekenis , zooveel zeggen , als genieten. Ten
zy nu iemand van boven gebooren ware, kon hy dit Koifingryk niet zien. — Want is de gerechtigheid van den
Borg de grond, waar op die Godsregeering rust, niemand
kan de Voorrechten daarvan genieten , dan in zyne geineenfchap; en deze kan 'er niet zyn, dan door het geloof,
en het geloof niet, zonder eene voorafgaande vernieuwing
des gemoeds. Zonder zulk eene vernieuwing is ook
ienland volltrekt onbekwaam voor het genot van de goedefen van dit Koningryk , welke geestelyk zyn. Ben
verlicht verftand, een geheiligde wil, een bevredigd geweeten, maakt alleen bekwaam, om God in zyne heerlykheid te aanfchouwen, en zich in Hem te verlustigen ;
vrymoedigen toegang tot Hem te hebben, en gemeenfchap
met Hem te oefenen. — En zonder vernieuwing des
gemoeds kan aan het groote oogmerk der genadebedeeling, naamlyk de verheerlyking van God , niet beantwoord worden."
By H. III: 5. Zoo iemand niet gebooren word: uit water
en Geest , hy ken in het Koningryke Gods niet ingaan ,

wordt aangemerkt : „ Jefus verwisfelt de fpreekwyzen
het Koningryke Gods te zien , en in het Koningryke Gods
in te gaan. By de eerfte had Hy opzicht op het genot
van deszelfs voorrechten ; by deeze op de plichten van
geloof en bekeering , waardoor men een onderdaan van
hetzelve wordt ; welke met kunnen geoefend worden,
zonder vernieuwd te zyn door den H. Geest." De fpreekwys, gebooren warden uit water , zal van den s Doop te
ver-
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verftaan zyn: 1, Hoe iemand doot den Doop kan gezegd
worden van boven of uit God gebooren te zyn, is niet
duister; want, naar den 41 der H. S., wordt hetgeene aan
de beteekende en verzegelde zaak eigen is, by overnoeming , toegekend aan het teeken en zegel. Door Geese
wordt dan de H. Geest bedoeld, door wren God het beginfel van het geestelyk leven werkt."
H. III: 16, x7. Alzoo lief heeft God de waereld gehad,
dat Hy zynen eeniggeboorenen Zoon gegeeven heeft, enz
wil VAN HERWERDEN, zoo mm als H. I: 29, de uitverkoo,
renen verftaan hebben , maar alle volken der aarde, de
Joden niet alleen, maar ook de Heidenen.
Over de uitdrukking van den Dooper omtrent Jefus,
van boven komt, H. III: 31, wcrdt aangemerkt: „ Indien de
woorden: .die van boven komt, wilden zeggen , die in den
home! zyn last ontvangen heeft , welk een ongerymden
zin zal dan de tegenftelling : die uit de aarde is, is uit
de aarde, opleveren ; want dit zal dan zeggen, die op
aarde van God beveelen ontvangt, is een aardsch gezant.
Neen ; de Dooper wil 's Heilands uitneemendheid aanwyzen, niet ten opzichte van de plaats, van waar Hy kwam ;
maar ten opzicht van den oorfprong en gefteldheid van
zyn perfoon. Hy noemt Hem terftond met verwisfeling
den Zoone Gods. Hierom, dat Jefus gezegd wordt geweest
te, zyn in den fchoot des Traders, Hoofd. I: 18; van den
fader te,.zyn uitgegaan , H. XIV: 28 ; het word, dat
van den beginne was, dat by God was, en nu was vleesch
b
g eworden, H. I: r, 14; de Hoer uit den Hemel te zyn;
x Cor. XV: 47; uit den Hemel te zyn nedergedaald,
Joan. VI: 38. De tegenitelling bevestigt ook deze meening, alsmede hetgeene de Dooper van Jefus, als die
van boven kwam, getuigt. Naamlyk dat by is boven
alien , hetgeene , naar den zin dezer fpreekwys , aanduidt, dat Hy alien overtrof, dat is hen alien, met welke
Hy wegens zyne bediening in vergelyking kon gebragt
'Norden, naamlyk Wes en alle andere Propheeten."
H. IV: 24. wordt de gewoone vertaaling, God is een
Gecst, verdedigd , en , onder anderen, aangemerkt , dat
Jefus, daar Hy zoo gefprooken hadt van den Vader te
aanbidden, nu zegt, God is een Geest, omdat de gees.
telykheid . van beftaan niet meer behoort tot den Vader,
dan tot den Zoon , en den H. Geest. Dat Jefus zicli
een evengelykheid in natuur , en op dien grond in magt
on rechten , met God toekende, wordt inzonderheid breedDA
VC7e.
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voerig beweerd by H. V: 17-32.— vs. 22, 29, wordt,
op de gewoone wyze, van de opwekking der dooden ten
laatften dage, vs. 27 van het laatfte oordeel , verklaard;
Maar vs. 25, ,de uure komt, en is nu, wanner de dooden
zullen hooren de flenitne des Zoons Gods, en die ze gehoord
hebben, zullen leeven , in een verbloemden zin opgevat

van de bekeering der Heidenen. Des niettemin zal Jefus,
irk de tusfchenftaande woorden, vs. 9.6, want, :gelyk de

Fader het 'even heeft in zich zelven, alzoo heeft Hy ook
den Zoon gegeeven, het Leven te hebben in zich zelven ,

van zyn eeuwig en noodzaaklyk bettaan , en • van de
wyze, waarop Hy de eene onverdeelde Goddelyke natuur heeft van den Vader , moeten verftaan worden
vs. 39 vindt de Schryver geene vermaaning, zoo
als de gewoone overzetting , onderzoekt de Schriften ,
fchynt aan te duiden; maar eene beftrafling , hetgeen
met het verband van 's Heilands rede , die hier de eene
beliraffing op de andere laat volgen, en inzonderheid met
de volgende woorden , die 'er Jefus onmiddelyk op laat
volgen, beter zal ftrooken.
By hun, die eene andere leiding van gedachten over
de leer' en leerwyze van Jefus , dan men hier fteeds
gevolgd ziet , voor zich verkiezen , en zich Never aan
een ander foort van uitlegregels, dan waarop de Eerw.
Schryver meestal zyne verklaaringen bouwt , willen bonder) zullen deze en geene uitleggingen minder byval
Iiinden. Maar de Eerw. Gryzaart , altyd getrouw aan
zyne grondbeginfelen , heeft deze lettervrucht niet zoo
zeer voor dezen, als wel ten nutte zyner Anafterdarnfche
Gemeente , en alien , die dezelfde regelmaat des - geloofs
hebben, in 't Licht gegeeven.
Christelyke Gerustlielling by het Onbegrypelyke van de
W gen der Voorzienigheid; voorgedragen in eene Leerretie over JOB XXXVII: 23 a. Door JACOB VAN LOO,
Predikant te Ootmarfum. Te ilmflerdam, by H. Larde,
1797. In gr. 8vo. 52 bl.

len de verftandige en bevallige VAN Loo , wiens
by alien , die redelyke Godsvrugt hoogwaardeeren, in hoogagting gehouden worden, wiens affter.
y en, van wegen hunne teleurgeftelde hoop op meer foortge/yke lettervrugten , zy met ons betreuren, behandelt
Wy Schriften
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hier een zeer gewigtig onderwerp ; 't welk, hoe dikmaals
ook , zo als zyn Eerw. in het Voorberigt fchryft, door
Mannen van groote kunde en beproefde Godzaligheid
behandeld nogthans niet te veel kan overwogen worden. 's Mans behandeling van dit onderwerp toont
dat hy tegen de opgenomene taak was opgewasfen.
Met eene meesterlyke hand fchetst hy, in de eertte Afdeeling, een tafereel van het Ondoorgrondelyke, dat in
de wegen, die God met de menfchen houdt , meestal
wordt befpeurd. Met veel oordeel ontwikkelt vAN
Loo die Stelling, in een reeks van byzonderheden , uit
het Godlyk bettuur , zo ten aanzien der Natuurlyke als
der Zedelyke Waereld , ontleend. Daar op laat de Redenaar eenige aanmerkingen volgen , die, by deeze Onbegrypelykheid der Godsregeeringe , ter gerustitellinge
kunnen dienen ; zy zyn de volgende : ,, Het heftier
Gods is een oneindig heftier— het bettier Gods is
„ een onbepaald, allesomvattend bettier
een aller„ wyst bettier een allerweldadigst heftier — en
„ zeer gefchikt voor onzen tegenwoordigen ftaat van be„ proeving.” De Leerrede eindigt met eene nadruklyke opwekking der gepaste gemoedswerkingen , uit het
verhandelde voortvloeiende , om eerbied voor God te
betoonen — tnet alle zyne fchikkingen te vreden te
zyn — en op God te vertrouwen. Van wegen de
rechtfchapene begrippen van waare Godzaligheid, in deeze Leerrede allerwege doorftraalende , als om den geleidelyken voordragt, en de befchaafde taal, met welke
het verhandelde wordt omkleed , oordeelen wy ons geregtigd om de aandagtige leezing aan te pryzen by het
groot aantal onzer Landgenooten, welke, den Godsdienst
niet als eene kunftig verdichte fabel, maar als op reden en
waarheid gegrond , befchouwende , in de tegenwoordige
donkere dagen , meer dan colt dusdanige gerustftellinge4
noodig hebben,
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Beginzels der Kantiaanfche Wysgeerte , naar het Hoogcluitsch vryelyk gevolgd, en met ilanteekeningen en eene
Yoorreden ititgegeven , door PAULUS VAN HEMERT
laatstmaal Hoogleeraar by de Rernonfiranten, te ylmfierdam. Illde Deel. Te ilmilerdam , by de Wed.
J. Doll , 1797. In gr. 8vo. Behalven de Voorreden,
Zia bl.

Njoor dit derde Deel , 't welk door nog den ftaat geV volgd te worden, is een vry uitvoerig Voorberigt geplaatst door den Hollandfchen Uitgeever,waarin hoofdzaakelyk gehandeld wordt over het zo zeer betwiste Scepticismus of Twyfelaary; waarvan by de Kantiche Philofophie tragt vry te pleiten , met aanwyzing van den
/niddenweg tusfchen Dogmatismus en Scepticismus, inzonderheid met toepasfing op de belangryke Leeritukken van
Gods Beftaan, zedelyke Vryheid van den Mensch, en
toekomenden Staat, als niet vatbaar voor eigenlyk betoog.
Hiermede that wederom in naauwe betrekking de oude
vraag, de groote inhoud der twee voorgaande Boekdeeltjes, of 'er lets werkelyk aanweezig is, 't geen als grondflag en oorzaak der Verfchynzelen moet aangemerkt worden ; 't geen , volgens VAN HEMERT voor den Critifchen
Wysgeer een dwaaze vraag en lower onzin is; waarover
wy onze aanmerkingen hebben medegedeeld in onze twee
voorige Recenfien. Wy hebben by die gelegenheid aangemerkt, dat KANT en zyne Opvolgers zig in dit.
ftuk op geen eenpaarigen voet Intdrukken. Hierzien
en wy
wederom eene proef, dat men _ het met opzigt tot dien
grondllag, waarop het Kantiaansch Gebouw berust, niet
volkomen eens is. Ten minften wordt ons in de Voorrede , bladz. 15, verhaald , dat op de vraag, „ komen de
„ dingen met onze denkwetten niet eenigzins overeen?"
zig onlangs een Vereerer der Critifthe Wysgeerte , een
Leerling van den grooten Stigter derzelve ('t geen VAN
IIEMERT bekent, dat in de daad vreemd moet fchynen)
voor de overeenkomst verklaarde , en zig veel moeite
gaf, om het onbcwyslyke to bewyzen daar, naar de Leere
van KANT, daarop geen ander dan Sceptisch antwoord,
of een ik Feet het niet, en kan gegeeven worden.
„ Zelfs het verhevene Ideaal," zegt de Voorredenaar,
„ tot welk de menfchelyke geest immer opkioni , naa„ me-
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55 melyk dat van de Godheid , het Weezen aller Wee-,
• zens, is, van de zyde der Befpiegeling belchouwd
• voor ons niet dan Problema (een voorftel , dat nog
5, opgelost moet worden) een Logisch mogelyk , denk,, baar begrip, welk wy tot eene doorgaande bepaaling
5, der dingen in ons denken, en dus tot een beftuurend
• Beginzel noodig hebben ; doch welks voorwerpelyke
„ De
• weezenlykheid wy nimmer kunnen bewyzen."
• Critifche Wysgeerte ftemt dus den twyfelenden
• TAGORAS tOe, qui, zegt CICERO de Nat. Door. I. 12,
„ fete negabat o:nnino de diis habere,quod liqueat /int, non
,, fiat, qualesve fiat," d. welke zeide,geheel niets to weeten
aangaande de Goden, 't geen klaar was, of zy zyn, of zy
niet zyn , en hoedanig zy zyn. — Hoe moedbeneemend

zig bier de Kantfche Wysbegeerte vertoone , als alle
vaste fteunpunt wegneemende, en den weg tot volilagene
Twyfelaary fchynende te openen ; — VAN HEMERT
doet weldra zyn best, om den Leerling dit ongunftige
vermoeden te beneemen : „ Dat niemand zig intusfchen
2, door deeze vreeze laate ontrusten , en van den weg der
• waarheid te rug houden ! Die zelfde Wysgeerte, welke
„ den trots van den fpeculatieven Wysgeer nederilaat,
„ biedt ons haare dienstvaardige hand ter hulpe en volt, komen gerustitelling." Zy geeft ons het Geloof der
Reden, welke het midden houdt tusfchen de Dwaasheid
der Do°matisten en de Onredenlykheid der Ongeloovi,
gen, fchoon anderen dit Geloof der Reden „ voor eene
„ niet mindere dwaasheid hielden , dan het zaligmaakend
• Geloof der oude Proteftanten thans by veele Godge.
„ leerden van den hedendaagfchen Hempel gehouden
„ wordt." Wy vatten niet klaar, hoe deeze Verge.
lyking hier te pas kome , en waar toe zy ftrekke. Het
zyn immers geheel ongelykzoortige zaaken. — Ten befinite berigt ons de Voorredenaar, dat ook een en ander
Engelsch Schryver de Beginzels der Kantfche Wysgeerte
in zyne taal zynen Landgenooten heeft aangebooden.
Ook fchynt dezelve aldaar tegenftand te ontmoeten, ter.
wyl de Schryver melding maakt van een Werkje, 't welk,
volgens zyne uitfpraak , „ eenen onbeduidenden Brit
• kenteekent, die den verheven Wysgeer van Koningsberg
zo weinig verftaat , als de Schryvers der Algemeene
• Vaderlandfche Letteroefeningen." Volgens de Logica
van VAN HEMERT moet het dan waar zyn, dat ieder
die deeze Wysgeerte verltaat , daaraan ook zyne voile
toe.
D4
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toeftemming moet geeven ; en zy dus, die zig daarom•
trend aanmerkingen veroorlooven , blyken geeven, dat zy
dezelve niet verftaan. — Wy hebben altyd gemeend ,
dat zulks alleen doorging van zaaken, die voor een Wiskunftig Betoog vatbaar waren. Of heeft de Kantfche
Wysgeerte, boven die van an:Jere beroemde Vernuften,
dit Privtlegie? Zulks fchynt wel uit den beflisfenden
toon , waarin het ons voorkomt, dat de Kantfche Wysgeeren gewoon zyn te fpreeken , waarvan wy in de voorige Recenfie eenige ftaaltjes gezien hebben: doch dit
verwekt te nicer onze verwondering daar juist deeze
Wysgeeren gewoon zyn te yveren tegen hun, die met
*ekerheid iets durven heweeren. Zy willen dan, zo het
ons voorkomt, al/een zekerheid in het onzekere.
Het Werk , voorhanden , bevat den Omvang van 't Gebruik der zuivere Reden. De bepaalingen eener Recenfie
laaten niet toe den doorgaanden Inhoud onzen Leezeren
tnede te deelen. Wy zullen ons vergenoegen met hun
een en ander der Hocfdzaaken onder 't oog gebragt te
hebben. Bladz. 24 § 1 46 wordt de ftelling , de Ziel is
eene Zelfgandigheid, onderzogt , en het onbewysbaare
deezer !telling getoond. Het Bewys worth aldus voorgefteld: Dat gees, welks voorfteliing het volftrekte on„ derwerp van alle onze oordeelen is, en dus niet kan
„ dienen tot een Preedicaat van eenig ander ding, is een
,, Zelffiandigheid.
1k, als denkend Weezen befchouwd, ben het vol.
„ ftrekte onderwerp van alle myne mogelyke gedagten en
„ oordeelen, enz.
„ By gevolg ben ik, als een denkend Weezen, eerie
” Zelfttandigheid." Volgens den Auteur deugt deeze
fluitreden reeds ten opzigte van de form niet, als Vier
Begrippen in zig bevattende, daar in de eerite !telling
Zelfflandigheid ilegts een Louisch Onderwerp in ons begrip
is; en her in de laatite, of bde Conclufie, genomen worth
voor een weezenlyk onderwerp, 't welk buiten ons begrip
beftaat. Gaat dit door, dan zullen, onzes achtens,
alle fluitredenen , waarin men tot een daadelyk zyn befluit, dit zelfde gebrek hebben. Men befluit hierin altyd
van hef algemeene, dat is, van het logisch denkbaare tot
het zyn; en de wettigheid des Befluits hangt of van de
tweede Stelling , waarm een byzonder daadelyk befiaand
ding in plaats gefteld wordt. Als dan zal de fluitreden,
ten opzigte van de form, goed zyn. Wanneer ik zeg:
Ee-
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Eene Tafel, die vier hoelcen en even veel zyden heeft,
is een Vierkant ; (dit Vierkant is een Logisch Onderwerp in myn begrip.) Deeze Tafel, waaraan ik zit te
fchryven, heeft vier hoeken , enz. Hier fubaitueer ik
een daadelyk ding. Dus heeft de Conelutie niet jets bloot
denkbaars, maar iets werkelyk bettaands. Wy fpreeken
alleen van de form en niet van het Bens zelye voor de
Zelfttandigheid der Ziel , dewyl de aanmerkingen van
BORN zig Met tot het laattte, maar tot het eerite, bepaalen. Mies komt ons your, veeleer of te hangen van de
"Isfuintie of tweede Stelling, of naamelyk, in dit geval,
,, Lk, als denkend voorwerp befchouwd, ben het volttrek„ te Onderwerp van alle myne mogelyke gedagten,"enz.
genoegzaame zekerheid heeft.
Op dezelfde wyze wordt hier de ftelling van de Eenvoudigheid der Ziel , en het daarop gebouwde Leerftuk van
derzelver Onflerflykheid, beftrceden , § 148 en 149. Wy
zyn het, ten opzigte van het laattte, in zo verre met den
Schryver eens, dat de Onfterflykheid der Ziele niet dogmatisch kan beweezen worden, uit derzelver Eenvoudigheid, zo verre men deeze Eenvoudigheid als den grond
der Oniterflykheid wil aanmerken, dewyl tot Onflerilykheid meer vereischt wordt dan het bloot niet ophouden
te zyn , maar het voortduuren van klaar denken , waardoor wy onzen tegenwoordigen met den voorleeden that
verbinden. — Op gelyke wyze worden de overige
Pfychologirche ftellingen ontbonden; waaruit eindelyk § 154_
de Nietigheid der Zieleleer,, die men redelyk noe;nt, wordt
afgeleid. En hieruit laaten zig, volgens onzen Auteur,
alle zwaarigheden wegens het verband tusfchen Ziel en
Ligchaam , de vraagen wegens den toeftand der Ziele
v66r onze geboorte, en in , en na den dood, enz. oplosfen. Wie zal niet gaarne met den Schryver bier zyne
onkunde belyden. Maar hoe men dit wegfchuiven dier
vraagen oplosfing , § 156, kan noemen, hekennen wy niet
te begrypen. Wy zouden het liever noemen den knoop
doorhakken, dan ontbinden. Intusfchen ftemmen wy gaarne toe, dat ons Geloof in eenen toekomenden Staat niet
afhangt van deeze fyngefponnen Ziclkundige redeneeringen, alle veel te duister,, om daarop eene ftellige verzekering te bouwen. Zelfs de Wysgeer heeft andere en betere gronden voor zyn Geloof, waarover verdient geleezen te worden de fchoone Verhandeling van
JERUSALEM ,

over de voornaamfle Waar:leden van
den
D5
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den Godsdienrt, fchoon ook deeze geene volkomene over-

tuiging te wege brengen ; welk voorregt wy alleen der
Christelyke Openbaaring toekennen , als die het toekomend Eeuwig Zalig Leeven, als een Belofte aangemerkt,
aan het licht gebragt heeft door Jezus Christus, die door
zyne Opftanding ons daarvan volkomene verzekering gegeeven heeft.
In eene volgende Afdeeling bandelt de Auteur over de
d'Intinomien, dat zyn zulke itellingen , welker aanneeming
en ontkenning op even bondige en onverwerpelyke gronden tteunt; welke zonderlinge ftryd ontftaat, zo haast de
reden haare ideén buiten de grenzen der ervaaring wil
uitbreiden. Dit algemeene zal niet ligt iemand ontken,
nen, fchoon by in de Toepasfing van KANT kan verfchillen. De Schryver brengt tot deeze Antinomiên,
Eindige en Oneindige Grootheid der Wereld; s. Eindige
en Oneindige deeling der Zelfflandigheden ; 3. Eindige
cn Oneindige rei van oorzaaken; 4. Eindige en Oneindige

rei van toevalligheden ; tusfchen welke ftellingen vol-

gens hem , een volmaakt Evenwigt plaats heeft. In
de twee eerfte Stellingen en Tegenftellingen mag de fpeeulatieve Roden belang ftellen , maar de Pradyk kan
daarby geen groot belang hebben. Zo echter is het niet
gelegen met de Derde en Vierde; daar de Derde onmiddelyk het beftaan van onze Vryheid , en de Vierde het
daarzyn van den Oorfprong van alles raakt. Ten opzigte
van het laatfte zegt de Auteur, § 169: „ .'er beftaat noch
„ in, noch buiten, de wereld een noodzaakelyk Weezen
„ als Wereldoorzaak." Dat dit noodzaaklyk Weezen
niet beftaat in de wereld, of, met andere woorden, dat
de wereld zelve , of iets in de wereld, niet volftrekt
noodzaakelyk is, wordt algemeen erkend. Dat 'er buiten
de wereld ook niet zulk een noodzaakelyk Weezen als
irereldoorzaak beftaat, meent de Schryver, dat even goed
als het tegenovergettelde gevoelen kan beweezen worden;
waar toe by de volgende redeneering gebruikt: „ Want
„ char dit Weezen de geheele rei van alle de verande•
„ ringen der wereld onderfteld wordt allereerst aan te
„ vangen" rduidelyker, zouden wy achten, aan dezelve
bet begin of beftaan mede te deelenj, zoude het zelve
„ eerst beginnen te werken; en dus zoude deszelfs Caufa„ liteit, en, by gevolg , ook dat Weezen zelve, in den tyd
„ zyn, en behooren tot de wereld. -- Men befluit,
„ derhalven, dat 'er noch in, noch buiten de wereld een
Hood-
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3, noodzaakelyk Weezen als wereldoorzaak beftaa, maar
„ dat ,in de geheele rei der oorzaaken, alles zonder uitzon„ dering toevallig zy.” 't Geheele bewys zal in korte
en klaare woorden hier op uitkomen; omdat de wereldoorzaak veronderfteld wordt te beginners te werken, kan zy
niet noodzaaklyk, maar moet, even als de wereld, toevallig zyn. Waaruit volgt toch , dat de Veroorzaaker
van dezelfde natuur zyn moet, als het veroorzaakte? Het
werken in God, wie heeft ooit beweezen , dat zulks eene
verandering, of toevalligheid veroorzaakt? Kan dit werken
vergeleeken worden by het werken van menfchen, die ,
zintuigelyke ligchaamen even als werktuigen gebruikende , daartoe tyd behoeven? By het volmaaktfte Weezen
is werken en willen hetzelve, 't welk buiten den tyd is,
daar deszelfs wil geen invloed heeft op de veranderlykheid van zyn Weezen ; zo dat ook het weezenlyke kenrnerk van fcheppen niet daarin moet gezogt worden , dat
aan toevallige of niet noodzaakelyke dingen eens, by het
begin, hun aanweezen is medegedeeld , maar dat derzelver aanweezen altyd afhangt van dien zelfden onverander.
lyken Wil des Veroorzaakers. Ten minften verwondert het
ons ten hoogften , hoe men , gelyk onze Auteur Belt ,
I7o, een volmaakt Evenwigt kan ftellen tusfchen de
Fwee Stellingen, de rei der toevallige dingen is eindig,
en de rei der toevallige dingen is oneindig ; de laattte
toch , zonder eene algemeene oorzaak voor uit te ftellen,
is, onzes achtens, de tastbaarfte ongerymdheid, wanneer
ivy naauwkeurig acht geeven op de natuur van het toevallige, als hebbende niets in zig, waarom het is ; aldus kunnen wy niet alleen te rug gaande, maar ook (en
hierop geeft men te weinig acht, en heeft, onzes inziens,
onze Auteur ook te weinig acht gegeeven) in de befchouwing van elk toevallig ding, daarin niet berusten, zoekende naar de oorzaak van deszelfs beftaan; wy moeten
noodwendig komen tot iets, dat noodzaakelyk is, wellts
beftaan niet wederom afhangt van iets anders. Wy kunnen dus niet inftemmen met den Auteur , „ dat de be„ wysgronden van deeze , en ook der voorige, ttellingen
„ de geftrengtte toetze kunnen doorttaan.” 'Lie § r7o in
't begin. By al dit redentwisten betuigt de Auteur, dat
'er zig een zeker Pra3isch belang vertoont , voor het
Zedenlyke en Godsdienftige, waaraan ieder welmeenend,
ja elk niet geheel bedorven , mensch niet kan nalaaten
een allerhartelykst deel te neemen, en 't welk ons ieder
der
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der vier behandelde Cosinologifehe als gewigtige waarheden, allerdringendst aanpryst. Na over de
fceptifbhe voorftelling der gemelde ftellingen en tegenftellingen iets gezegd te hebben, als van dien aart zynde, dat 'er, in beide gevallen, 't zy men zig voor, of
tegen de ftellingen verklaart , altyd touter non-fens voor
den dag komt, § 171 , gaat by § 174 en ver y. voort tot
den fleutel der oplosfing der voorgeftelde vraagen; waartoe
ons, gelyk by zegt, het critifche idealismus alleen helpen
kan, volgens welk alle werklyke voorwerpen anders niet
zyn, dan bloote verfchynfels, en niet dingen op zig zelve ;
't geen in byzonderheden omftandig ontvouwd wordt.
Maar daar het ons toch natuurlyk eigen is, verfchynfels
voor dingen op zig zelve aan te zien, is derhalven het
gebrekkige van dit befluit op zigzelven , volgens eigen
bekentenis des Auteurs, nog niet getoond. Want men
zou toch immers denken, dat een van beiden gelyk moet
hebben , wanneer de een beweert, dat de wereld een begin heeft gehad, en de ander het tegendeel ftelt. Om dan
den twist geheel ten einde te brengen, is het dienftig,
zegt de Auteur, „ te doen zien, dat dezelve niet ver„ keert omtrend een werkelyk objet , maar flegts om„ trend blooten fchyn, en gevolglyk, op zigzelven , Diets
„ is.” Zulks wordt in 't breede ontvouwd en toegepast.
Ten opzigte der ftelling van de eindige of oneindige rei
van bet Toevallige , waartoe wy ons meer byzonder bepaald hebben, 1eezen wy, § 183, dit volgende: „ In de
„ geheele zinlyke wereld, of den hoofdinhoud aller ver„ fchynfelen, is alles veranderlyk, en dus voorwaarde„ lyk en afhanglyk. Wanneer daarom verfchynfels din„ gen op zigzelve waren , zo dat voorwaarde en het
„ voorwaardelyke tot dare rei behoorden, dan zoude 'er
„ nergens een noodzaaklyk weezen plaats konnen heb„ ben. Daar nu de reden hetzelve vordert, zo zoude zy
„ daardoor met zigzelve immer in ftryd blyven. Dan,
„ dewyl verfchynfels geen dingen op zigzelve zyn, en
„ dewyl bet niet noodzaakelyk is , dat, wanneer men
„ van de Caufaliteit of afhangelykheid fpreekt, de voor„ waarde met het voorwaardelyke gelykzoortig is ; zo
„ hindert ons de doorgaande afhangelykheid der ziniyke
„ wereld geheel niet, om een onvoorwaardelyk noodzaa„ kelyk Weezen, buiten die wereld, als derzelver grond
„ aan te neernen.” Volgens den Auteur laaten zig dan
beide Stellingen even goed denken. Wat ons betreft
tidy
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wy flernmen gaarne toe, dat, zo lang ik met geen weezenlyke dingen te doen heb, ik zeer wel, in myne verbeelding , deeze rei te rug gaande in het oneindige of
onbepaalde kan uitftrekken , even gelyk ik eene imaginaire keten aan niets behoef te hangen, dewyl zy niet
vallen zal, als hebbende noch lyvigheid noch zwaarte.
Anders echter is het geval , wanneer ik van werkelyke
dingen fpreek (daar de Verfchynfels toch werkelyke dingen moeten ten grondflage hebben); en ik moet een vast
punt, buiten de keten , hebben, waaraan ik dezelve kan
ophangen. Dit vast punt is, onzes achtens, het noodzaaT
kelyk Weezen, waarvan al , wat toevallig is , in elk
oogenblik van zyn beftaan, afhangt.
Voorts loopt de Sc'nryver de bewyzen, welke gewoonlyk voor het beftaan van een noodzaakelyk Weezen worden aangevoerd, afzonderlyk door, met aantooning, dat
de Reden zig vergeefs vermoeit,om over de grenzen der
zinlyke wereld heen te komen, en, het geen zy eigenlyk
zoekt, te vinden. Tot een proef zullen wy 's Auteurs gedagten opgeeven over de waardy van het Cosmologisch bewys,
't geen uit de Toevalligheid der Wereld genomen wordt,
en, met korte woorden , hierop uitkomt: 'Er beftaat lets,
ten minften ik beftaa; dus meet 'er een volftrekt noodzaakelyk Weezen beftaan: want het toevallige beftaat flegts
onder de voorwaarde van lets anders, 't geen daarvan de
oorzaak is. Van deeze geldt het befluit al verder, tot dat
men eindelyk komt tot eerie oorzaak, die niet toevallig,
maar volftrekt noodzaakelyk is. — „ In dit Cosmolo„ gisch bewys komen , volgens den Auteur , zo veele
„ drogredenen voor, dat de fpeculatieve reden bier alle
„ diale&ifche konst fchynt in 't werk gefteld te hebben,
• om den hoogstmogelyken transfcendentaalen fchyn tot
„ Rand te brengen." „ Uit het toevallige ," Iuidt
zyne aanmerking, „boort men bier tot een volftrekt nood„ zaakelyk Weezen befluiten, volgens de wetten der Cau„ falitcit (d.
dat elk toevallig ding zyn oorzaak moet
• hebben). Maar wy hebben getoond, dat de gronditel„ ling der Caufaliteit of oarzaaklykheid flegts empirisch
„ geldt aangaande toeftanden, niet aangaande zelfftandig„ heden.” — Empirisch (by ondervinding); dit ftemmen wy gaarne toe; niemand heeft ooit zelfflandigheden
zien voortbrengen. En daarom zou men niet mogen
op zekeren grond befluiten, dat het toevallige , ook naar
zyne ze/fflandigheid , (die toch niet minder toevallig
is,
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is, dan haare Toeftanden) eene niet toevallige Oorzaak
rnoet hebben , om niet eeuwig in denzelfden kring rond
te loopen? Moet alles , in dien zin, empirisch, by
ondervinding, gekend worden, dan, voorwaar, zou het
flegt met onze oordeelvellingen uitzien. Dan zou ie;nand, die nog nimmer een Uurwerk gezien hadt, of niet
emptrisch wist, dat zulks door menfchen gemaakt werdt,
niet mogen befluiten, dat dit Konstftuk door eene verftandige oorzaak is voortgebragt. Indien by zulks bettondt ,
zou men hem moeten , in de taal van KANT, te gemoet
voeren: Gy gaat buiten de grenzen der ervaaring, en
klimt op tot eene oorzaak buiten het Konstftuk.
reden vordert wel zo lets ; doch de verftanctige Oorzaak, die Gy aanneemt, is een bloot begrip, die gy by
ondervinding niet ke pt. — Het zelfde voert ongeveen
110RIV aan tegen hen, die nit' de toevallige oorzaaken en
uitwerkfels befluiten tot een eerfte Oorzaak. „ Het be„ fluit, zegt by, van de onmogelykheid eener oneindige
„ rei van oorzaaken, in de zinlyke wereld, tot eene eertte
Oorzaak, buiten dezelve, blyft eene geweldige fprong.”
b e fprong zy groot of klein, wy moeten denzelven noodzaakelyk doen , willen wy niet blyven hangen, en tot
vermoejens toe in denzelfden doolhof rondloopen.
Zie daar , Leezer! de tegenbedenkingen van onzen Au•
teur, waardoor by bet bewys voor Gods bethan acht
tonzertuwd te hebben. — De wereld op het aanfchouwen van welks wonderen de mensch verttornt , is
door een noodzaakelyken dwang altyd geweest, en zodanig geweest, als zy is, zo dat het tegendeel onmogelyk is, ten zy dat liever een blind toeval haar het bethan en die fraaije orde gegeeven heeft — of; — 'er
is eene almagtige verftandige Oorzaak , die haar bet
beftaan en die famenttelling gegeeven heeft , — deeze
Twee Stellingen than dan , volgens de belydenis der
Kantiaanen, ten opzigte van bewysbaarheid, in volkomen
evenwigt!
Illytt dan , vraagen de nieuwsgierige Leezers, de ba.
laps der Kantiaanen volmaakt in evenwigt ftaan ten opzigte van deeze allerbelangryktte onderwerpen ?
Neen. Len zeker Praaisch belang voor bet Godsdienftige en Zedenlyke doet , by den niet bedorven mensch,
het EvenwiLt verbreeken; by houdt bet voor wenfchelyk, en geeft 'er daarom zyne toeftemming aan. Ten
einde de Leezer verzekerd zy , dat wy hem niet onze,
maat
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maar der Kantiaanen begrippen over dit onderwerp mededeelen , willen wy liever het refultaat van alle deems,
wysgeerige navorfchingen , ten beiluite , 'met de eigene
woorden van onzen Auteur opgeeven , te widen in de
laatfte §.
„ Volgens al het tot- dus ver beredeneerde , kan men
zonder moeite die vraagen beantwoorden, welke anderszins onoplosbaar zyn zouden: te weeten
Beftaat 'er eene Grondoorzaak der wereld, van
„ de wereld zelve ondericheiden ?
Ja zeker
„ maar dezelve is alleen denkbaar." ('Er laat zich dusdanig eene oorzaak Analogisch denken maar niet be%
wyzen.)
s. ,, Is dit Weezen eene zelfflandigheid , eenvoudig,
numerisch, identisch, enz. ? Dit alles heeft noch
„ zin noch betekenis, hebbende deeze begrippen geen in„ houd.” (Dus is het volmaakte Weezen een bloot Begrip
van onze verbeelding, 't geen wy volftrekt niet weeten,
dat buiten bnze gedagten bettaan heeft.)
3. „ Mag men dit Weezen wel denken, volgens eene
Ja, mids als vooranalogie met de verfchynzelen?
werp in het Ida, niet in de weezenlykheid."
zelfde
als No. 2..)
4. „ Mag men een wys, magtig , goed, algenoegzaam,
„ enz. Weezen als oorzaak der wereld onderliellen? —
„ Zonder eenigen twyfel. Wy moeten dit zelfs
„ doen. Doch wy onderflellen dit Weezen, zo behoeda„ nigd, niet op zig zelven, maar als grond der fystemati.
„ fche eenheid , die wy , als wy de natuur bettudeeren,
„ moeten onderfiellen.” enz.
5. „ Zyn wy eindelyk bevoegd„ . de dingen en inrigtin„ gen der wereld of te leiden van Gods wyzen wit? —
,, Ja, hiertoe zyn wy volkomenlyk bevoegd, maar, we„ derom , alleen in het idete , zonder kwetzing der na1, tuurwetten.”
Dit dan, Leezers ! is het refultaat van. KANT'S anderzoekingen. Dit is de trap van zekerheid , waartoe het
beflaan y ap eene verflandige oorzaak der wereld , de
grondilag van alien Godsdienst , volgens hem , kan gebragt worden. „ KANT 'S redengeloof," gelyk VAN HEMERT in zyne Voorrede bl. ar te regt aanmerkt , „ is
„ noch apodiaisch zeker, noch bloot waarfchynlyk, maar
„ is op praififthe gronden gebouwd, en is van moreelen
„ aart.
De mensch, die niet bedorven is, belt van
na-
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• natuure tot dit Geloof over." Dit is, onzes oordeelg,
alles , wat 'er voor te zeggen valt ; gronden voorwaar,
die ons te zwak voorkowen, daar men bier by eerst Pligt
en Godsdienst vooruitftelt, en dan daarop het Geloof aan
God vestigt, daar wy liever het omgekeerde zouden willen , om uit het beftaan van God Pligt en Godsdienst of te
leiden. In dien trant fpreekt ook de Voorredenaar de Be„ Wilt gy iets
ftryders van het beftaan van God aan
• tegen ons uitrigten , fchynvrienden der menschheid !
„ toont dan, zo gy kunt, dat 'er niets dergelyks, als prac.
„ tifehe reden is , bettaa
dat pligt en zedenlykheicf
loutere narfenfchimmen zyn."
Wy laaten elk zyne manier van denkenindien by
daarby gerustheid vinde, en wagten ons van 'het Kantia.
nismus door gevolgtrekkingen te bezwaaren; doch hebben
nog geene reden , om ons met VAN HEMERT „ hartelyk
te verblyden , dat de Kantiaan1che Wysgeerte , die
„ bron van eeuwigen vrede tusfchen de zoonen der wys„ heid , ook in ons fel geteisterd Vaderland, meer en
• meer haare beoefenaars en liefhebbers begint te vint, den. — Zo zal eindelyk onder de genen , die voor
Ayt wysgeerte vatbaar zyn, het licht algemeenlyk opgaan.
„ Gezegende tydeh, komt haastlyk !"
Proeve over den waaren aart der Geestelyke Goederen en
het recht der Gereformeerde Kerk in Nederland op een
gedeelte van dezelve; door Mr. A. D. T. tweede en
verbeterde Druk. Te Rotterdam, by N. Cornel, 1797.
In gr. 8vo. 64 bl.

en ongenoemd Schryver , die zich op den titel Mr.
A. V. D. T. noemt, moogelyk wel dezelfde , van
E
wiens hand wy onlangs een Stukjen, tot aanraading van
de vereeniging der Christenen , ontvangen en beoordeeld heb-

ben (*), heeft in deze Proeve , uit de nafpooring van
den oorfprong en waaren aart der zoogenaamde Geestely.
Ire Goederen, trachten te bewyzen, dat dezelve geenzins
als Nationaale Goederen kunnen aangemerkt worden ;
maar aan het Christelyk Genootfchap alleen toebehooren.
Men zal 'er aanmerkelyke bydraagen tot de gefchiedenis
der'
(*) Zie ooze dlgem.

Letteroef. 1797 , bl. 381.
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der Geestelyke gebouwen, en der vaste en loge goederen,
aan dezelven en derzelver bedienaars van tyd tot tyd gefchonken, in aantreffen, waaruit middagklaar blykt, dat
die alien uit de byzondere eigendommen van onderfcheidene perfoonen herkomftig, en tot godvruchtige einden,
ten nutte der Geestelyken, en ten dienfte der Kerken
Kloosters en andere Geestelyke Gettichten , opzettelyk
gegeeven en vermaakt zyn. Alen Meld deze goederen voor
zoo heilig, dat men die zelfs Gods eigendom , en het wegneemen, of aanwenden derzelven tot gemeene gebruiken,
heiligfcbennis noemde. 'Er zyn evenwel gevalten, waarin, naar het , oordeel des Schryvers , een gedeelte van
zoodanige Geestelyke Goederen tot andere einden mag
gebtuilet worden ; om naamelyk den nood van Land en
Kerk te verligten, mits men zorge draage, dat dezelve
of weergegeeven kunnen worden, of dat derzelver aanhoudend gemis geen wezenlyk nadeel aanbrenge, waarvan
ook deze en geene voo pbeelden van vroegere en laatere
tyden to berde gebragt worden. Hy meent, dat dit in.
zonderheid ten aanzien van fommige Prebenden, Canunikdyep en Pastoryen , zelfs Tienden , kan toegeflaan
worden.
Maar de Schryver verzet zich , met zeer gewigtige bedenkingen, ten tterktten tegen de thans by veelen aangenomen dat de Geestelyke Goederen , by de vrywording van Nederland , het eigendom van de geheele
Nederlandfche Natie geworden zyn. Hy maakt onderfcheid tusfchen zoodanige Geestelyke Goederen , welke
buiten de zeven Provintien waren , en behoorden tot die
Steden , DifIrkten , Kerken , Kloosters , enz. weiken
door overwinning aan die zeven Provintien gehegt zyn
en de overigen, die het eigendom van Nederland waren
en bleeven. De laatften; die verre het grootfte deel uitaaken, waren het eigendom der te dier tyd Nationaale
erk; en bleeven bygevolg afgezonderd van de goederen
des Lands, of de goederen der Natie. De eerstgenoemden wierden ook, door de vrywording van Nederland, geene
Nationaale Goederen, omdat de overwinning geen recht
geeft, vooral niet in een Land , waarin de byzondere
eigendommen heilig gerefpe6teerd worden, om byzondere
goederen algemeen te maaken , of dezelve tot gelfeel andere einden aan te wenden, dan tot welke zy, het zy per
donationes inter vivos, bet zy vooral by testamentaire dispofitien, door de wettige eigenaars van dezelve zyn verorLETT. 1798. NO. 2.
E
deed
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dead geweest. Hieruit zat dan ook geheel vervallen,
het geen fonnnigen thans, ftaande houden dat die Geestelyke Goederen , als Nationaale en, door overwinning gekreegen goederen, aan de Gereformeerde Kerk in Nederland niet hebben mogen gegeeven worden; en derhalven nu,
by de Revolutie in dat Gemeenebest, aan die Kerk moeten
worden afgenomen. Zelfs gefteld zynde , dat die Geestelyke Goederen Nationaale Goederen geweest, en door
her recht van overwinning verkreegen zyn dan nog zou
'eriniets ongegronds, niets onbetaamlyks, in geweest zyn,
dat, door de Overheden van Nederland, •ecti ,gedeelte van
dezelve aan de Gereformeerde Kerk gegeeven • zyn. Daar
het. nu evenwel buiten bedenking is, dat die goederen. Geestelyke Goederen gebleeven zyn, wil de Schryver het wed
recht, waarmede men dezelve aan de GereformeerdeKtrk,
als.zynde in dien tyd de Nationaale de eenige door 'sLands
Overigheid. erkende Kerk van Nederland geworden, heeft
toegevoegd, geenzins in L twyfel getrokken hebben , ook
niet uit hoofde van de eigenlyke bedoeling der . byzondere
Donateuts en Testateurs , om die goederen alleen aan de
Rcomfche Kerk, of aan de Geestelyken tot die Kerk be,
hoorende, te fchenken. Waaromtrent wy 'sMans. aanmerkingen ter , bedaarde overweeging van alien , die in
deze zaak min of meer belang ite/len, aanbeveelen. Want
wy kunnen, zonder te uitvoerig te worden, uit dit Stukjen
geen meerdere byzonderheden overneemen.
ilanmerkingen over het zoo fchadelyk als
len van de Nageboorte, aanflonds na
een Kind. Door J. VAN DER. HAAR.
rede van den Hoogleeraar A. BONN.
by J. B. Elwe, 1797. In gr. 8vo. 44

gevaarlyk afhaade Geboorte van
Met cane Voorre AnJierdam,
bh

e droevige ondervinding , die maar al, te dikwyls
leert , dat onkundige en voorbaarige Vthedmeesters
D
en Vroedvrouwen veele Kraamvrouwen, door het ontyclig

afhaalen tier Nageboorte, doen omkomen , of ten mintlen
in groot levensgevaar brengen , heeft den onvennoeiden
en kundigen VAN DER HAAR bewoogen , in de Werkenvan het Bataafsch Genootfchap , eene Verhandeling tegen
dit doemwaardig misbruik , mede te deelen. Thans is dit
nuttig Stukje niet alleen herdrukt in het tweede Peel
van des Schryvers voornaamfte Mengelfchriften , maar
ook nog afzonderlyk in het licht gegeeven , met acne
aan-
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aanpryzende Voorrede van den beroemden Amfterdamfchen
Hoogleeraar, A. BONN, mu daar door het Stukje nicer algemeen bekend te doen worden. Wy hoopen dat het heilzaam
oogmerk van den Schryver en Uitgeever met het best
gevolg moge bekroond worden, en dat, door 'het in acht
neemen hunner hciizaatne waarfchuWingen, het leven van
veele Kraamvrouwen moge worden behouden.
Yerhandelingen , bekroond met den Prys van het .4egaat
van den Heere j,-- 1VIONNIKHOFF. Hde Deels 6'tuk.
Te Amfierdanz, by L. van Es, 1797. In sr.8vo. 104

Stukje van de Verhandelingen, die volgens de inDit(telling
van den Heer
in het licht geworden, bevat de Verhandeling van
MONNIKHOFF

geeven
FRANCOIS JAS,
Heelmeester van de Stad en van den Gerechte der Stad
Anfierdam, „ over de uitwendige hulpmiddelen, die, van
„ de Vroegfre tyden of , en door alle de tyden van het

„ beoefenen der Heelkunst, ter geneezing, tegenhouding
„ en voorkoming, der Breuken zyn in het Werk gefteld:"
ftrekkende tot beantwoording dier Vraage , door Beftuurderen van gemelde Legaat voorgetteld, door Welke betzelve, als het best voldoende, met de Gouden Eerepenning bekroond is.
vlytige en kundige Schryver van .dit Werkje verdeelt zyne Verhandeling 'in vyf verfchillende Tydperken,
loopende van de eerfte tot in de achttiende Eeuwe, in
wellte hy alles , wat ter zaake diende , op een alleszins
voottgffelyken en leerzaamen voet , .na de orde der tyden heeft gerangfchikt. Voorts eindigt hy zyn vertoog
met, de optelling van eenige bygeloovige uitwendige hulpMiddelen , waar van wy 'er een 'tot een ftaaltje
mededeelen: „ MARCELLUS Wii (zegt de Schryver) dat
„ men tot het geneezen der Breuken, by jonge Kinderen,
„ zich bedienen zal van een jongen Kersfenboom , die
aardvast is, dat men dien Haar de lengte zal doorklie„ yen, en bet Lydertje door de van een gehouwen kloof
: 5 kr:ten dnorgaan. Voorts slat men daar na de kloof weder by elkander zal voegen, en met koemist befmee„ rea, ten einde dezelve gemakkelyk te kunnen heree„ nigen: en by voegt 'er dit by, dat, hoe fpoediger de
„ boom zamengroeit, des te fchielyker de Breuk gene„ zen wordt” !
E2,
Hand-
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j.

W. KARSTEN

Handleiding tot de kennis der Meetkunde; door 3. W. KAR••
STEN, te Leeuwarden; aan wien de Gouden Eerprys is
toegewee2en, door het Wis- Bouw- en Natuurkundig GenootIchap te Leyden, onder de Spreak. De Wiskunde
is de Moeder der Weetenfchappen. Te Leyden , b3
A. en J. Honkoop, 1797. In Savo. tog

p

et . Leydsch Wiskunftig Genootfchap overtuigd, dat
m gefchikter is tot bevordering eener lofwaardige
nets
opvoeding, dan de aankomende jongelingfchap, zo ras zich
de verftandelyke vermogens begmnen te ontwikkelen,
gemeenzaam te maaken met Wiskundige denkbeelden ,
mats dat zodanig een onderwys Heeds gefchikt worde
naar de jaaren en vatbaarheid der Leetlingen ; fcbreef eene
Vraag uit , over bet geen vereischt wordt , om Yongelingen, beneden de Nadi!' jaaren oud, op eene voor hurt
bevattelyke wyze, de Meetkunde te Laren , of hen ter bevatting deezer weetertfchap voor te bereiden.

Dit Voorftel is , volgens het oordeel van gemelde Genootfchap , zo wdl door den Heer KARSTEN beantwoord,
dat de Beoordeelaars den Schryver alien *el verdienden
lof toekennen; vertrottwende zy dat elk Huisvader, die
zyne Kinderen in de b'elangrykde der Weetenfchappen wil
onderweezen hebben, verfchuldigd is , dit Werkjen hun
hander; to geeven; en zich verzekerd houdende,dat niemand
Lich over deezen raad zal beklaagen.

Ten vollen ftemnaen wy overeen met deeze gunftige
aznpryzing van dit Werkje; dewyl de Schryver met alleen de grondilagen der hoogere Meetkundige waarheden
op eerie zeer eenvoudige en vatbaare wyze heeft voorgefteld; maar ook, om bet vooroordeel, bet geen wel eene
by de jeugd . gebooren wordt, tegen de Wiskundige Weefchappen, tot de fchynbaare droogheid en nutteloosheid
van derzeiver beginzelen , weg te neemen, alomme heeft
aang.etoond , hoe onontbeerbaar dezelve zyn in de meeste
nuttige en wezenlyke Weetenfchappen. Dos bewyst by
op hi. 89 en 90 Com een proefje mede te deezen) de
noodzaaklykheid der Wiskunde in de Vestingbouwkunde.
„ ten Bouwmeester, (zegt by) die dusdanig eene Stad
„ wil aanleggen , moet vooreerst in ftaat zyn , om eene
„ joiste figuur op papier te brengen van het Land, waar
„ by de Stad wil bouwen: dan moet by op zyn gete1, tend
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kend plan het Bolwerk zodanig zamentlellen, met nit!, en infpringende hoeken, dat die zyden elkanderen on.
„ derling kunnen verdedigen, en zo, dat 'er, onder het
„ bereik van het Kanon, geene plaats buiten de Vesting
„ gevonden kan worden, waar het Kanon niet kan fpee„ len, of waar de vyand zich zoude kunnen verbergen.
91 Hy moet dus eene aftekening kunnen maaken van het
,, Land, waar hy de Vesting wil aanleggen. Hy moet
• kennisfe van Mathematifche hoeken hebben ; als ook
,, van de dragt van het Kanon en Musquet : dit al/es
• kan by, zonder Wiskunde , niet verkrygen. By het
• opbouwen der Vesting zelve moet hy de boven- en
• benedenbreedte, de diepte en de glooijingen der gragt
„ bepaalen, en wel zodanig bepaalen, dat de grond hier
• uit komende genoegzaam is, om den Capitaalen Wal
1, en al de Buitenwerken op te werpen ; zo by nu de
lichaamsmeeting niet verflaat, hoe zal by deeze dingen
dan kunnen maaken ? De aan te leggen muur, om het
7 Bolwerk te onderfteunen en op te houden, moet we„ der niet te dik noch te zwak gemaakt worden; hy
,1 moet dus ook bier, en de magt des muurs en de kragt
„ der aarde, welke op hem rust, kunnen bereekenen ,
• OM deeze evenredig aan elkanderen te maaken.”
De Theorie der Elearieiteit, rustende op P roefondervindelyke Waarheden. Door HENDRIK LUGT. Te Westzaan dam, by H. van Aken, 1797. In gr. 8vo. 120, bl.

it Werkje een tweede Stukje of Vervolg van het
door- denD
zelfden. 18 Afdeelingen, waarin 52 Proeven voorkomen,
is
Onderwys in de beginfels der Elearieiteit,

en een Byvoegfel , maaken deszelfs inhoud uit. Hetzelve onderfcheidt zich daarin van veele Werken over
deeze ftoffe , dat niet blootelyk de Ferfehyisfeh der Dectrielte werking duidelyk verklaard, maar ook tevens derzelver Oorzaaken opgefpoord en aangeweezen worden.
De onderlinge 4fflooting der Ele&rieke deelen ; —
de Eenheid der loopareek en de tegengettelde flaaten der
Luchtkringen of zogenaamde Atmospheeren, die een geelectrizeerd lichaam omgeeven, — zyn de eenige grandftellingen, op welken de Schryver zyne Theorie gebouwd,
en Proeven van eene vreemde famentielling uitgedacht
heeft. Van andere bekende Proefneemingen heeft by de
wy3
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wyze van bewerking kortelyk opgegeeven, en de reden
der yerfchynfelen uitvoeriglyk aangeweezen. Aan de
weinige gronden, door hem vastgetteld, is by van 't begin tot 't etude getrouw gebleeven,'t welt zekerlyk opmerking verdient , omdat de byna algemeen aangenomen
veronderftelling der Elearieke .dantrekkingskrack , door
den Burger LUGT voor ongegrond en enkel fchynbaar
gehouden, geheellyk is weggelaaten. Of dit met grond
kan gefchieden, zullen geoefende Beminnaars van deezen
tak der Natuurkunde best kunnen beoordeelen , wien wy
het volledig onderzoek van des Schryvers 'peening en
bewyzen aanbeveelen. — Tot meerdere cluidelykheid
der Proeven zyn 'er twee koperen Plaaten . bygevoegd ,
verbeeldende den toettel der Machine, door hem gebruikt,
en den, naar zyne byzondere vinding, ingerichten 42pparatus. Wy wenfchen den Opfteller tyd en lust tot het
vervaardigen van meer gelykfbortige , de wonderers der
Natuur ophelderende, Schriften.
Yaderlandfche Historic, vervattende de Gefchiedenisfen der
Yereenigde Nederlanden , zints den aanvang der NoordAmericaanfche Onlusten , en den daar wit gevolgdoe
Oorlog met Engeland en deezen Swat, tot den tegenwoordigen tyd. Hit de geloofwaardiglie Schryvers en egte
Gedenkflukken zamengegeld. Met Plaaten... Ten Vervolge op j. WAGENAAR'S Vadertandfcbc Historie.
"Me Deel. Te Amfierdam, by J. Allart. in gr.
8vo. 379 bl

dit Deel wordt de Vaderlandfche Gefchiedenis des
gebeurtenisvollen Jaars 1787 voortgezet. Vreemd
tnoge het voorkomen, dat de Sehryver , Holland meer in
't byzonder, overeenkomftig zyn meertnaals aangeduidde
plan, befchouwende , op Haarlem Heusden laat volgen ;
dan de gelykfoortigheid en de verwantfchap van 't geen
to Haarlem, ten deezen Jaare, wegens den Volksinyloed
en de Magiftraatsbeftelling , voorviel, in 't laatst voorgaande Boek vermeld , en ook door ons overgenomen (*) ,
ftrekte ten beweegreden.
Heusden was, in deeze dagen, de eerfte der niet ftemmende

in

(*) Zie onze 41g. Vaderl. Letteroef. 1797, bl. 219.
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de Steden in. Holland, welke zich tegen de Inhreuken op
haare Regten en Vrydommen met mannenmoed verzette,
en worftelende haare zaak volhieldt , tot dat zy, nevens
andere, voor Buitenlandfche Overmagt moest bukken.
Haare Gefchiedenis maakt geen gering gedeelte des xuv
Boeks uit, waar mede dit Deel aanvangt. Zy vonden
een -yverig voorftander en handhaaver haarer zaake in
F. VAN DER HEMP, Doopsgezind Leeraar te Leyden, die
zich ten deezen dage ook elders als een warm voorftander
der Volksvryheid, en een hoezemvriend der CAPELLENS,
deedt kennel). Niet de Stad, maar de .zaak waar
voor zy yverde, maakt dit gedeelte der Gefchiedenisfe belangryk. Haare eisch, om zitting ter Staatsvergadering te
hebben , werd in dezelve zeer verfchillend opgenomen ;
als mede de daar gemaakte Regeeringsverandering, onder
Invloed des Volks. ,, De zaak der Heusdenaaren," vermeldt onze Gefchiedfchryver , „ baarde den Hollandfche
• Staatsleden, die des verfchillende hier in 't breede op• gegeeven begrippen koesterden , niet weinig verlegen,, heids. Gaf men hun toe, dan liep men gevaar om
„ alle kragt van Oppergebied over die en andere kleine
55 Steden te verliezen , en zette de deur open voor der„ zelver vorderingen en eifchen , en by voortgang ook
15 aan de Dorpen; eene onafhangelykheid in welke veelen
• weinig fmaaks vonden.
Verzette men zich met
„ hoog Gezag , door. Krygsmagt onderfteund, tegen het
• gebeurde in Heusden, men betradt het zo zeer gewraak.
„ te fpoor der Staaten van Gelderland tegen Hattem ea
„ Elburg.” Van bier verfcheidenheid van begrippen, en befluiteloosheid ; en beraadflaagingen hoe deeze zaak
op de voegelykfte wyze ten einde te brengen. De Heusdenaars hielden vo/ tegen de woelingen der Ridderfchappe, met eenige Steden, waar onder Gornichem in
partydigheid uitftak. Hun zaak hing nog onafgedaan ,
Coen de Omwenteling alles afbrak.
Voorts vonden wy in dit Boek vermeld de Poogingen van Woerden , der andere kleine Steden, en van
het Platte Land, om Invloed op 's Lands Regeering te
krygen; de hooggaande Onlusten in 's Gravenhage, tusfchen de Schutters en de Genootfchapsleden ; het oprigten van een. Opregte Vaderlandfche Societeit , door den
Graaf VAN BENTINCK ; de onrustige beweegingen, daar
gereezen , welke aanleiding gaven tot het voorftel om
in die Hofplaatze de Bezetting te veriterken; waar over
de
E4
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de Gefchillen zo hong liepen, dat Dordrecht en Haarhet bywoonen der Staatsvergadering onttrokken.
Een voorval, hier met alle kleuren gefchetst. Terwyl dit
Boek afloopt met de fchandelyke gebeurtenis van het befclulderd Vaandel met een Leeuw aan de Galg; en de
voorzorgen in die Hofplaats gedraagen tegen de inkomst
van het Burgerleger , met eenige zich daar by paarende
omttandigheden.
In het XLV Boek vat de Schryver de nedergelegde
draad der
ftofs vervattende .Rotterdanzfche Gebeurte•
nisfen, ten
ten deezen Jaare, weder op. Wanneer wy vermelden , dat de Regeeringsverandering te dier Stede, met
den aankleeve van dezelve, in 't breede vermeld , en het
gebeurde in dat Tydvak voortgezet worth, tot het ontwerpen van een nieuw Stads Regeeringsreglement, door
de komst der Pruisfen verydeld , herinneren wy onze
Leezers eene menigte van gewigtige gebeurtenisfen, in
eene Stad van die aangelegenheid en invloed. Geen
geringe voorraad van fchryfitoffe levert , in dit zelfde
Boek, Delft op, inzonderheid daar deeze Stad', onder de
dekking van het Zuidhollandsch Burgerleger, de Regeering verandert. Dat wy hier den Vaderlandfchen Schryver hooren.
Sterk en ftreng waren veelal de Maatregelen te
.Delft genomen; doch de Verklaaring der Leden des Genoatfchaps van Wapenhandel , in het Tydsgewrichte [dat
de Koning van ,Pruisfen zyne eifchen deedtj, ging alles,
wat wy van then aart nog te boek floegen , wyd en
verre te boven. Naa aangeduid te hebben, dat zy de
Eifchen des Konings van Pruisfen zo vernederend en onbillyk vonden , dat geen waar en vooral geen gewapend
Vaderlander dezelve wilder verontwaardiging hooren of
berdenken kan ; dat deeze Eifchen , wel verre van den
rechtfchaapen Patriot vreeze aan te jaagen , hem veeleer
op zyne eigene Waardy-,- op de Eere van zyn Vaderland , en op het welzyn van het Algemeen, bedagt deeden zyn, en by tyds die maatregelen te neemen, welke
de goede zaak des Volks verdient; en zyner waardig bevonden warden, — veronderftelden zy, dat waardige
Reprefentanten van vrye Burgers nimmer zouden toeffemmen am die Eifchen in te willigen, en rekenden zich verpligt den Raad van Delft bet algemeen Befluit, door de
Genootfchaps Leden . genomen, bekend te maaken ; ten
Linde de Raad, waarin de Leden een volkomen vertrouwe*
lem
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wen ftelden, zodanige maatregels zou kunnen neemen als
de nood des lieven Vaderlands vorderde.
„ Waar op zy dus voortvaaren : 't zyn de eigene
woorden. ,, By het afflaan deezer vernederende Eifchen
• •zou het mogelyk kunnen gebeuren , dat de Koning van
• Pruisfen, welke deeze Eifchen aan een Vry Volk heeft
• durven doen , zyne Militaire Magt gebruikte , om ,
,, ware het mogelyk, met Geweld ons te dwingen , om
• dat geene te accordeerenwaar toe . geen Eerlyk geen
• Vry Volk en Moedig Vaderlander immer vrywillig be" fluiten kan.
" In zodanig een geval, Wel Ed. Agtb. Heeren! heeft
,, het Genootfchap van Wapenhandel beflooten, om met
„ alle mogelyke Magt uit te trekken, en deeze 'Provincie
• ten dienfte te ftaan op alle zulke Plaatzen als de nood
za/vereifchen.,
en bevonden zal worden ter meeste
•
„ afweeringe van vyandlyk geweld te kunnen ftrekken ;
„ niet twyfelende of de Gewapende Burgermagt van
• land zal met zulke of dergelyke kragtdaadige poogin„ gen desgelyks den algemeenen Vyand te keer gaan, en
„ zyne heillooze oogmerken helper verydelen-; het 'Ge„ nootfchap althans zal , van zyne zyde , allcs te werk
ftellen, om Dunne Gewapende Medebroeders hier toe
• aan te fpooren.
, Dan daar het zeer hachlyk en onvoorzigtig geban•
• deld zou weezen, deeze Stad van alle Gewapende en
• Weldenkende Vaderlanders te ontblooten, daar 'er met
„ zekerheid een aantal van Oranje in deeze Stad zou
„ overfchieten , die, wanneer de Gewapende Magt van het
• Genootfchap was uirgetoogen , zich denkelyk , of liever
„ zeker, verzetten zou, zo tegen de waardige en Vader„ landlievende Leden van deezen agtbaaren Raad, als te„ gen de Vrouwen en Kinderen , verder agterblyven„ de Vrienden, der uitgetrokken Manfchappen, welke als
„ dan zeer ligt ten prooije der verbitterde Oranje yver„ aaren zouden kunnen worden ; zo heeft het Genoot„ fchap , ter gerustftelling van deezen Ed. Agtb. Raad
„ en verdere Weldenkenden , tevens beflooten , om , in ge• valle de Inval door de Pruisfen gefchiedt, zich dire&
„ meester te maaken van, en te arrefteeren alle zodanige
„ Lieden, zonder aanzien van Perfoonen , die by het Ge• nootfcbap bekend ftaan voor Aankleevers en Handhaa„ vers van de fnoode en verraaderlyke belangens en oog1, merken van wILLEm DEN V.
Es
„ Dee-
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„ Deeze gearreftecrde Perfoonen zal het Genootfchap
„ met zich tegen den Vyand aanvoeren ; alle Dientten ,
„ tot welke zy,, zonder vrees , kunnen gebruikt worden,
„ opleggen ; hun aan bet heetfie vuur blootttellen , en ,
„ in gevalle de goede Party moest bukken , gemelde ge„ arrefteerde Perfoonen de eerfte Slachtoffers der Neder„ laage doen worden.
„ Insgelyks , zo naa de uittrekking de Aanhang van
Oranje, in deeze Stad, den Ed. Agtb. Raad , of de
„ goede Burgery, in 't allerminst mogte beledigen , of ge„ weldig attaqueeren , zullen de , gearrefteerde en medegevoerde Perfoonen daar voor aanfpraaklyk geffeld wor, den, en voor alles moeten boeten , wat hun Aanhang,
„ in deeze Stad , tegen den Ed. Agtb. Raad of goede
„ Burgery misdoet , en de billyke ftraffe hunner Aan„ itookingen en Volksmisleidingen , zonder eenige Form
,, van Proccs , daadlyk ontvangen:”
Deeze Verklaaring werd aan het opgebrooken Burgerleger voorgeleezen, en algemeen, door het driemaal aanthan der Wapenen , toegejuichd, ten teken van daar mede
in te itemmen , en dezelve als zyn eigen befluit aan te
neemen. — Men las dezelve in de Nieuwspapieren
met wydverfchillende aandoeningen. Veele Voorrtanders
van de zaak der Patriotten zelve huiverden op het verneemen van zulke itappen , die eerie ongehoorde verdelging
der Party dreigden. En valt het ligt te raamen , welk
eerie uitwerking dit Stuk moest baaren binnen Delft zelve , waar men by ondervinding wist , dat het Genootfchap bet niet by dreigen liet berusten; maar het doen
'er byvoegde. De verflaagenheid was onbefchryfbaar groot. Veele der voornaamfte Aanhangeren van
Oranje koozen terfrond de party om de Stad te verlaaten.
„ Doch de tyd gedoogde niet, dat alien, of de meesten,
dit redmiddel te werk konden itellen. Waar van het
gevolg was, dat veelen de uitvoering van deeze fchrikbaarende bedreiging deels ondervonden." Dit befchreeven hebbende, vervolgt de Gefchiedboeker: , De verdere
afgezette Raaden , anderen , hadden reeds hun heil
in de vlugt gezogt , en deeden dit niet weinigen , door
den nagt begunftigd, terwyl de fcherpfte Huisbezoeking,
nest de fcherptie bedreigingen tegen de verbergers , geIniedde.
5, De
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3, De dag bras aan , en het vlugten nam een cinde.
Zommiger Huizen waren tact Wagten van het Genootfchap omzet ; deeze ook ftonden by de geflootene Poorten; zonder verlof mogt niemand ter Stad uit ; de Schuiten werden opgehouden , en mogten op het uur niet afvaaren , voor de Schuit , die eerst moest komerr, daar was.
De Godsdienstoefening ging beevend toe , daar men
de Kerken rondzag, of 'er ook in waren, die men gaarne
in handen zou hebben ; de Leeraars ontvingen een Briefje , by 't welk zy gelast werden met het volmaaktfte
Gebed te befluiten. De Raad vergaderde dien dag verfeheide keeren, ook des avonds. By de Regeeringsleden
was wel geneigdheid om de Gevangenen te ontflaan; doch
bet Genootfchap weigerde hier in te bewilligen. Aileen
verwierf de Regeering , dat de Gevangenen in een der
vertrekken van het Stadhuis hunne flaapplaatzen handen ;
pn ook verlof kreegen om iets van hunnen toeftand
die zeker zeer benaauwend was , aan Egtgenooten en
Kinderen te doen weeten."
Naa het flyten van een bangen nagt en dag werden de
gevangene Heeren, op het onverwagtst , uit bun arrest
ontflaagen , en onder een toevloed van aanfchouweren ,
door eenige Genootfchapsleden, na hunne Huizen geleid,;
naa vooraf een Gefchrift re hebben moeten tekenen
by 't welk zy beloofden niet uit Delft te zullen gaan.
Verbaazend is de fchielyk daar op volgende lotwisfel, hier
befchreeven; verbaazend de aanval eener HaagfChe nunderbende op Delft, welke met alle kleuren der verfchrikkinge gemaald wordt.
Het XLVI Boek is aan de verdere befchouwing van
Milan& Zuider- en ook het Noorderdeel gewyd , in de
laatfte dagen voor de Omwenteling en de eerfte daar op
volvnde. Hier doen zich op den voorgrond op, de verxigtingen van het Zuidhollands Burgerleger ,naa te Delft het
oogmerk bereikt te hebben ; 't geen aan 't zelve ook te
Plaardingen gelukte, doch niet in het Prinsgezind Jirielle.
Het nalmurig Hellevoequis ftrekte ten tooneele van een
:net moeite gedempt Oproer, met Plundering gepaard.
Breed worden Dordrechts lotgevallen in dit tydsgewricht
befchreeyen , en worden de Ornmeftreeken niet ongedagt
gelaaten ; zo ook Gouda , Leyden en Rhynland, vol Voorflanders der Oranje-Partye.
„ By de Omwenteling," vermeldt de Schryver, „ zette
„ men
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men in deezen Oord, op de gevoeligfe wyze, den Pa1, triotten betaald, 't geen men oordeelde geleden te heb,, ben. De Huisluiden maakten 'er bun werk van , om
• ze op te vangen en over te brengen. — Te.Rhyns,, burg, waar men, ondanks de meerderheid der PrinsgeDS zinden , een gewapend Genootfchap opgerigt en met
• luister tot thud gebragt hadt , moest by de Staatsom„ wenteling de Patriottifche Party veel lyden. Plunder„ zieke handen repten zich in het vernielen van de goe„ deren, zo der Dorpelingen, als der zodanigen , die, in
„ deeze aangenaame ftreek , het iliile buitenleeven ge8, zogt hadden. De Zuster van den Hoogleeraar P. CAMPER de Weduwe des Advocaats HEKKENHOEK, van
• eene tegengefelde Staatkundige denkwyze met haar
„ Broeder,, te Ithynsbarg op een Buitengoed leevende,
,f moest hetzelve ontruimen , vlugten, en aan de fchend„ zieke handen der dolle plunderzugt, tot groote fchade,
„ overlaaten.”
Schiedam: verdeeldheid der Regeering en daar uit ontftaande ftrydige handelwyze, die zich ter Staatsvergaderinge , met zo veel onderfcheidings, liet zien , wordt breed vermeld. — Seboonhovens ommekeer en vreugd by der Pruisfen
komst vindt haare afwisfeling door het geen die Stad van
de Pruisfen te lyden hadt. Leerdam ftondt zulks van de
Prinsgezinden uit, en werd beteugeld door die van Pianerd ; doch deeze moesten op hun beurt des dubbel boeten. „ Deeze Stad was het voorwerp,” zegt de Schryver, „ van den haat der Prinsgezinden in then oord; en
” ftondt dezelve by de keerwisfeling der Staatzaaken een
„ ongunftig lot te wagten. 't Geen ook deeze Stad trof.
„ Van de Bezetting verlaaten , hadt men de Oranjeviag
„ laaten waaijen , eer nog, de Pruisfen, door hindernisfen
„ in den weg , de Stad konden naderen. Deezen, daar
gekomen , vonden, volgens PFAU, de Poorten geflooten,
9, doch niet verdeedigd. Zy flooten 'er eene van open,
,, en namen hunne kwartieren , zonder dat iemand hun
„ ontrustte. Hy voegt 'er by, dat de Patriotten, op het
• eerfte verfchynen der Pruisfifchen, uit de Stad gewee„ ken waren. Volgens dit berigt vervalt het fchie„ ten veeler Patriotten te Vianen , die in hevige drift„ vervoering dit onbezonnen bedryf zouden gepleegd, en
daar door de Pruisfen ter plundering aangezet hebben,
„ ten eenemaale. Dit fchynt uitgevonden te zyn OM
,, de
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,, de balddaadigheden en hooggaande plunderingen , door
,, de Pruisfen daar aangerigt , te vergoelyken ; althans
„ de fchuld hier van den Patriotten aan te wryven. Ze„ ker gaat het, dat de Prinsgezinden, zo wel als Patriotten,
9 , in deezen ramp, die veele huizen deerlyk trof, deelden ,
en waarvan de Goederen der Kerke niet verfchoond
bleeven. Een lot , 't welk daar ter Stede de eerst
„ opwellende vreugd der Voorftanderen van Oranje deedt
„ zakken."
Naa kortlyk rsfelflein en Woerden befchouwd te hobben , gaat de Schryver tot Noordholland over, en vermeldt
het byzonderfte in de Steden voorgevallen ; het verflag
befluitende met het geen aan den Zaankant voorviel.
Wy zullen , 't geen wy ten agteren zyn in het vermelden van de uitgegeeven Deelen deezes Werks, dit Jaar
tragten in te haalen.

Ontwerp van Staatsregeling voor het Bataaffche Yolk.
Door eenige Nederlandfche Burgers. Te Amfterdam,
by M. Sohalekamp , het derde Jaar der .ReYolutie.
gr. avo. 68 bl.

kort Voorberigt doet ons de herkomst van dit
Secretaris
E
De Burger
eener Commisfie, benoemd uit de

Ont-

en

werp kennen.

F. WYKMAN

Algemeene Burgeryergadeting, en de Grondvergadering der Bataaffche Clubs,
binnen timfierdam geeft ons des verflag ; vermeldende,

hoe deeze Commisfie belast was, om bet gearrefteerde

Plan van Conflitutie van dien tyd te herzien, en haare

Aanmerkingen aan beide de Corporatien mede te dee•
len.
Deeze arbeid," op dat wy 's Voorberigt- Schryvers
eigerie woorden bezigen , „ werd ftraks afgebrooken ,
„ door het hezef van deszelfs nutteloosheid, terwyl dat
Plan by de Nationaak Vergadering zelve herzien, en,
,, zoo men vertrouwde , zeer zeker zou verbeterd wor,1 den. Deeze Commisfie verkreeg welhaast eenen nieu,, wen last, om zich , zonder echter voorby te zien het
„ goede , dat in het eerfte Plan mogt zyn opgeflooten,
„ voornaamlyk te bepaalen tot de veranderingen, welke
„ door de Nationaale Vergadering daarin zouden gemaakt
„ worden.
Men beyverde zich hier aan te arbeiden;
„ dan
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„ dan de verwarde behandeling van zaaken, by gemelde
„ Vergadering , waar door de eerfte Hoofdpunten verfchooven , en laatfte Stukken eerst beraadilaagd wer, den , gaf wederom aanleiding , dat men met deezen
„ arbeid geenzins zoo geregeld konde voordgaan als men
„ wel gewenscht had , en veel, zeer veel, moest over„ laaten, tot op dien tyd, wanneer dat Ontwerp van Con„
't geen op Dingsdag den aften van Augustus
„ zal beflist worden ( 4), door den druk werd gemeen
,, gemaakt. — En hier wederom gaven de menigvuldige
„ bezigneden, waar mede zich ieder der Leden van deeze
„ Commisfie overlaaden vondt, eene nieuwe aanteiding
„ tot vertraaging. Intusfchen heeft de Commisfie in dee„ zen verrigt wat zy konde.
Zy heeft het navolgend , verbeterd Ontwerp vervaar„ digd, waar in zy meent, dat zeer veel gebragt is, het
„ geen aan het by de Nationaale Vergadering gearrefteerd
„ Ontwerp mangelt; zeer veel , dat overeenkomt met de
„ waare Grondbeginzelen eener Vertegenwoordigende
,; Volksregeering , en waaruit dus. ieder Butger, beide
Ontwerpen vergelykende, zyn oordeel over dat, welk
„ aan het Bataafche Volk ter beflisfing is voorgedraagen,
„ het best zal kunnen opmaaken.
„
Commisfie is zeer verre of om haaren arbeid als
„ in alle opzigten volmaakt te befchouwen; dan zy vleit
zich met de gunftige verfchooning der gebreken by ie„ der, die by zichzelven van dit moeijyke werk bewust
„ is, en die gevoelt hoe zelfs het verfchil van gevoelerrs
,, der onderfcheidene Leden, in eene zaak als deeze, van
„ invloed moet weezen. Intusfetren vertrouwt zy,
„ dat zy met deezen arbeid, hoe gebrekkig dan in zom„ mige opzigten, zal voldaan hebben, zoo wel aan het
oogmerk van hun , die haar tot dit werk verzogten,
„ als aan dien pligt, welken zy zichzelve voorftelde, am
„ veelen hearer Medeburgers in te lichten, wegens die
„ gewigtige Hoofddeelen, die in eene echte Staatsregeling
behooren gemeld te worden; en waar van echter in het
„ gemelde' Ontwerp niets te vinden is ; terwyl zy , aan
„ den anderen kant , met haaren arbeid meent te doen
(*) Men weete dat dit Voorberigt , 't welk Gelykhe; Vey:
held en Ondeelbaarheid, ten hoofdfchrift voert, den 2o van July
1797 is gedagtekeud.
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zien, hoe 'er veel in eene Staatsregeling voor het Ba„ taaffche Volk kan gemist worden, het geen zoo over„ bodig, tot verveelens toe, en overal met vreemde bas„ taard- woorden , en onveritaanbaare uitdrukkingen, is
„ aangevoerd; iets, waar voor zich de Commisfie volftrekt geoordeeld heeft te moeten hoeden.”
Het Plan, waar tegen dit Ontwerp is ingerigt, heeft de
Nationaale- Veroordeeling ondergaan, gelyk wy, in den
voorleden jaare, gemeld hebben (*), en, dus is aan den
wensch der geenen, die het zo hoogst gebrekkig vonden,
voldaan. 't Zal te bezien than hoe het met een volgend
of zal loopen, waaromtrent nu, reeds vOcir de geboorte ,
zo veel gefehreeven, gewoeld en , gerequeftreerd wordt.
En waar in de Geestlykheid der geweezene bevoorregte
Kerk zo voorbaarig werkt. Wy willen om uit dit Dntwerp lets te geeven, de weinige Artykeleu affchryven,
'van den Godsdienst handelende; Naar in zeker die Kerkyveraars geen genoegen zullen neemen. Zy komen op de
zes volgende neder:
„ De Kerk is afgefebeiden van den Staat. Geene bur55 gerlyke voor- of nadeelen zyn aan de belydenis van
„ eenige Godsdienitige begrippen gehecht. — Alle Kerk^ genootfchappen itaan op eenen gelyken voet under de
„ befcherming der Wet.
s. „ Vry ftaat het aan een genoegzaam aantal Burgers
een Kerkgenootfchap op ,te richten, mids kennis daar
van geevende aan 't Plaatslyk Beftuur ; doch geen Kerk„ genootfchap vermag in Leere, in Inrichtingen, op- eeni„ gerlei wyze ., hoegenaarnd, een ander Kerkgenootfchap
„ beledigen of in den weg than.
3. Elk Kerkgenootfchap is verpligt, al het geen tot
55 deszelfs weezen, Kerkgebouw, Leeraars , enz. behoort,
• zelf te bekostigen. De Staat betaalt niets , hoegenaamd,
52 van het geen het Kerklyke aangaat, noch mengt zieh
„ dienaangaande in.
4. ,, Alle Kerkgenootfchappen verrigten hunne
• dienstoefeningen binnen de daar toe bettemde Gebouwen,
1, met ontilootene deuren. Buiten dat Gebouw mag nie, mand eenige tekens, hoegenaamd , draagen van. eenige
: Kerkelyke Orde of Ampt , en niets, dat de Godsdienstoefening betreft, mag buiten dat Kerkgebouw gebezigd.
• worden.
5. AI
(*) Zie onze Vaderl. Letteroef, voor 17,97, b. 524, euz.
„

SO
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5. 5, Al wie tot Leeraar, of eenig ander Ampt, in een
Kerkgenootfchap beroepen wordt , zal, voor en aleer
„ by zyne bediening mag aanvaarden , als zodanig by
„ 't Plaatslyk Beftuur voorgedragen worden, en by 't
„ zelve de Burgerbelofte moeten afleggen.
6. ,, Alle byzondere benaamingen van Godsdienftige
begrippen worden verboden, en de Kerkgenootfchappen
51 zullen geene andere naamen mogen voeren, dan die der
„ Zinfpreuken, of Zinnebeelden, boven den Voorgevel
,, van hun Gebouw geplaatst."
Eenvoudig Verhaal der Gebearenislen in de Avondzitting
der Nationaale Vergadering, van Dingsdag den 29 Aug.
1797, betrekkelyk ha Discours van den B. R. C. L. VAN
'EYMA ; ma opgave van 't geen dezelve is voorafgegaan, heeft vergezeld en is opgevolgd ; waarby gevoegd
zyn eenige Aanmerkingen en Bylagen, alles, tot Machting der Natie, uitgegeeven door den Burger HENDRIK
VAN CASTROP , Lid der eerfle Nationaale Vergadering.
tflom, in gr. 8vo. 68 H.
et woord, by wyze van Opdragt, aan het Volk vats
gerigt,
Nederland, door den Burger
H
geeft teffens verflag van den voornaamen Inhoud en HooTdVAN CASTROP,

bedoeling ; wy neemen het over ; by fchryft: Bataaffchs
„ Medeburgers I Het Gefprek , door den B. R. COERT

met zo veel drifts, gevoerd
„ in de Avondzitting def eerfte Nationaale Vergadering,
„ den 29 Aug. 1797 ; de befchuldiging daar in byzonder
tegen my, toen Medelid dier Vergadering , aangevoerd,
„ even als of ik zou ingewikkeld geweest zyn in, en my
„ hebben fchuldig gemaakt aan, eene Confpiratie met de
„ Vyanden van ons dierbaar Vaderland (eene Confpiratie,
„ die by zeide, dat in den jaare 1795 beftaan zoo heb„ ben, voornaamlyk in F-ieslaml, Groningen en Drenthe)
„ hebben, en by myne Vrienden, en by myne Vyanden ,
veel opziens verwekt , dat ik noodig geoordeeld hebbe,
„ om dit Eenvoudig Verhaal dier Gebeurenisfen , met
„ alles wat dezelve is voorafgegaan, heeft verzeld en tot
„ bier toe is opgevolgd, iit het licht te brengen ; en daar
,, by te voeren eenige Zanmerkingen, vooral op den door
COERT LAMBERTL1S VAN BEYMA aan my, den 17 Sept.
„ 1797, toegezonden Brief, benevens eenige Bylagen tot dit
werk
„ LAMBEItTUS VAN BEYMA,
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Br

werk betrekking hebbende. Byzonderlyk ben ik
„ daar toe genoopt door de Godlooze Lastertaal, welke
„ een zogenaainde Oprechte Nationaale Courant van Don„ derdag den 7 Sept. 1797, en eene Nationaale Bataaffche
1, Courant van Saturdag den 9 Sept. 1797, (daar toe, zo
het fcheen, aangehitst en in het harnasch gejaagd door
„ die trouwlooze befchuldiging) goedvonden tegen my
„ uit te braaken, even als ware ik een Pest, een Mon„ fler , een Landverraader,, voor welks verlosfing men
„ het Opperweezen niet hartlyk genoeg danken kon, die
„ behoorde in ketenen te worden geklonk-en , en die de
„ handen des Volks, althans het zwaard der geregtigheid,
,, niet moest ontduiken.
„ En daar Gylieden by de ontdekking der waarheid
„ het meeste belang hebt , daar 'er ulieden ten hooglien
„ aan gelegen ligt, den Boosdoender te kunnen onderichei„ den van den eerlyken en belangloozen Vaderlands- en
„ Polkwriend ; daar het noodig is dat gy den Leeuw uit
„ zynen klaauw leert kennen , en dat gy den Wolf, die
„ zich onder den Schaapsvacht dekt , moogt ontdekken,
„ heb ik niemand beter geweeten dan U, aan wien ik dit
„ Stukjen addresfeeren konde of mochte. Leest dan met
1) aandagt overweegt met bedaardheid , oordeelt met
„ onpartydigheid , en beilischt met regtvaardigheid I”
Wy twyfelen geen oogenblik, of veelen , den Schryver
toe- of afkeerig zullen dit Boeksken leezen ; wat de
hoofdzaak betreft, den Burger c. L. VAN BEYMA in 't ongelyk itellen, en hem, ten minflen, van eene hooge maate
van losheid en onbedagtzaamheid befchuldigen. Voorts
kan dit Stukje ftrekken om een en ander voorval, tot dit
Tydvak behoorende, op te helderen , en eenige Perfoonen,
nicer of min aangelegene roller' op het tegenwoordig Staatstooneel fpeelende, van naderby te leeren kennen ; althans
ten hunnen opzigte misfchien anders in het duister gebleevene kundfchappen op te doen. Deeze treft men
meest aan in de bygevoegde Aanmerkingen , die de helft
van het Stukje uitmaaken. In welke nogthans alles ons
voorkomt van dezelfde gehalte niet te zyn dewyl de
Burger CASTROP, by gelegenheid , eene en andere zyner gedraagingen verdeedigt , niet altoos met zulk een
zegepraal, als wy hem in het Hoofdgeval, waar op dit
Gelchrift Haat, toekennen.
De ftyl in het Verhaal, en in de Bylagen, zou men met
den bynaam van den bytenden molten betytelen. Wy
LETT. 1798. NO. 2.
Cary,
01

„

i

89 IL VAN CAST ROP, EENVOUDIG VERPIAAL.

fchryven de laatfte zinfnede alleen over : „ Hier mede
„ flap ik af van den Burger COERT LAMBERTUS. Al„ leenlyk wenschte ik van hem , (hy is tog verre in de
Paradoxen) nog maar ethic Vraage beantwoord te zien ,
„ te weeten „ „ of een valsch Beichuldiger te gelyk kan
zyn braaf Burger en waardig Volks/eprefentant ?”"
1k heb gevraagd."
,, 1k heb gezegd.
Bedenkingen tegen het Voorflel van den Burger C. L. VAN
BEYMA, gedaan in de Nationaale Vergadering, op
Woensdag den ao Sept. 1797, om door de Amptenaaren
to doen afleggen den .Eed Tan Haat aan het Stadhou,
derfchap , de /lriJlocratie en Regeeringloosheid ; door
JAN TEN BRINK, Prceceptor der Latynfche Schoole to
Harderwyk. Te ilmfierdam , by J. ten Brink, Gerritsz.
1797. /n gr. 8vo, 16 bl.

Przeceptor
e
geeft zyn
Naam , en de Post die hy bekleedt , op den tytel te
D
de gelegenheid te
leezen, om aan
Harderwykiche

TEN BRINK

C. L. VAN BEYMA

„ beneemen van te kunnen zeggen , dat een duisterling,
„ mogelyk wel een aanhanger van Oranje, deeze beden„ kingen gefchreeven heeft. Men is toch zo gereed dit
„ te zeggen, ten einde het gewigt der bewysredenen van
„ zich af te fchuiven. Zy die my kennen zyn van het
„ tegendeel overtuigd. Voorts acht ik het beneden my ,
„ myn Patriotismus tegen eenen C. L. VAN BEY/AA te
verdeedigen.” Zo luidt een kort Voorberigt.
Naa een den Burger KANTELAAR hoogophemelenden
en andere Volksvertegenwoordigers laagzettenden voordragt van het gebeurde, wegens het gefchil over de vereischten in eenen Amptenaar, ten aanziene van zyne gehegtheid aan het tegenwoordig Beftuur, in de eerie Na,
tionaaie Vergadering voorgevallen , betuigt de Burger TEN
BRINK zyne verwondering, dat iemand der leden van de
tweede Vergadering, „ de dwaasheid of onbefchaamdheid,"
zon kunnen hebben „ van een met zo veel fchande verloo„ ten ftryd op nieuw te beginners, en alle Wysbegeerte
„ en verlichte Staatkunde op nieuw in 't aangezigt te hoo„ nen. — En egter is zulks gefchied. De Burger C. L.
0, VAN BEYMA beeft onder andere Punten voorgefteld ,
„ door alle Leden der Vergaderinge, en derzelver Ampte0.,naaren, to doen afleggen den Eed van eetorigen haat aan
1, het
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„het Stadhouderfchap, de Ariflocratie en Regeeringloos„ beid. Gelyktydig is een dergelyk Voorftel, in de Verga.
„ dering van het Provinciaal Belluur van Holland gedaan

5, door den Burger VAN DER JAGT.
„ Daar nu,' vervolgt de Schryver, „ deeze lieden,
„ in fpyt der zo openlyk erkende waarheid, deeze fchan„ delyke geweetensdwang andermaal poogen in te voe.
„ ren ; en daar zy nu misfchien door de jongtte gebeur.
„ tenis in Frankryk op de gemoederen van veele min
„ doorzigtige menfchen grooten invloed zullen hebben;
„ zo kan het niet onnuttig zyn, de gronden , die te„ gen bet afvorderen van eene Staatkundige Geloofsbe.
„ lydenis pleiten, kortlyk door den Burger KANTELAAR
„ in zyn Advys (*) opgegeeven , nader te ontwikkelen,
„ en op het tegenwoordig Voorftel meer byzonder toe
„ te pasfen. Ik zal evenwel myne denkbeelden in eene
„ andere orde voordraagen , voornaamlyk , dewyl by
„ tegen het afvorderen van werklyke Amptenaaren by„ zonder fprak , en ik tegen bet doen van den voor, geftelden Bed in 't algemeen myne gronden zal op.
geeven.”
De Burger TEN BLINK doet ztilks op eene klemmende wyze ; ftelt den Reprefentant VAN LEYMA in 't
ongelyk niet alleen , maar ook in eenen ongurittigen
dag. Met ander wapentuig dan in bet bovengemelde
Stukje van CASTROP wordt by bier aangevallen en beItreeden. Het kleine Werkje , dat zich gereed geheel
laat leezen , zullen wy niet ontleeden. Veel treffends
hebben wy 'er in ontmoet ; dan a]les niet even voldingend gevonden in de toepasfing.
(*) Zie Dagverhaal van de Handelingen van de Nat. Pergadering , gedrukt by VAN SCHELLE en Comp. Dee! I. No. 40.
31U.

L. JUNIUS BRUTUS. Te Haarlem, by A. Loosjes Pz. ,
1797. In gr. 8vo. 66 bl.

moest de band niet kennen, die ons, onder
en
Waken,
M enandere

meer

JACOBA
FRANK VAN BORSELEN
VAN BEYEREN ; CHARLOTTA VAN BOURBON; HUIG DE
GROOT en MARIA VAN REIGERSIIERGEN, fchonk, oin een

Fa

oogen.
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cogenblik te twyfelen, of deeze L. JUNIUS BRUTUS van
dezelve ons toekwame.
Wy, voor ons, houden ons verzekerd, dat de Burger
A. Loosjes Pz., de Uitgeever,, ook de Schryver is van
dit Stukje; dat hy, te midden zyner bezigheden en den
last des Reprefentantfchaps van Holland, tyd heeft kun.
nen uitfpaaren , om zynen Landgenooten dit voorbeeld
van Burgertrouw,, en Liefde voor het Vaderland , voor
oogen te houden. Een voorbeeld, bovenal der befpiegeling waardig en nuttig in dagen , waarin , gelyk by
„ zich uitdrukt, zo veelen het masker van Vaderlands„ liefde aantrekken, alleen om zich of de hunnen te be„ guntligen door Eerampten , waar aan meestal groote
„ voordeelen verknogt zyn , en anderen met den Naana
„ van BRUT us fchermen, zonder iets van de waare ver„ heevenheid zyns Characters te kennen.”
Op eene korte Inleiding volgen zeven Tafereelen, die
ons deezen waaren Volksvriend , en onbezweeken Lief,.
bebber zyns Vaderlands , in de bekende harde Proeve,
welke hy van 't een en ander gaf , affchilderen , en op
't hartroerendst voor oogen hduden.
De bekende Gefchiedenis van dien Romein komt ons
bier op het treffendst voor oogen. Elk Tafereel heeft
iets kenmerkend uitfteekends , om de Dwinglandy met
haatlyke verwen, en de Vryheidsmin met gloeijende kleuren, te fchilderen.
Met een der kortfte, maar geenzins minst treffende, deezer Tafereelen willen ons Maandwerk opcieren , en
tot bet befchouwen der overige onze Leezers uitlokken.
Zie bier bet zesde.
„ Nu opent zich een tafreel voor onze oogen , waar
op bet menschdom reeds eeuwen met zidderende be„ wondering geitaard heeft; twyfelende of het de groot„ heid van Geestvermogen van een medebroeder , zege„ praalende over de tederile aandoeningen der natuur,,
„ dan of het de fchoonfle proef der Regtvaardigheid
„ meest moet bewonderen.
BRUTUS, zo gevoelig van ziel, zo teder van gevoel,
„ toen, in LUCRETIA het overfchot der Burgerlyke
„ Vryheid gefchonden en vermoord was , BRUTUS moet
„ nu Rechter zyn , over zyne eigene Zoonen , die Ro„ me aan den afgezwooren Dwingeland zogren te ver.
„ raaden.
„ 't is nog vroeg op den dag , en het Romeinfehe Volk,
„ t'zaam-
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$9 t'zaamgeroepen, verfchynt in grooten getale op de Ge„ richtsplaats. — BRUTUS en COLLATINUS, voorgegaan
„ door de Byldraagers en gevolgd door den geheelen
„ Raad, verfchynen in het midden. Zy zetten zich, met
„ al de achtbaarheid, den Romeinfchen Vaderen zo ei„ gen , in het midden hunner Medeburgeren neder. En
„ aan derzelver hoofd zit de Redder van het Roomfche
„ Volk , de voornaamfte bewerker van de zo grootfche
/: Omwenteling , in welker morgenftond bet .Romeinfthe
Volk zich nog verheugt.
„ Naauwlyksch zyn zy gezeten , of de misdaadigers
9) vertoonen zich mede, en aan derzelver hoofd de twee
1 , Zoonen van BRUTUS ; TITUS en VALERIUS• -- De
99 vIT EWERS Zusters Zoonen van COLLATINUS cn
Zwaagers van BRUTUS, volgen, en agter hun de AQUI„ TIERS Neeven van COLLATINUS. Eene meer aan
9, gewoone itilte , zo eigen aan Gerichtshandelingen ,
„ heerscht onder het Volk , 't geen naauwlyksch zyne
S, oogen durft gelooven , daar het de Zoonen van BRU.
TUS met de handen op den rug aan paalen ziet vast', binden , terwyl de Vader zelf ten rechteritoel is ge2, zeten.
„ Deezen floegen de oogen met eene diepe verontwaar1, diging op de misdaadige Zoonen. Geenen befchouwden
„ met traanen den ongelukkigen Vader.
4,, Weder een ander voorwerp treft de aandacht van
9, bet Volk. VALERIUS , de zo by het Volk beminde
^ VALERIUS, nadert BRUTUS, en reikt hem eenige Brie) ven over, terwyl de Slaaf, de fchenker uit het huis der
• AQUILIERS als befchuldiger ter Gerichtsplaats op•
2) komt. Geheel het Volk is bewondering en verflommin
ng.
„ De Rechtspleeging vangt aan. BRUTUS neemt eerst
9, de Brieven van zyne Zoonen. Hy erkent terflond het
zegel en het opfchrift. Met eenen ongemaakten moed
Deeze zyn de Brieven van
99 en kragtige Item, zegt
” TITUS en VALERAUS. • Schryver, lees dezelve den
31 Volke voor.
„ Onder het leezen van den Schryver alreeds ryst
„ nog de verwondering des Volks over de grootheid
„ en onbefchaamdheid van de misdaad van TITUS en VA*

LERIUS.
„ Naadat

„

de Brieven zyn afgeleezen, wenkt BRUTUS
den Slaaf en fchenker der A WILIER& Nader gy onbeF3
0, fchroomd,
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„ fchroomd , jongeling, zegt BRUTUS, gy, die wel myne
„ Zoonen en uwe Meesters hebt aangeklaagd , nader on„ befchroomd, en meld my, waar van gy TITUS en VA„ LERIUS befchuldigt.
„ De jongeling, door deeze taal en de overtuiging van
„ de rechtvaardigheid zyner zaak bemoedigd , herhaalt,
„ met weinige woorden , het geen by VALERIUS in 't
breede vermeld hadt.
„ Met welk een eerbied befchouwt het Volk van Ro„ me eenen anders by hun zo diep verachten Slaaf. Zy
„ zien in hem, en met het hoogfte recht, den Behouder
„ van Stad en Volk — jaa de achtbaarheid van BRU•
$1 TUS en den Romeitarchen Raad is ter naauwernood ge53 noegzaam om het gejuich der menigte te beteu.
1, gelen.
„ Naadat de Slaaf heeft uitgefprooken , wendt zich
51 BRUTUS tot zyne Zoonen, twee jeugdige fchoone Ro3, ?miner; , die, met den doodsangst op 't gelaad , MU!, TUS Vader , dien geitrengen Republikein ,
25 een blik als Rechter op hun zien werpen Op eenen
11 toon , die zelfs de twyfelagtige onfchuld eene kleine
31 huivering door het hart zou gejaagd hebben; op eenen
• toon, waar in geheel de Rechter fpreekt, vraagt BRU12 TUS bun: TITUS ! VAtERIUS! wat antwoordt gy op
deeze bezwaaren?
55
„ Met een onbegrypbaar gewigt zonken deeze weinige
in de zielen zyner Zoonen.
59 woorden van BRUTUS
Treurig wenden zy de hoofden na elkander — en,
55
,1 zonder de oogen op te durven heffen na den rechter.
„ lyken Vader, vloeijen de traanen van berouw en fchuld• bekentenis langs hunne kaaken neder.
„ Het aandoenlyk Romeinfehe Volk begint op het ge.
COLLATINUS fort
95 zicht deezer traanen te weeklaagen.
• zelve traanen. Uit de oogen van VALERIUS zelve kan
„ men eene overhelling tot genade leezen. De Raad der
li.omeit2Pe Vaderen aarfelt oni dit vonnis in deszelfs
• v011e geftrengheid te volbrengen. Aileen BRUTUS, ver.
2, heeVen boven alle de zwakheden van gewoone zielen,
„ weegt bedaardlyk de grootheid van bet misdryf en het
„ belang yan Rome tegen elkander. Op den zetel, waar
„ hy, in main van het Romeinfthe Volk, rechten moet,
zelfs de teandere hetrekkingen
„ kent by
„ derfte item d,er natuur, die van den Vader voor zy„ ne kinderen , zwygt in hem. BRUTUS ryst van zys; nen
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nen Rechterfloel , en een doodlyke (Hite heerscht on„ der den Raad en het Volk. Allen zwygen met eenen
„ twyfelmoedigen angst , als of zy hun eigen vonnis
zullen hooren. Eene algemeene bleekheid bedekt het
„ aangezigt der aanweezigen , eene koude rilling door', loopt alter leden, en elk fchroomt bykans om adem te
„ haalen; op dat niet, misfchien dat geruisch an woord
If van BRUTUS zal doen verlooren gaan.
„ Met eene heldere en door geene aandoening altoos
helemmerde Item, fpreekt BRUTUS, met weinig woor9>
,5 den, dus het vonnis over zyne Zoonen: Byldraagers!
3 5 volbrengt uwen pligt.
„ Zo ras heeft BRUTUS deeze woorden niet gefproo.
ken, of de Byldraagers volvoeren zyn bevel, en ontkleeden TITUS en VALERIUS. Onder het Volk ryst
„ nu wel eerst een gemompel. Daarna fchreeuwen zy, zo
„ dat het verttaanbaar is op den Rechterfioel van BRU.
„ TUS: Zulk een Man moest niet kinderloos zyn ! —
„ wv fchenken hem het leeven der Jongelingen.
33 Dat TITUS en VALERIUS, om een Vader als BIWTUS,
„ het leeven behouden. BRUTUS laat deeze woorden
„ voorby rollen , zonder 'er eenige acht op te flaan ;
terwyl de Byldraagers, zyn bevel volgende ., TITUS en
„ VALERIUS geesfelen. Oak deeze geesfeling beweegt
15 het hart van BRUTUS niet. Nog is het Reeht des Va„ derlands niet voldaan. Naa de geesfeling zien
„ de Byldraagers om , en een wenk van de hand van
BRUTUS beveelt hun voort te vaaren. — TITUS
„ en VALERIUS buigen zich neder — en de nood,
„ lottige hyl maakt een einde aan hun leeven, daar de
afgekapte hoofden der verraaderlyke Zoonen aan de
voeten van hunnen Rechter, van hunnen Vader, ne„ derflorten.
„ Nu heeft het recht omtrent TITUS en VALERIUS zynen eisch, en het Vaderland is gewrooken. De Raad
>>
„ en het Volk, verflagen over deeze ontzettende hoogte
„ van Romeinfche Burgertrouw, twyfelen, of zy BRUTus
„ om deszelfs geftrengheid moeten haaten of beminnen.
„ Maar niet lang duurt die twyfel. BRUTUS, geheel
,1 Rechter tot op dit oogenblik , flaat naauwlyksch de
. 9 oogen op de afgekapte hoofden en de bloedende rom,, pen zyner Zoonen, of by gevoelt zich geheel Vader!
„ Zyn hart, dat, als Rechter, onbeweeglyk was,
„ gelyk een rots, wordt, nu het zyn rechterlyke pligt
volF4
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volbragt heeft, zo week als wasch. — Hy gevoelt
„ zyne kragten uitgeput — en daar de traanen uit zyne
,, oogen opwellen verlaat by zynen Rechteritoel; laa„ tende aan zynen Ambtgenoot de uitvoering der overige
„ vonnisfen over. — Nu is bet Volk verzoend met den
„ geftrengen Rechter, daar zy in hem den Mensch , den
„ Vader, wedervinden.”
Dit Werkje, hoogst keurig uitgevoerd , is vercierd met
een anticq Borstbeeld van BRUTUS, door Vinkeles. — Indien
deeze arbeid zynen Landgenooten niet geheel ongevallig
is, geeft de Schetzer deezer Tafereelen , in 't flat zyns
Voorberigts, te verflaan, dat by misfchien tot een Pendant
zal geeven M. JUNIUS BRUTUS , den laattten Romein, die,
door een der flouttte onderneemingen, zyne Medeburgers
uit den klaauw der Overheerfching poogde te redden.
— Ons dunkt dat wy alle reden hebben am dit te vetwagten.
„

Veldtogten van den Generaal PICIIEGRU , by de Noord•
lyke Samber en Maas Legers. Naar het Fransch. In den
Haag, by J. C. Leenwettyn, 1797. In gr. 8vo. 35o bl.

'

elke reden de Vertaaler deezes Werks gehad hebbe,
W om den naam van DAVID, den Franfchen Schryver,
te verbergen, weeten wy niet; dan bet is de Vertaaling
van diens Werk, 't welk wy , in 't oorfpronglyke, in
den voorleden jaare aankondigden CO. Te dier plaatze
kan men onze oordeelvelling naleezen , en behoeven, wy
dezelve, by de Vertaaling, niet te herhaalen. De Vertaaler heeft bier en daar, doch zeer fpaarzaam, zich eene
tiantekening veroorlofd, die 'er , blykens ons berigt, veele,
zeer veele, op zouden te maaken zyn, wat ons Vaderland
in 't byzonder betreft. Met dit alles 'blyft het de waarde
behouden , die wy 'er te gemelder plaatze aan toekenden.
Te breed liep ons verfiag toen uit, am van een en ander
der bygevoegde Perfoonen, enkel door ons opgenoemd,
sets meerder op te geeven: de Vertaaler heeft ze aan den
voet des blads, waar zy voorkwamen, te teat geplaatst.
Wy leggen dan deeze Vertaaling niet ter zyde, zonder de
gelegenbeid waar te neemen, om, wat deeze Franfche
Schryver van twee onzer Vaderlanderen zegt , plaats te
geeven, en over te neemen gelyk wy het vinden.
De
( o) Zie onze Varier'. Letter. oef. voor 1797 , bl• 393 enz.
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De eerfie is onze Vlootvoogd , door een tnoedig geftreeden, doch ongelukkig uitgevallen Zeeflag beroemd.
„ DE WINTER, dus luidt het kort verflag , is een Ne.
, die na de Omwenteling van 1787 naar
• erlander
d
„ Frankryk week. Het is een Man van vier of vyf en der„ tig jaaren van een zeer onderfcheidend gelaad
• te. VdOr de Bataaffche Omwenteling was hy een Zee„ man. Naar bet fchynt, kent by de Zeeen , waar de
• Walvisfchen gevangen worden, zeer wel, en is ook on.
„ gemeen kundig in al/es wat tot die Visfchery behoort.
„ Hy heeft zich door oeffening veele bekwaamheden ea
„ kennis van het Krygsweezen verworven ; doch voor
„ den Zeedienst moet hy zeker nog veel meer gefchikt
„ zyn, wyl zyne Landgenooten hem tot Admiraal der
Bataafiche Zeemagt aangefteld hebben. Hy heeft egter aan Frankryk als Generaal eener Brigade, groote
dienften beweezen,”
DAVID' S verflag van DAANDELS is let wydloopiger, en
van deezen inhoud: „DAANDELS is mede een uitgewee5, ken Bataaf: Hy was weleer Advocaat, en niet te
„ min een uitmuntend Krygsman. Hy is van eene zeer
„ driftige geaartheid. Na alvoorens op eene zeer voor„ deelige wyze op de voorposten geduurende den Win„ ter , als Chef de Brigade, gefireeden te hebben , benoemde men hem , by het openen van den Veldtocht,
„ tot Generaal, en hy voerde vervolgens het bevel over
„ de linker- colonnen der eerfte divifie. Hy heeft zich
,, van elken aan hem opgedraagen last volmaakt ge„ kweeten , en aan de algemeene belangen de gewigtigfte dienften beweezen.
,, Men leide hem ten laste , dat hy, by gelegenheid
9, van eene reize, welke hy na Parys deedt , overdree• ven denkbeelden zou aangenomen hebben. Sedert zy,, ne terugkomst heb ik hem niet meer gezien; doch dit
durve ik gerustelyk verzekeren , dat hy te vooren
• eene zeer goede denkwyze hadt. Dit is waar, dat by
*9 een onverzoenlyken haat tegen zyne Medeburgeren ,
,, die hem federt de Bataaffche Omwenteling, en zyn
vertrek uit zyn Vaderland , ondienst gedaan hadden,
• aan den dag lei. Niet alleen verlangde hy in het bezit
• zyner goederen herfteld te worden , het geen zeker ten
„ vollen billyk was ; maar tevens fprak by van het om„ brengen van die geenen , die dezelve hadden doen
• verkoopen , en die deeze gekogt hadden. 1k erken
F5
„ gaar51

„
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gaarne dat deeze denkwyze geenzins van mynen fmaak
„ was.
Ik haat de Franfche Emigres geenzins uit hoofde
„ dat zy hun Vaderland verlaaten hebben. Een vast ge,, vestigd gevoelen kan iemand daartoe voorzeker ten vol„ len regt geeven; doch wanneer zy de wapens tegen myn
• Vaderland opgevat, en zich voorgefteld hebben , der' wands alleen weder te keeren, ten einde in het bloed
5) der Franfchen te baaden, als dan ben ik hun vyand.
5, Ik keurde dus de handelwyze van DAANDELS, toed
1, by bedreigde zyn Vaderland (lyken met) met lyken te
14) bezaaijen , even min goed als ik dit ten aanzien der
Franfche Emigres zou doen , wanneer zy foortgelyke
• gevoelens koesterden.
„ Doch men heeft my verzekerd dat de boosheid van
DAANDELS alleen in woorden heilaan bait, en dat by
5, zich in zyn Vaderland zeer verftandig gedraagen heeft.
„ En dus ben ik weder ten vollen met hem bevredigd.
5, Voorzeker moet by dit ook met zyne Landgenooten
„ weezen ; wyl zy hem tot Generaal en Chef des Bataaf„ fehen Legers benoemd hebben."
Nog den woord: het Franfche Werk in handen krygende , bewonderden wy den netten druk en het fraaije
papier, beide thans fchaars in Frankryk: op geen van beide kan de Nederduitfche Uitgave hoogende Letter is
droevig flegt , en de Vertaaling draagt bliken van overhaasting.
„

Het leven van Fredrik des (den) tweeden, Konings (Koning) van
Pruisfen , gefchetst door een vrymoedig man. Uit het Hoogduitsch. EerJle Stuk. Te Leyden , by D. du Mortier en Zoon,
1797. In gr. 8vo. 168 bl.

N aarmate

de begrippen aangaande de eigenlyke waarde Va*
den mensch meer algemeen gezuiverd worden , moet van
*eve het vooroordeel wechvallen, dat weleer aan uiterlyke,
geruchtmakende , handelingen zo geredelyk de (chatting toekende , Welke de man van ware verdienften alleen recht heeft te
vorderen. Wy zien dit reeds ten voile bewaarheid omtrent de
nagedachtenis van velen , wier fchynbare grootheid hunne
lage zielsgebreken , hunne verfoeilyke inzichten en gruwzame
(laden, aan de opmcrkzaamheid van verblinde tydgenoten onttrok. De p eter verlichte nakomeling toetst hun doorgaand kasakter aan de eeuwige wetted van recht en orde. Deze toets
leert
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leert hem een aantal gekroonde Hoofden, door flaaffche vleijers
en domgehouden onderdanen als Goden der g arde vereerd, in de
meeste gevallen als vertrappers van het recht der onfchuld, als
geesfels voor hun Volk, als fchandvlekken des menschdoms, kennen. Eentnaal , voorfpellen wy , zal de by velen nog gevestigde naroem van Frederik den tweden , dus Lange to onrecht
onder den naam van den Groten bekend, ook dit einde hebben. De Schryver van het Werk, dat wy bier aankondigen,
geefc daartoe ene zeer gerede aanleiding. Wie zyne fchets van
het !even van Frederik den tweden gelezen heeft , zal , hy moge
de flaatkunde en het krygsbeleid van dezen Koning nog enige
bewondering waardig keuren , hem evenwel den naam van den
Grote*, den Tryzen , den Rechtvaardigen, niet langer toekennen.
Wy verwachteu zulks te meer, daar deze levensfchets blyRen
draagt van met elle onparrydigheid gefchreven te zyn, en daaria
gene Baden van Frederik gevonden wordeu , welke vier in
openlyk uitgegeven Schriften, en meestendeels zo geheel en at
in die van de hem vergodende Schryveren , voorkomen.
Het Werk voorhanden loopt in twe Stukken af. De overzetting
van het laatfle zal, volgends bericht des Uirgevers, ook zeer
fpoedig volgen. In dit eerfte wordt de levensgefchiedenis van
Frederik tot aan de uitbarfling van den zevenjarigen oarlog voortgezet. Hetzelve !evert in zyn geheel een beknopt
en aangenamn verhaal. Korte ftalen van het an en ander ,
vooral de zulke , die 'a Konings byzonder karakter meest kenmerken, kunnen wy tries voorby onze Lezers mede te delen.
Van zyne geflalte en opvoeding wordt ons het volgende bericht : „ Zyne lenge haalde trier over de vyf voeten en eeni.
• ge duimen. Het hoofd hing hem een weinig op zyde, 't
wcilt waarfchynlyk aan zyn veelvuldig fluitfpeelen was toe
„ re fchryven. In zyn aangezicht, 't welk men noch vol noch
• chraal
f
kon noemen, zag men fterke en ernsthafte trekken;
,, de neus was lang, en de oogen drukten vooral den room op
„ eene fchrikverwekkende wyze nit. Hy werd met bierpap
• grootgemaakt , en de gronden zyner vertlandelyke opvoe,, ding werden gelegd door zekere Hugenoote , du Val de
• Recoule genaamd, welke hem oak zyne aanflootelyke liefde
„ voor de Franfche mal inprentte. Met zyn zevende jaar kwatre
„ hy onder her opzicht van zekeren du Han de jendun, die
,, des Prinfen fmaak of vooroordeel voor alles, wax Fransch was,
„ nog meér verfterkte." Hierna laat onze Schryver ene kieine
tekening van het karakter zyns Vaders volgen, om daaruit voor
zyne Lezers enig Licht te verfpreiden over hetgeen hun anders
in het karakter van Frederik onverflaanbaar zoude blyven.
Deze tekening van het karakter van den woesten Frederik
Wilhelm, die van zyne onderdanen flechts foldaten wilde vormen , en alles, tot zelt's de uitfpraken der 11 echters, onder het
becheang van zynen oostindifchen rotting field-e, horn geheel
OM.
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overeen met hetgeen Voltaire van hem zegt, dat by naamlyk
een Wandaal ware, die, gedurende zyne gehele regering, flechts
daarop bedacht was, dat by geld verzamelde , en met weinige
kosten de fchoonfte troupes onderhield. Zeer ftrydig met
bet karakter zyns Vaders vertoonde zich in fommige opzich.
ten de geaardheid van Frederik , waarvan men , volgends onzen
Schryver , den grond moet zoeken in het bedwang waaronder by in zyne kindfche en j ongelingsjaren moest leven.
2, Gelyk, zegt hy,, de dwangvolle. zone, etiquette aan het hof
„ van Fredrik des (den)) eerften in Fredrik Wilhelm de
„ boven alles gaande zucht voor de krygskunde deed geboren
ss worden, even zo deed, misfchien, des Vaders krygszuch„ tige onweetendheid, in zynen Zoon Fredrik den tweecietp, de
„ liefde voor Letteroefeningen en Kunften onataan. Ten trots
„ deezer flrydige neigingen , ging echter de krygskundige geest
,, des Vaders in den Zoon over , en, al waren 'er niet nog
„ andcre kentekenen voorhanden geweest , zo zou men bet enkel
^ nit deezen geest hebben kunnen opmaaken, dat Fredrik de
„ Zoon van Wilhelm ware." De afkeer van alle Godsdienstoefeningen en bedienaren van den Godsdienst, welke Frederik al
vroeg betoonde , en ook als Koning beftendig liet blyken, wordy
bier mode toegefchreven aan den dwang zyns Vaders, die hem
feeds noodzaakte flipt ter kerke en ten nachtmale to gaan;
gelyk ooir aan de wyze , op welke de Hofprediker Woltenius
hem in de leerftellingen der Gereformeerde Kerke onderwees.
Zyn zonderling gemengd karakter , welk men intusfchen niet
genoeg had opgemerkt, gaf aanleiding , dat , by zyne verheffing tot den croon, velen zich in de verwachtingen, van hem
opgevat, fork bedrogen vonden. „ De Dames droomden van
„ een fchitterend hof , verfierd met al den glans van eel;
• dwangloos vernuft, — Griekfche pracht en elle bevallig„ heden, welken uit Kunfen en Wetenfchappen geboren wor„ den. Het Volk hoopte op eene vertnindering van fasten ,
„ op vermindering van den dwang tot krygsdienfen , en eene
„ milddaadiger regeering. De fchoone Geesten, die Fredrik in
„ zyn geliefd Rhynsberg feeds op zyde waren, zagen in bun.
• ne verbeelding louter gouden bergen vooruit. Dan altos ver.
„ kreeg fpaedig cone gedaante, tot hiertoe geheel niet ver„ wacht. De Koning was even zo zuinig als zyn Vader. Zyn
„ tafel, daaronder begrepen die der huisbedienden en oflicieren
„ kostte jaarlyks flechts I 2 000 daalders. Zyn Kamerdienaar was
„ tevens Opperhofmeester en Oppermondfchenker. De Armee
„ werd met eenige Regimenten verfterkt. De fchoone Geesten
• to Rhynsberg werden wet bevorderd, echter moesten zy sets
„ by de hand neemen, werken — en zich nuttig maa,, ken.” Hoezeer Frederiks overdreven eerzucht, zyne, voor
Gen groot deel helachlyke, begeerte om als een Vernuft van
den eerften rang, als een fchitterend Wysgeer, bekeud to than,
hem

NET LEVEN VAN F REDERIK

93

hem in het yak der letteren aanhoudend werkzaatn hield, onderdrukte evenwel deze begeerte geenzins den krygskundigen
geest, welken by van zynen Vader had geErfd. Hoezeer by in
vele inrichtingen coonde de verlichting te beminnen , vreesde
by echter, dat to veel licht den krygsgeest, wellEs hoofdbeRanddelen werkzaamheid, matigheid en ondergefchiktheid , zyn,
mogte uitblusfchen. Hy ontwierp zich deswegea tweEr/eie
plans : hy wilde naamlyk zyne onderdanen beheerfchen als Va.
der, en zyne foldaten als Despoot. Van dit Despotisms haalt
onze Selnyver eue ysfelyke anekdote aan, welke hy van den
Franfchen befchryver van Frederiks !even ontleent., „In den eerftea
Siletifchen oorlog was het, in zekeren nacht , op levens.
„ ftraffe verboden licht in bet Leger te hebben. De Koning
,, ging voorby de tent van den 1lopman Zieter , en onEdekte
„ Licht. De ongelukkige had zo even aan zyne geliefde Echt„ genoote gefchreven , en was van meening den brief te ver.
„ zenden. — Wist gy het bevel ilia? vraagde hem de Ko„ fling, terwyl by in de tent trad. De Hopman wierp zich aan
„ zyne voeten , en erkende zyne (zynen) misflag. Zit neder,,
„ zeide de Koning, en fchryf nog in den brief, war ik u zal
opgseven. — De Hopman gehoorzaamde , en Fredrik
zeide hem deeze woorden in de pen: morgen zal ik op het
„ Schavot flerren. Zieter werd ook in de daad den voigenden
„ dag ter dood gebragt.” — Zouden alle de meest geroemde
bedryven van dezen Koning, te famengenomen , in het oog van
den Wyzen, tegen dezen dnen trek van monflerachtige wreeci,
heid wel kunnen opwegen 9— Hetgeen van 's Konings
krygsbedryven vermeld words gaan wy met ftilzwygen voorby.
Her merkwaardigfle daarvan is in her Werk zelve onder een
kort overzichr gebragt. De Lezer zal daarin de baatzuchtige
redenen, welke den Koning tot zulke House ontwerpen voerden , duidlyk ontwikkeld, en tevens volkomen bevestigd vinden , dat Frederik doorgaands aan zyne geliefde fpreuk, bead
posfidentes, veel getrouwer bleef, dan aan zyne , in de van hem
uitgaande Schriften te vinden , wysgerige denkwys , waartegen
hy, met de verstgaande onbefchaamdheid, in zyne openbare
bedryven immer handelde. Zonderling mag het intusfchen
fchynen , dat het krygsgetier Hies vermogt zynen fmaak voor
Letteroefeningen en Toonkunst, noel' zyne overheilende neiging
voor het zinlylte te verdoven. Middelerwyl, dat by Therein
de ene Stad barer erve voor, de andere na, ontnam, liet by in
Berlin enen prachtigen Schouwburg voor Zangfpellen (Opernbans) batmen. Zangers en Zangeresfen werden nit Italien,
Danfers en Danferesfen werden nit Parys ontboden. Zy
werden beter dan zyne Ministers beraald. Op den alien van
Wintermaand des Jaars 174.2 word deze Schouwburg met het
Zangfpel Kleopatra geopend. De klederen der Danfers kostten
sheets Co,000 daalders. „Deeze verkwisting, merkt onze Sehry-
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ver aan, fchynt met den huishoudkundigen geest des Konings
vry wat in verfchil te ftaan, en gaf , misfehien, Voltaire aan.
leiding om het volgande te fchryven: , Deeze zonderlinge
,e regeering, die nog meêr zonderlinge reden — het tegen,, ftrydige van Stoicismus en Epikureistnus — de geftreng.
„ held en krygstucht , die verwyfdheid in het binnenfte van
„ bet Paleis --- Pages, met dewelken men zich in het Ka.
„ binet den tyd verkortte, en foldaaten, welken men zes- en
„ dertig maalen onder de venfiers des Alleenheerfchers (die op
„ hen acht floeg) door de fpitsroede liet loopen zede„ kundige redeneeringen en eene teugellooze uitgelaatenheid
dit alles maakte met elkander zulk een klugtig, otina.
5!
„ tuurlyk, als voor deezen weinig menfchen kenden,
„ 't welk zich , echter, van tyd tot tyd in Europa verbreid
„ heeft.” Aangaande deze tegenfirydigheid in het geheel karak.
ter des Konings geeft onze Schryver nog ene menigte voor.
beelden, waarvan wy ook gaarn het een en ander zouden aanroeren , zo ons befiek dit gedoog4e. Nog maar een pear ftalen van Frederiks verregaande onrechtvaardigheid en grawzaane
Despotisme , en wy moeten daarmede onze Lezers naar het
Werk zelve verwyzen. „ Een zeker Jood Wolf, een Fabri.
„ keur in zyde, be yond zich Hier !anger in ftaat, om zyne Fa„ briek , die by 'op eigene kosten had opgericht, zonder
• Landsvorfielyke onderfteuning voort te zetten; hy verkocht ,
• dieshalven, zyne zyde floffen voor zeer laage pryzen , en
dankte de arbeidslieden af. Deeze begaven zich tot den Ko• ning, en klaagden , dat zy geen werk hadden. Fredrik bevel
„ den Jood, tertiond, deezen lieden werk re geeven, of dat by
,, hem anderszins zyne bezittingen ontneemen , en hem uit het
„ land zoude jaagen. De arme Wolf was hier door gedwan.
„ gen, om zyne Fabriek met verlies aan den gang te houden.”
„ Een lieveling des Konings (men zegt dat het Quintus„ Icilius geweest is) had veel fchulden getnaakt, en wist gee/
„ read, hoe dezelven te betnalen. Eindelyk viel hem daartoe
een middel in. — Uwe Majetleit zou my gelukkig kun„ nen maaken , zeide hy eens , op zekeren dag, tegen den
„ Koning, zonder dat het haar een penning behoefde te
„ kosten. — Van harte gaarne , zeide de Koning; maar op
,, war wyze? — Uwe Majefteit moest de goedheid hebben
,, van den Jood Ephraim te beveelen, dat hy my zyne doch„ ter ter vrouw moon geeven. Zyt gy zot ? gy
„ wilt eene Joodin trouwen ? — — Sire! ik heb zulk
„ eerie liefde voor dit meisjen ery haare Louis d'Or opgevac
• dat ik geen rust hebbe, voor dat ik ze bekome. Fredrik be„ merkte nu het oogmerk van zynen lieveling en gaf het
„ verzocht bevel. Icilius begaf zich nu naar den Jood , haalt
,, het Koninglyk bevel voor den dag, , en begeert de doch,, ter op het oogenbiik te trouwen. De otrde verfchrik-e
,, E.
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„ Ephraim &ft hem de zwaarigheid wegens het onderfcheid

„ Godsdienst voor, en dat het hem onmooglyk was zyne
„ dochter aan eenen Christen nit te huwen alles was te
„ vergeefs: — by wilde de dochter hebben. Eindlyk komt
„ de Hebreer met voorflagen van vergelyking op de baan.
„
— Hy biedt moo° daalders — men hoort 'er
,, Diet na — men evil flechts het meisjen hebben
Nu
,s 20000 — men blyft onverbidlyk. Voor 20000 daalders
„ zich te laaten berooven van het geluk , om de jonge Juf„ frouw Ephraim te bezitten, dat was eene ondoenlyke zaak.
•
— Nu biedt de oude op het laatst 30000: dat was juist
„ de fom, die de fchelm noodig had, om zyne fchulden te
taalen. Thans werd de zaak iu overweeging genomen, en,
„ na veel biddens, Het men , ten 'sullen, de fchoone Israeli„ tinne vaaren. Het geld werd betaald , en de Koning lachte
,, met zynen 'leveling, over deeze grap.” En nogthans, merkt
de Vertaler aan, heette Frederik de Rechtvaardige , de Wyze , de
Groote. Wy twyfelen niet , of velen , die deze vrymoedige
levensfchets gelezen hebben, zullen over deze grootheid van
Frederik geheel anders leren denken, dan zy dit tot hiertoe
deden. Wy twyfelen niet , of velen zullen onder de le2ing derzelve dikwyls geneigd worden met den Vertaler nit te
roepen: Wie vreest en fiddert niet voor het eenhoofdig op„ pergezag, 't welk zelfs onder de beheering van het groorst
„ vernuft en rypst verftand. zo ligt , zich waant verheven te
„ zyn boven alie wetten 't welk bevelen geeft alleen orn
„ het vermaak te genieten van, zelfs in buitenfpoorigheden,
„ gehoorzaamd te worden ; 't welk aan die bevelen gehoor• zaarnheid eischt, omdat het bewust is van eene meerderheid,
„ wier krachc en fteunfel alleen beftaat in de afweet.enheid des
gevoels van eigene waarde, en de verdooving van den gloed
„ der edele Vryheid in flaaffche zieien, door overmagt aan her
„ dwangjuk gewend! Wie yst niet, behalven voor alle
,, Despotismus, onder welk eenen naam ook geoefend, inzon„ derheid voor dat van eenen enkelen fierveling , die zich boyen duizenden weer te verheEn; voor wien vuige flaaven
„ knielen , terwyl zy het verfchriklyk flagzwaard kusfchen,
31 waarmede by Haar lust en welbehagen over het leven zyner
„ medemenfchen befchikt!”

Vrolyke Charaaerfchetfen en Satirique Leevensbeichryvingen van
de belangrykfle Perfonaadjen , die hun rol op het tegenwoordilg
Staatstoneel fpeelen , of gefpeeld hebben. De Natuur gevolgd.
Door GERRIT PAAPE.
, 1797. In gr. "I YO. 13o hi.
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eermaalen hebben wy betuigd en betoond , niet tot dat
flag van Menfchen te behooren, die over een vroiyken
fcherts
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fcherts het voorhoofd wel diep frontzelen. En onderfchryven
zeer gaarne, 't geen PAAPE, omtrent het Plot des boven aange„ Hoe zai men de menlchen van de
duiden Stukje, Ichryft
veelvuldige gebreken en ziekten geneezen , waar am] zy ten
„ opzigte van het Patriotismus onderhevig zyn ? Dc ge„ fchiktfte wyze, dunkt my, is deeze; dat wy, zonder hen te
„ noemen , hen om hunne eigene dwaasheden en gebreken
„ doen lachen; dat wy 'er hen al het befpotiyke en fchadelyke
„ van doen geveolen , en na dit gedaan te henben, dat wy
„ hen den, als 't ware, tusfchen vier oogen, en vooral vriend„ broederlyk , met zigzelven bekend maaken. Voorzigtig„ heid is bier vooral noodig. lemand in perfoon aan te ran„ den , iemand opzetlyk befpotlyk en veragtlyk te maaken, dic
„ doer de Wysgeer niet ; dic voegt geen menfchenvriend
Echter de gebreken en zotcernyen met zo leevendige
„ ren te fchilderen, dat zy, die 'er aan fchuldig Haan , onbe„ doeld 'er hun eigen beeldtenis in vinden , zo dat hun
gewisfe ontwaakt — dit is, wel verre van misdaadig te
„ zyn, eerst het waare doe! getroffen.”
Maar wy moeten wel zeer twyfelen, of de Schryver van dit
Werkje de Man zy, om de bezwaarlyke en om die redo' zeldzaam gelukkig flaagende teak , het fchryven van
eene Satyre , naar eisch te volvoeren. Bovenal daar wy
hem dikmaals een hulpmiddel zien bezigen , 't welk artnoede , of jets ergers, verraadt; een hulpmiddel, 't geen hy,
bykans 't geheele Werkje door, te baare neemt. Het aanvoeren naamlyk van Bybelfche Gefchiedenisfen en Spreekwyzen,
'er els met de hairen bygefleept ; zodanig dat de toeleg, oin
die Gefchiedenis in een belachlyk Licht te ftellen, elk in 't
oog loope. — Wy beitennen, dit fleekt zeer af, dit treft ;
naar by welken? By Menfchen , die door zogenaamde geestigheden , doch van de laagae en veragtlykfte foort, getroffen
worden; en geen doorzigts genoeg hebben, oat te ontdekken,
dat dit een armhartige kunftenaary is, orn te behaagen aan een
flag van Lieden, op welker lachende goedkeuring geen braaf
Man eenigen prys kan fiellen.
Wy willen geen bladzyden by bladzyden vull.n met voorbeelden vau deeze Jaffe en dikmaals gezogte trekken; ze hebben ons onder bet leezen te zeer verveeld ; zy overfchaduwen
te zeer het geestige, 't welk anderzins hier en daar gevonden words.
Nog een andere kunflenaary, om zeker flag van Leezers uit
te lokken , neemt de Schryver te bast, die ook kenrIelyk in
een ander zyner Schriften doorfiraalt , van naamlyk niet zeer
kiesch te weezen, en 'er, gelyk men zegt , wat van St. Anna te
Into onder loopen. Wy zullen even min hier vuorbeelden
van aanvoeren
de Burger mogt weer boos warden.
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Verhandelingen , raakende den Natuurlyken en Geopen.
baarden Godsdienst , uitgcgceven door TEvt.ER'S Godgeleerd Genoot/chap, XVIIde Deel. Te Haarlem, by
oh. Enfchede en Zoonen en J. van WaIrd, 1797. In
Jgr.
4to. 5 34 Hi
(Eerfle Berigt.)

an Beene, grootfpraak maakt zich de Steller van bet
A
Voorberigt deezes Deels der Teyieriaanfehe Verhandelingen fchuldig , als by _aanheft: „ Onvoorbeelde-

lyk , tot benydens toe, gelukkig is ons Godgeleerd Genootfchap geweest in het ontvangen van Antwoorden op
de uitgefchreevene Vraagen. Dan dit geluk wedervoer
ons by uitftek, blykens de Antwoorden door ons in 't
licht gegeeven, ten aanziene, van zodanige Vraagftukken
die eene meet of min rechtttreekfchebetrekking hadden
tot de VRYHEID IN GODSDIENST EN BURGERSTAAT."
`Fen voorbeelde voert by aan, de Beantwoordingen der
Vraage over den Grondregel der Protejlanten , wegens
het cigen oordeel in zaaken van den Godsdienst, in het
XIde Deel voorhanden; en die op de Vraage wegens de
Gelykheid der Menfchen, enz. in bet XIIIde Dee/ te yinden.
,, De tydsomf}andigheden," vervolgt by, ,, bewoogen

weder eene Vraag uit te fchryven, betreklyk tot ,
of liever rechtftreeks raakende, een Onderwerp van veel
Gefpreks en Gefchils in. den Vaderlande. Mag en be.

ons

hoort het Burgerlyk Beflunr eenigcn Invloed uit le oefenen
van walk
een aart en uitgefirektheid behoort die Invloed te zyn ?"
ap zaaken van Godsdienst? Zo ja ----

Overeenkomftig met de verwagting, ontbrak het tiiet
aan Antwoorden, en, zo als wy vermeId vinden , „under
deeze niet aan de zodanigen, die ellt den Goucten Berprys
waardig gekeurd, mogten worden." By meerderheid van
itemmen ttreek B. VAN REFS, Stads Secretaris, en Leeraar
der Remonflrantschgezinde Christenen te Leyden, den GouLETT. 1798. NO.
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Naast hem keurde de Meerderheid
den Eerprys.
plaatzenswaardig de Verhandeling van G. HESSELINK s
L. M. Phil. Docci. Lid van de Hollandfche Maatfchappy der
Weetenfchappen te Haarlem, en Hoogleeraar in de Godge•
leerdheid en Wysbegeerte by de Doopsgezinden, vergaderende by den Toren en het Lam, te Amfierdam. — In

de derde plaats rangfchikte men het Antwoord van Mr.
en voegde 'er eindelyk aan toe, eene
korte Verhandeling van den Burger CORNELIUS ROGGE,
Leeraar der .Remonfiranten te Leyden. Welke drie laatstgenoemden, zich , in tyds , als Schryvers ontdekt hebbende , ieder met een Zilveren Eerpenning door Dire&euren van TEYLER 'S Stichting begiftigd werden.
Men heeft zich gehaast om dit Deel in 't licht te brengen , waarom het veel fchielyker dan anders, naar den
ewoonen voortgang , verfchynt. Ten clot betuigt de
Voorbetigtfchryver ,, of dit Deel tydig genoeg te voorfchyn zal komen, om ook te kunnen voorlichten aan die
Mannen in den Lande , die bezig zyn met een Plan van
Conftitutie op nieuw te ontwerpen, weeten wy niet ;
doch , in zulken gevalle, zou het tot verdubbeling van
ons genoegen ftrekken , indien wy, door het ophangen der
Vraage, gelegenheid gegeeven hadden tot Antwoorden , die,
in een ftuk van zo ernftigen en aangelegenen aart, iets
konden bydraagen tot het maaken van Vastftellingen , ons
en onzen Medevaderlanderen heilzaam." Wy bepaalen ons
in dit Berigt tot de twee eerfte Verhandelingen. De Burger VAN REES verklaart by den aanvange , onder het
bearbeiden zyner Proeve, niet alleen zich genoopt gevonden
te hebben om vry wat veranderingen te maaken in zyne
vroegere .gevoelens deswegens ; maar dat deeze hem ook
bragten tot een gansch ander bell= omtrent andere Waarbeden , daar toe min of nicer betrekkelyk. Bykans niets
neer dan een verkorten Inhoud kunnen wy opgeeven; doch
zal deeze genoegzaam weezen, om te doen zien wat men
al in deeze Proeve te vinden hebbe, waar onder niet
geen , door de zeldzaamheid, in 't eerst zal treffen;
doch waar mede men zich , fchoon het niet ten vollen
toeftemmende, zal kunnen verdraagen, en het Stuk over 't
geheel fchoon, en den gefchonken Eerprys waardig , keuren.
Naa reden van het fchryven deezer Verhandelinge gegeeven, en het Voorftel bepaald te hebben, fchikt de Burger VAN REES het eerfte Deel, om te toonen welt
RHYNVIS FEITH —

eel;

VAR TEYLER IS GODG. GENOOTSCDAr.

99

een Burgerlyk Befluur ter bevordering van den Godsdienst
kan en behoort te doen ; en welke middelen het ten dien
einde kan en meet bezigen. — Het eerfte Hoofdauk
loopt over de Magt van een Burgerlyk Befluur in 't algemeen, en over het fluk van den Godsdienst in't byzonder,

Hier neemt de Schryver in opmerking , den oorfprong en
't oogmerk der gezellige Zamenleeving, als mede der Burgerlyke Maatfchappye ; 't oogmerk der Burgerlyke Maatfchappye, als mede van de Magt van het Burgerlyk Befluur. — Toont voorts , wat tot dit einde aan het Burgerlyk Beftuur moet afgeftaan worden. Hier beweert hy
dat de Godsdienst niet behoort tot die dingen, die aan het
Burgerlyk Beftuur moeten afgeftaan worden ; dat de
Godsdienst niet kan afgeftaan, noch eenige Magt, om daar
over te befchikken , aan het Burgerlyk Beftuur opgedraagen
worden; dat, indien die afitand al mogelyk ware, dezelve
voor de Burgerlyke Maatfchappy nutloos is. Als mede,
dat nimmer eenig Burgerlyk Beftuur, met zyne befchikkingen over zaaken van Godsdienst , iets enders bedoelt ,
dan overeenkomst in daaden ; dat de befchikkingen van
het Burgerlyk Befluur nooit waaren Godsdienst hebben
voortgebragt , noch zulks bedoelt; en , eindelyk, dat aan het
Burgerlyk Beftuur een zekere Invloed op den Godsdienst
kan en behoort toegekend te worden.
Het tweede Hoofdftuk , over den Invloed van den Gods.
dienst op de Maatfehappye , beweert, dat de Burgerlyke
Maatfchappy onder de befcherming en 't beftuur der Godlyke Voorzienigheid ftaat ; dat geen Volk zonder Godsdienst
beftaan kan, of gelukkig zyn.
Het derde Hoofdauk , over de Middelen, door weiken
Godsdienst onder een Volk kan, mag en behoort bevorderd
te worden, is in twee Afdeelingen onderfcheiden; de eerfte deezer ftelt de Middelen voor, ter bevorderinge van den
Godsdienst, die tot de Conftitutie van een Volk behooren,
of uit den aart der Burgerlyke Maatfchappy voortvloeijen, als (t) leder Burger te befchermen by zyne Vryheid
het ftuk van den Godsdienst. (e) Dat het Burgerlyk
Beftuur geene ftellige befchikkingen hoegenaamd maake
omtrent het ftuk van Godsdienst. (3) Een ieder geniete , in het ftuk van den Godsdienst , de onbeperktite
Vryheid. Hier treft men eene zonderlinge uitweiding aan
over het houden van Godsdienstoefeningen binnen daar
toe beftenide Gebouwen , met ontflooten deuren. (4) De
Gs
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Burgerlyke Wetten moeten weinig , eenvoudig, klaar, en
de daar by bepaalde ftraffen duidelyk aangeweezen zyn;
maar naauwkeurig ter uitvoer gebragt worden. Te deezer gelegenheid weidt de Schryver uit , over de Belastingswetten 5 over den Eed ; over de verkeerde Middelen
tot het ontdekken en ftraffen van het misdryf. (5) Het
voorbeeldig gedrag van alien , die in eenig bewind of
den dienst des Volks zyn. In de tweede Afdeeling
fpreekt de Proevefchryver over de Middelen , die reeds
in den eenvoudigen ftaat der gezellige Zarnenleevinge Tnvloed hebben op den Godsdienst; hier gewaagt hy,, naa

eenige algemeene aanmerkingen , als een (6) Middel, van de
zorg voor genoegzaame Werkzaamheid ,voor den Gemeenen
Man. (7) Volksverlichting en Befchaaving. (8) Bevordering van nutte Kunften en Weetenfchappen. (9) Belooning van braave Daaden. Met eene nadere aanwyzing
over den aart en, uitgeftrektheid van den Invloed der
voorgedraagene Middelen. In 't flot deezer Afdeeling,
zegt de Schryver; „ Dus hebben wy beproefd het eer„ fie gedeelte van het voorftel, voor zo verre ons be.
• Itek in dit eerfte Deel onzer Verhandelinge vorderde,
• te beantwoorden ; en wy verbeelden ons beweezen te
• hebben, dat, frhoon een Burgerlyk Beftuur geene fte/,, lige befchikkingen nopens het ftuk van den Godsdienst
1, kan noch mag maaken, en alzo geen rechtftreekfchen of
daadlyken Invloed op denzelven uitoefenen, egter, in
• eene welgeregelde Burgermaatfchappy , overvloedige
• Middelen , ter bevordering van den Godsdienst, voorhanden zyn.” — Naa den aart dier Middelen bree•
der ontvouwd te hebben, laat VAN REES volgen: „ Ziet
• daar! Burgers , Leden van TEYLER 'S Godgeleerd Ge•
nootfchap, uw voorftel, naar ons vermogen, ten deele
beantwoord door eene uitkomst onzer onderzoekingen,
I, die geenzins , in alle deelen, infternt met de verwagting,
• welke wy ODS daar van hadden voorgefteld. Eer wy
• daarmede een aanvang namen, meenden wy dat aan het
• Burgerlyk Beftuur vry wat invloeds op zaaken van Gods', dienst kon en beboorde toegekend te worden; maar ,
„ hoe ernfliger wy het Vraagftuk overwogen, hoe dieper
,, wy in de behandeling daar van doordrongen; hoe meer
• wy ons over die onverwagte uitkomst verbaasden, en
• als tegen wil en dank het befluit moesten opmaaken om
alien daadlyken Invloed op het ftuk van den Godsdienst
„ aan
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aan het Burgerlyk Beftuur te ontzeggen , gelyk uit
„ het volgend Deel onzer Verhandelinge nog nader zal
„ blyken."
In dit tweede Deel beweert de Schsyver de Stelling:
„

,lien Burgerlyk Beguur km; of mag omtrent zaaken van
den Godsdienst geene ftellige befchikking maaken. In de

eerfte Afdeeling wordt gehandeld over dingen , die verkeerdlyk onder de zaaken van den Godsdienst gebragt
worden; by merkt als zodanig aan , de zorg you. de
Armen. — De tweede Afdeeling ftrekt ten betooge, dat
het gevoelen waar by aan het Burgerlyk Beftuur eenig
recht van befchikking in Kerklyke zaaken wordt toegefchieeven, op valfche en onbehoorlyke gronden rust.
De derde en Slot-Afdeeling beweert, op eenen hoogst ernftigen won , de Stelling : De Godsdienst heeft your zich
zelven geene beRherming noodig van het Burgerlyk Beftuur;
maar GOD zelfs zorgt voor zyn Ryk van Waarheid en
Deugd. Hier toe befchouwt by den Mensch als een gezel-

lig weezen, en beweert, Godsdienst en Christendom kunnen niet verlooren gaan; en de Godsdienst heeft best gebloeid, als het Burgerlyk Beftuur zich over denzelven
niet bekommerde, ja dien zelfs tegenwerkte.
Schreeven wy hier boven , dat men, met de meerderheid der Beoordeelaaren, deeze Proeve den Gouden Eerprys zou waardig keuren, het verwondert ons in geenen
deele , dat 'er onder geweest zyn , die aan de tweede
Verhandeling het Eeregoud wilden toewyzen. Geeft de
Burger VAN It.EES te verftaan , dat zyne Prove , om
daar opgegeeven reden , „ min befchaafd en afgewerkt
,, is, dan by anders onder bet oog der Beoordeelaaren
„ zou verfcheenen weezen ," de tweede Verhandeling
des. Hoogleeraars IIESSELINK in het Voorberigt als in nete naauwkeurigheid uitfteekend befchreeven , draagt alle
blyken van volkomene afgewerktheid.
Zie hier bet beloop van dit Meesterftuk eens Maas,
die te meermaalen by dit zelfde Genootfchap een Zilveren
Eerprys wegdroeg. Naa eene korte Inleiding vangt by
aan met de Befchou.wing der Vraage : merkt op , dat, wordt
het eerfte Lid der tweeledige Vraage ontkennend beantwoord, het laatfte Lid wegvalt. Hy fchroomt niet op het
eerfte Lid ja te antwoorden ; en dus fchikt zyne Verbandeling zich in twee Hoofdftukken. Hy voegt 'er by: 't
Eerfte moet kort , en kaa niet anders clan algemeen zyn,
niet
G3
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niet afdaalende tot byzonderheden, die het Vraagftuk , in hoe
verre, raaken. Het eerfte Hoofddeel moet niet anders dan

een algemeen betoog behelzen, dat het Burgerlyk Beftuur
Invloed moet hebben op de zaaken van den Godsdienst.
Het eerfte Hoofciftuk voert ten opfchrift: Het Burgerlyk Beftuur heeft Invloed op den Godsdienst. De Opfchriften der Afdeelingen zullen ons den loop en aaneenfchakeling van 's Hoogleeraars denkbeelden aanwyzen. Het
heeft een eenigzins brokkelig voorkomen ; doch wy kun•
nen, ons eenigzins binnen ons gewoon beftek beperkende,
niet . veel weer geeven ; fchoon wy anderzins veelmaalen in bekooringe kwamen, om , zo uit deeze als de voor.
gaande Verhandeling, het een en ander ter Proeve aan te
bieden. De Opfchriften der Afdeelingen luiden:
Uitwerkzels van
De Godsdienst is volkomen vry.
den Godsdienst tweeledig. — De Staat heeft geen
Een Maatfchappy
Godsdienst ; wat dit betekene.
zonder Godsdienst moet zichzelve verwoesten 'Er
is geen Zedenlykheid en genoegzaame aandrang tot deugd,
zonder Godsdienftige Grondbeginzels. — Eerzugt kan
het gemis van Zedenlykheid en Godsdienftige beginzels
Voorbeelden van oude Volken. —
niet vergoeden.
De Staat heeft geen Godsdienst , de Staat heeft geen
Weetenfchappen, met elkanderen vergeleeken.
Staat
Misbruik der voorgaanen Godsdienst verbonden.
de Stelling.
's Verhandelaars tweede Hoofdftuk , over den aart en
vitgeftrektheid van den Invloed des Burgerhken Beftuurs op
zaaken van Godsdienst , vangt aan met eene ontvouwing

Onderzoekt wat de Kerk
van den ftaat des Gefchils.
Nadere befchouwing
is. — De Regten der Kerk.
van den Burgerftaat , met betrekking tot den ftaat der
Een BurgerLen Kerk in den Staat.
Kerk.
that, uit veele Godsdienttige Gezindheden beftaande.
Voorts gaat de Burger HESSELINK over om in drie
Afdeelingen te toonen, hoe de Staat Invloed kan en beboort te hebben. Zyne eerfte Afdeeling is : Het Burgerlyk Beftuur moot den Godsdienst befchermen. Tem Bien
einde verleent het aan de onderfcheiden Godsdienftige
Gezindheden gelyke Regten. Eer by verder voorttreedt
flaat by het oog op twee Godsdienftige Gezindheden ,
cte Yooden en Weerlooz,e Burgers , en toont daar op ,
dat het Burgerlyk Beftuur aan alle Godsdienftige GeDOM-

VAN T EvLE

res

GODG. GENOOTSCHAP Q!03

nOotfchappen gelyke Befcherming verleent. Verder beantwoordt by de belangryke Vraag Mag bet Burgerlyk
Beftuur zich met Kerklyke Gefchilien bemoeijen ?
In de tweede Afdeeling fchetst de Hoogleeraar treffend,
hoe ha Burgerlyk Beftuur den Godsdienst aanmoediv door

deszelfs Invloed; toont de algemeene verpligting tot die Aanmoediging. — Hoe het Burgerlyk Beftuur de Ongodsdienftigheid te keer gaa. — Zeer leezens- en overweegenswaardig is HESSELINK 'S voordragt op de gewigtige Vraage:
Mag of moet de Openbaare Godsdienst 's Landswege
onderhouden of bekostigd warden? — Hier op volgt een
voordragt van andere Middelen , waar door bet Burgerlyk
Beituur kan medewerken ter bevordering van den Openbaaren Eerdienst van God. — Invloed van bet Burgerlyk
Beftuur op de hoogere en laagere Schoolen, zo ver zulks
kan itrekken ter bevordering van Godsdienftige gevoelens.
— Volksbeftuurders behooren Vooritanders van den Godsdienst te zyn.
Eindelyk wyst HESSELINK, in de derde Afdeeling, aan,
Algemeene Schikkingen ., ter bevordering van den Openbaaren Godsdienst. Hier toe behoort het vastftellen van
eenen Algemeenen Dag voor den openlyken Godsdienst.
Of bier toe de Zondag moet worden vastgefteld ?
Joodfche Sabbath ; Roomfche en andere Vierdagen.
Mag de Staat Bede- en Dankdagen of Bedenuuren
uitfchryven? Wat Invloed het Burgerlyk Beftuur hebbe
op de wyze van de Openlyke Godsvereering.
Behalven de Aantekeningen, kortere en breedere, aan den
voet der Bladzyden geplaatst , vindt men agteraan een
Byvoegzel over het Godsdienftig vieren van den Zevenden
Dag, 't welk blyk draagt van 's Mans Geleerdheid en
oordeelkundige Beleezenheid.
Schoon wy in deezen niets meer gedaan hebben dan den
Hoofdinboud des met Goud bekroonden en daar op eerst
volgenden Antwoords op, te geeven , zal zulks genoegzaam
zyn om de volledigheid deezer beiden te doen zien. Plaatsgebrek, willen wy de mate niet te buiten gaan , verbiedt
ons uit een van beiden byzondere ftaalen by te brengen,
en noodzaakt ons een afzonderlyke Bekendmaaking voor
de twee volgende Verhandelingen, in fait Boekdeel begreepen , te fchikken.
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Twee Verhandelingen over den invloed van den Christelyken
Godsdienst op het Volksgeluk , door HERMAN MUNTINGHE. Te Harderwyk , by J. van Kasteel , 1797.
In gr. 8vo. 156 bl.

e vrees voor bet gevaarlyk misbruik , dat mirmadenkende of loszinnige menfchen van het befluit der NatioD
nale Vergadering , waardoor de Kerk van den Staat afge-

fcheiden is , ligtelyk zouden kunnen maaken , door te
waanen , dat het derhalven nu , ten opzichte van den
Staat, even veel is , hoe men omtrend den Godsdienst
gezind zy; deze regunaatige vrees deed den Hoogleeraar
MUNTINGHE befluiten , °in , door eene Leerrede , zyne
Toehoorders , en vooral de Akademiejeugd, daartegen te
wapenen. Deze Leerrede over Spr. XXIX: 18. Ells 'er
seen profetie is, wordt het yolk ontbloot; maar welgelukzalig is hy,, die de Wet bewaart ; nu meer uitgebreid ,

dan ze is uirgefproken , maakt de eerfte der twee Vera
handelingen uit , die ons in dit Stnkjen medegedeeld
worden.
Eerst wordt de lettexlyke zin der fpreuke, die ten texte
gekozen is , kortelyk opgeheldercl , en dus opgegeeven
„ells 'er in het land geen gelegenheid tot onderricht in den
Godsdienst is , dan raakt het yolk in wanorde; maar welgelukzalig is het daarentegen, wanneer het de Godsdienftige
Leer heeft. en onderhoudt. Daar uit wordt vervolgends

gepaste aanleiding genomen , om den invloed van den
Christelyken Godsdienst cep het volksgeluk te betoogen.
En wel in diervoege , dat de Redenaar eerst met een
woord aanwyst , waarin het geluk van een yolk gelegen
zy , en daarna den invloed van den Christelyken Godsdienst op zoodanig volksgeluk met duchtige redenen
bevestigt. Waare gelukzaligheid van een yolk beftaat
zynes oordeels, in twee dingen, egemeene gerustheid en
algemeene voorfpoed. Hoe yeel te ruimer, zekerder en
duurzaamer genot het van beiden heeft, zoo veel te gelukzaliger kan men het noemen. Tot bevordering van
zoodani g volksgeluk wil de Hoogleeraar, met bet hoogfie
recht , Godsdienst in het algemeen, zonder zelfs in aanmerking te neemen, of by natuurlyk , dan geopenbaard
zy, indien by ons maar rechte en Gode waardige denkbeelden inboezemt, voar een der noodzaakelykite, maar
tQ
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te gelyk ook zekerfte, middelen befchouwd hebben. Maar
by maakt echter voornaamelyk zyn werk, om te betoodat de Geopenbaarde, dat is de waare Christelyke,
Godsdienst
Godsdienst een der noodzaakelykfte en vruchtbaarftQ
middelen is ter bevordering van het volksgeluk.
Vooraf doet ons de Leeraar opmerken dat men door
den waaren Christelyken Godsdienst alleen dien Godsdienst verftaan moet, welken ons het Euangelie van Jefus
Christus en zyne Apostelen leert ; zoo als dezelve uit deze
bron alleen gehaald wordt , en afgefcheiden is van alle
flegts menfchelyke bepaalingen en uitleggingen , die dikwyls aan de eenvoudige leerftellingen van het Euangelie
eene geheel verkeerde gedaante hebben gegeeven ; of ten
minften dezelve gemaakt hebben tot zulk een famenftel
van wetenfchap, waarvoor alleen de Geleerde vatbaar is,
Wanneer men fpreekt van den invloed van den Godsdienst
op het geluk van een yolk , dan heeft men alleen te letten
op die leerfiellingen, welke wy,, na een bedaard en onpartydig onderzoek, als de echte leer van Jefus Christus
en van zyne Apostelen erkennen. Ten betooge, dat deze
echte eenvoudige leer van Jefus Christus en zyne Apostelen den gewigtigften invloed heeft op het geluk van een
yolk, zal men hier eerst een algemeen bewys aantreffen , dat
hierop nederkomt: „ Is Godsdienst reeds, in het algemeen,
een noodzaakelyk en zeker middel ter bevordering van het
volksgeluk, dan moet dit nut van den Godsdienst immers
zoo veel to grooter zyn, als de kennis van denzelven
by het yolk zuiverder is ; — als zy gemakkelyker voor
allerlei foort van menfchen te verkrygen is; — als zy
eindelyk uit haar eigen aart kragtiger is, om het verftand
tot overtuiging van de waarheid te leiden , en het hart
tot edele gevoelens te beweegen." Afte welke eigenfchappen de Redenaar middagklaar aantoont, dat in den Christelyken Godsdienst gevonden worden. Daarop volgen meer
byzondere bewyzen. i. De Christelyke Godsdienst gaat
=ifs de verborgenfte ondeugden , welke het hell <onheil)
van een land of yolk veroorzaaken of verhaasten , op de
kragtigfte wyze te keer. 2. Het oprecht en leevendig
geloof aan den Christelyken Godsdienst werkt op het
allerkragtigst eene geheele verbetering, niet alleen van
het uitwendig gedrag, maar tevens van het inwendig gemoedsbeflaan , en dus van de geheele geaartheid der
menfchen, 3. De Christelyke Godsdienst ftelt ons niet
flegts alle deugd, op de uitdrukkelykfte wyze, voor als den
G5
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wil van God , maar geeft ons ook tevens de fierkfte
drangredenen en kragtigfte hulpmiddelen aan de hand ,
om dien wil van God te betrachten ; en dit is een der
meest vermogende hulpmiddelen , waardoor de Leer van
dezen Godsdienst werkt op de deugdsbetrachting, en tevens
daardoor op het volksgeluk , door God, die ons de deugd
voorfchryft , aan ons te ontdekken als de hoogfte liefde;
ons te onderrichten , dat het voornaame oogmerk der genade, welke God aan zondige menfchen door Jefus Christus
fchenken wade , was onze herftelling tot, en volmaaking in,
alle waare deugd; door de genaderykfte en heerlykfte belooningen toe te zeggen; op het voorbeeld van den Verlosfer te
wyzen ; en ons met de belofte en daadelyke mededeeling van
den alvermoogenden byftand van Gods Geest te onderfteunen. 4. 'Er zyn veele byzondere plichten , die op bet yolksgeluk den meest rechtftreekfchen invloed hebben , tot welke de Christelyke Godsdienst veel kragtiger drangredenen
oplevert, dan de zuiverfte begrippen van den natuurlyken
Godsdienst , of vans eene louter wysgeerige Zedekunde ,
immer doen kunnen : als daar is, vlyt en getrouwheid in
de waarneeming van ons beroep , (waarmede elk in zyn
eerlyk beroep , ten nutte van het algemeen , werkzaam
zyn moet); maatigheid in het gebruik van de aardfche
zegeningen ; onderlinge eendragt en liefde ; eerlykheid,
oprechtheid en goede trouw.
Olt alle zoodanige gronden tracht de Hoogleeraar , in
de zoogenaamde toepasfing, elk en een iegelyk het overgroot belang en den veel vermoogenden invloed van de
zuivere kennis en de trouwe beoefening van het Christendom allerernftigst op het hart te drukken. Men zal de
onderfcheidene aanfpraaken tot de openbaare beftierders
van 's Volks belangen , tot beftierders van byzondere huisgezinnen , ouders , en alien , aan wien de opvoeding en
bet onderwys der jeugd is toevertrouwd , inzonderheid
ook tot jonge lieden , en wel bepaaldelyk de kweekelingen der Hooge School, ingericht , met genoegen, en, zoo
wy hoopen , niet zonder veel vrucht , leezen.
In de tweede Verhandeling is eene door den Hoogleeraar,, voor ettelyke jaaren , gehouden Akademifche Redevoering ten grondilage gelegd , die ons hier vertaald ,
veranderd , vermeerderd , afgekort , en met eenige aanteekeningen verrykt , geleverd wordt. Daarin wordt het
zelfde ftuk, dat in de Leerrede beredeneerd was, door de
Gefchiedenis geftaafd.
Men
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Men heeft ftaande gehouden, dat het nit de Kerkelyke
Gefchiedenis klaarlyk bleek , dat de Christelyke Godsdienst zynen oorfprong niet var. God zelven had, maar
flegts een uitvindfel van het menfchelyk brein was, daar
dezelve byna niets ten gevolge had, dan fchandelyke bedriegeryen, onverdragelyke trotschheid , nooit te verzaden
gierigheid , en andere fchandelyke misdaaden zyner helyders , en wel inzonderheid zyner Leeraars ; misdaaden,
welke, reeds op zich zelven zeer gevaarlyk voor de maatfchappy, daardoor nog te gevaarlyker werden, dat men
dezelve grondvestte op het gezag van . Jefus en zyne
Apostelen , en ze met den fchoonen gimp van Godsdienftigheid , welke de inwendige leelykheid verborgen
bield, verniste.
Van deze befchuldiging tracht de Redenaar het Christendom te ontheffen. Hy ftaat gereedlyk toe , en beves.
tigt dit zelf door voorbeelden, dat de Christelyke Godsdienst, hoe gefchikt ook in zich zelven ter bevordering
van het algemeen welzyn, door de fchuld van bun , die
hem misbruikten , eene geftadig vloeiende bron is gevuorden van verfcheiden allerverderflykfte onheilen , die niet
alleen aan veele byzondere perfonen , maar zelfs ook aan
geheele landen en ftaaten, de onbefchryfiykfte ellenden ,
3a den ondergang zelven, berokkend hebben; maar merkt
daartegen aan, en wel met het hoogfte recht, dat alle deze
wandaaden en onheilen geenfins uit den aart van den
Christelyken Godsdienst zelven voortkomen, maar alleen
te wyten zyn aan de fchuld van de zoodanigen, welke
denzelven, ter bedekking van hunne boosheid, of ter bereiking van hunne fnoode oogmerken , fchandlyk misbruikten , en toont vervolgends uit de Gefchiedenis zelye , dat de Christelyke Godsdienst, in zoo verre dezelve
zuiver beleeden werd , niets dan goed voor de maatfchappy heeft uitgewerkt , en dat de onheilen , welken
der maatfchappy door Christenen berokkend zyn , niet
uit het Christendom zelven , maar uit geheel andere oorzaaken, zyn voortgekomen. Daar, ten tyde van de opkomst van het Christendom , alle menfchelyke wysheid
ontoereikend werd bevonden, om de zeden te herftellen,
zag men den Christelyken Godsdienst dezen zegen voor
het menschdom daarftellen. De Leer, welke Jefus en de
Apostelen voorftonden, vormde hen zoo wel tot braave
burgers als tot deugdzaame menfchen. Ook na den
flood der Apostelen geduurende de eerfte eeuwen van
het
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bet Christendom, is meer dan een bewys van de heilzaame uitwerkingen des Christendoms op het welzyn van
't algemeen openbaar geworden. Door het Christendom
Zyn de affchuwelyke beestengevechten afgefchaft ; alle
onreine feesten , alle fchandelyke myfterien van bet Heidendom , waar de ontucht als een middel geleerd werd
om de Godheden. te vereeren , vernietigd; tusfchen ryken
en armen de gefcheurde banden der menschheid wederom te famen geftrengeld ; de armen ook by den ryken
eerwaardig gemaakt , en tallooze inrichtingen tot onderfteuning van armen en ongelukkigen tot ftand gebragt.
Het Christendom heeft zelfs op de verbetering van hun,
die voor het overige den Heidenfchen Godsdienst toegedaan bleeven, eene weldaadige uitwerking gehad. De leer
en zeden der Heidenen ondergingen daardoor geene geringe verbetering , het Veelgodendom ontving eene zekere
naar het Christendom gevormde gedaante; de Heidenfche
Wysgeeren , die met de beginfels en leerftellingen van
bet Christendom meer bekend waren , dachten en fpraken op . eene waardiger wyze , en in veele opzichten vry
wat zuiverder van de plichten jegens God en andere
menfchen, dan zy , die vroeger leefden, en hebben zelfs
zeer veel uit de Heilige Schriften in hunne zedeleer overgenomen. Men moet bekennen , dat in laatere tyden , nadat de Romeinfche Keizers , op den voorgang van Konftantyn den Grooten , de Christelyke leer openlyk beleeden hadden , de gezegende invloed van 't Christendom op 't algemeen volksgeluk , door misvorrning der
Christelyke leer, en needs toeneemende onkunde en ondeugendheid van derzelver voorftanders , merkelyk ge.
ftremd , en voor een groot deel bykans onzichtbaar geworden is, waarvan de Redenaar eene voor alle godsdienstlievende harten zeer beiroevende , doch met de
waarheid allezins overeenkomftige, hefchrijving ter nederftelt ; maar desniettemin leert de Gefchiedenis uitdrukkelyk , dat 'er ook toen uit de beginfels van bet Christendom , voor zoo verre die in de harten der menfchen bewaard bleeven , niet alleen meer goeds dan kwaad , maar
zelfs niets, dan het geen goed en heilzaarn is voor de
maatfchappy, ontftaan is. 't Gem uit verfcheidene heilzaarne wetten en verordeningen van die Romeinfche. Keizers , welke het Christendom omhelsden , uit den altyd
hoogeren trap van befchaafdheid in kundigheden en zeden
onder de Christenen, dan cinder andere volken, zelfs in de
ZOO-
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zoogenaamde middeleeuwen , en andere onweerfpreekelyke
uitwerkfelen van den Christelyken Godsdienst , wordt
aangeweezen , waarin wy ons niet verder kunnen inlaaten.
In eenige achteraan gevoegde Aanmerkingen wyst de
Hoogleeraar naar de beste Schryvers , die, tot ophelde.
ring en bekrachtiging van deze en gene gezegden , nader
kunnen geraadpleegd warden. Mies draagt getuigenis
van de meer dan gemeene ervarenheid en juiste oordeelkunde , waarmede het onderwerp voorhanden door den
Schryver is behandeld. Wy kunnen niet nalaaten , dit
Werkie , waarhy wy ons , am de belangrykheid, langer
dan naar gewoonte hebben opgehouden , ten fterkften
aan alien, die Godsdienst en Volksgeluk behartigen , ter
leezing aan te pryzen.
De Burger B. S. SINKEL, over zynen weg der vereeniging
voor alle Christenen, Roomsch en Onroomsch , vriendelyk onderhouden. Door GERBRAND BRUINING Leeraar der Remonfiranten to Berkel. Te .dmfierdan 2, by
H. van Kesteren , 1797. In gr. 8vo. 20 bl.

e Eerw. zeer getroffen over de wyze ,
waarop de Burger
D
zich heeft beklaagd , dat
de Remonitranten zich ook niet tot het Roomsch KerkSinkel

genootfchap vervoegd hebben , en over dezen gedaanen
clap der Gecommitteerden van zyne Broederfchap ook,
zoo 't fchynt , niet wel te vreede , vond zich verplicht,
om denzelven over zynen voorgeflagen weg van vereeniging voor alle Christenen , Roomsch en Onroomsch , te
onderhouden. Hy ontwikkelt eerst de redenen, waarom
men onder de Remonftranten vry algemeen eerder tot de
mede Proteftanten , dan tot het Roomfche Kerkgenootfchap, meende te kunnen naderen. Men heeft namelyk
dit Kerkgenootfchap nog een grooten Rap verder van
zich gerekend , ten aanzien van den grondflag, waar op
de onderfcheidene gezindheden hunne leerttellingen doeti
rusten. Deze grondilag bettaat by de Roomschgezinden
in de a Schrift , benevens een aantal Overleveringen ,
welker inhoud , in de Handelingen der Kerkvergadering
van Trente , als in een zamentlel , begreepen is.
Hieraan grenst de grondflag van het leerftellige der Calvinisten , of zoogenoemde liervormden, welk , volys
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hun zeggen, wel eeniglyk op de H. Schrift gebouwd is,
maar evenwel , zonder behulp van hunne Formulieren ,
niet kan worden ftaande gehouden. En tusfchen de Hervormden en Remonftranten vinden de onderfcheidene aanhangers der Augsburgfche Confesfie hunne plaats , met
de verfchillende foorten van Doopsgezinden, van welke
laatften eene foort , ten aanzien van den grondilag van
het leerftellige , genoegzaam inftemt met de Remonftranten. Deze meenden ook grond te hebben , om te denken , dat zelfs de Hervormden hun merkelyk zouden te
gemoet komen , waarin zy zich evenwel grootelyks hadden bedrogen.
Dit maakt verre het grootfte deel van dit gefchryf uit,
en is doorweeven met aanmerkingen, die wy hier niet
zouden gezocht hebben. 'Er volgen alleenlyk nog eenige
weinige en zeer oppervlakkige aanmerkingen , over 't
voornaame gefchilpunt , ter oplosfinge van in 't midden
gebragte zwaarigheden , die den Advocaat Sinkel, en ,
zoo als by ons verzekert , ook een aantal zyner Kerkgenooten , hoe genegen anders , om zich met de Remongranten te verbroederen , nog weerhouden , om de H.
Schrift , met uitfluiting van alle menfchelyke voorfchriften , voor het eenige voorfchrift , of den eenigen regel,
van geloof en leeven te houden. Het komt , zoo wy
's Mans bedoeling wel vatten, hier alleen aan op bewyzen voor de echtheid van die verzameling van Schriften,
waaruit wy de zedelyke en godsdienftige leevensregels
der eerfte Christenen leeren kennen , terwyl wy daarnaar
ons zedelyk en Godsdienftig leeven fchikken, en ons geloof aan het oorfpronglyk Christendom willen gelykvormig maaken. Andere Schriften kunnen niet gezegd worden, even zeer een regel van geloof en leeven te bevat.
ten. Derhalven is de H. Schrift ook de eenige regel van
geloof en leeven. — Di&jm fapienti fat eft!
Advys van den Burger Reprefentant H. SYPKENS , ter
Nationale Vergadering uitgebracht , on2trent het anderhoud van den Kerkdienst, en de bezoldiging der Kerkleeraren. Te Groningen , by J. Oomkens, 1797. Ili
gr. 8vo. 25 bl.
v is, gelyk bekend is , by de beoordeeling van het
/r
L'a eerite ontwerp eener vaste Staatsregeling voor onze
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Republiek, naauwlyks een onderwerp geweest,waaromtrent,
in de Nationale Vergadering, zoo lang en zoo breedfpraakig
over en weder is gehandeld, dan het geen de betaaling van
den Kerkdienst en der Kerkelyke Leeraaren betreft. Men
was in het algemeen , overeenkomftig het befluit van den
5 Augustus 1796, dat de Kerk is afgefcheiden van den
Staat , daarin eens , dat geen Kerkdienst, of Kerkdienaaren , met uitfluiting van anderen , door den Staat beboort onderhouden of bezoldigd te worden ; maar nu beweerden veelen , met de Commisfie van 21 , dat alle Kerkelyke Leeraars, zonder onderfcheid van belydenis , door
den Staat moeten betaald worden. Anderen daartegen
wilden , met de Commisfie van 7 , dit befluit genomen
hebben Niemand kan genoodzaakt worden in de kos.
ten van eenige Godsdienstoefening , en de Staat betaalt
hoegenaamd niets van eenigen diergelyken dienst.

De Eerw. Groninger Kerkleeraar SYPKENS had, als Reprefentant derzelver Vergadering , ook een uitvoerig Advys uitgebragt , het geen men heeft goedgevonden ook
afzonderlyk door den druk gemeen te maaken , en wy
ook, zonder ons anders in dit gefchil te willen mengen ,
ter oorzaake van den belangryken inhoud , en de wel
doordachte wyze van behandeliug, gerustelyk ter leezing
durven aanpryzen.
De gronden , waarop de Burger Reprefentant SYPKENS
bet ontworpen artikel der laatstgenoemde Commisfie verwerpt, en zich liever met den geest van het Ontwerp der
Commisfie van ar vereenigt , zyn hoofdzakelyk de volgende, die wy , met het befluit , welk by 'er uit afleidt , met 's Mans eigen woorden zullen opgeeven.
„ Daar de Godsdienst den uitgeftrektften en weldadigften invloed heeft op de deugd en het Maatfchappylyk
geluk. Daar deze Vergadering plechtig , en by herhaaling, verklaard heeft, dit beginfel te erkennen.
Daar de inrichtingen en fondfen , tot Godsdienftige gebruiken, en inftandhouding van den plechtigen eerdienst,
beftemd (en dus verre by het bevoorrecht Kerkgenootfchap bezeten,) geenzias konnen worden ingetrokken,
tot andere einden befteed, zonder inbreuk op de regels
van billykheid, rechtvaardigheid en goede trouw.
Daar zulks , ftrydig tegen het beginfel der Gelykheid ,
het lot van 't talrykst Kerkgenootfchap der Hervormden geheel ongelyk zou Mellen , aan dat van andere Gezindten.—
Daar nochtans de Gelykheict, ten aanzien van alle Kerk-
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genootfchappen, plaats moet hebben. Daar de betaaling uit particuliere beuraen van dat Kerkgenootfchap,
vooral in dezen tyd, hoogst bezwaarlyk , la, op de meeste plaatfen , ondoenlyk is. — Daar zulks de treurigite
gevolgen , zoo wet ten aanzien der Godsdienftige als
Burgerlyke belangen , zou na zich fleepen; — zoo volgt,
dat de Staat zich verplicht moet rekenen , den Godsdienst
niet alleen te befchermen, maar ook te zorgen voor het
Godsdienflig onderwys , en den plechtigen eerdienst , en
Sulks, overeenkomftig bet beginfel der Gelykheid , voor
alle Kerkgenootfchappen."
Samenfiel van Heelkunde, door BENJAMIN BELL, Lid
van het Koninglyk Genootfehap van Heelkundigen in
lerland en te _Edinburg , als ook van de Koninglyke
Maatfchappy te Edinburg, en Heelmeester van het Koninglyk Hospitaal aldaar. Uit het Engetsch vertaald,
met ilantekeningen verrykt, en vermeerderd met de Aanmerkingen en Byvoegzelen die in de Hoogduitfche uitgave van dit Work gevonden worden. Ilde Deets
ode Stuk. Met Plaaten. re Utrecht en ilmfierdam, by
G. T. van Paddenburg en Zoon , M. Schalekamp en
W. Holtrop, 1797. In gr. 4to. 120 U.

e voortrefFelyke ELL vervolgt in dit Stuk
in bet vervolg van 't XXVII Hoofddeel ;
D
goat daarna, in bet XXVIII, over tot de ongetteldheden der

de Ziekten

der Oogen,

Neus, eti begint in het volgende de gebreken der Lippen.
Volgens gewoonte is alles uitmuntend behandeld. Dan
inzonderheid rnunten , wegens haare voortreffelykheid,
uit , de byzondere ltellingen van Peltier aangaande de
Staar of Catarad , en zyne byzondere handelwyzen in
fret geneezen deezer ongelleldheid , welke wy , als veel
nieuws bevattende , en, zo veel wy weeten , tot
bier toe door niemand anders in onze taale medegedeeld
zynde, bier kortelyk zullen aanwyzen.
De Heer Peltier ftelt drie hoofdzoorten van Cataraaen.
De waare, de twyffelachtige , en de onwaare of ongeneezelyke. De waare of geneezelyke Staar is bier aan kennelyk,
dat de Oogappel Naar zamentreirkend en verwyderend vertnogen in de grootfte volkomenheid blyft belionden , terwyl
ook het Oog de vlam van het kaarslicht en de fchitterendlte
kleuren blyft onderfcheiden. In de gemengde of twyffelachtige Staar is die veranderlykheid des Oogappeis byna
ge-
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geheel wekgenomen, en bet Licht naauwlyks van de duisternis te onderfcheiden; fchynende dus alhier,, behalven
de aandoening van het Kristalvocht, ook eene ontaarting
van het Netvlies, of eenig ander deel van het gezicht,plaats
te hebben. In de ongeneezelyke of onwaare Staar zyn
eindelyk de onderfcheiding van het Licht en de beweeglykheid des Oogappels geheel en al weggenomen , het
geen eene ongeneezelyke ongetteldheid van het Netvices, of van het Glasachtig vocht van het Oog, te ken.
nen geeft.
Voorts befchouwt by eene Staar als eenvoudig, zamengetteld , of gecompliceerd. In het eerfte geval is alleemlyk het Kristalvocht beledigd. Ica het tweede zyn het
beursje van dat vocht, of de omleggende vochten , mede
aangedaan. In het barite heeft 'er eenig ongemak in
eenig ander deel van het oog teffens plaats, doorgaans de
zogenaamde zwarte Staar.
Zo de Regenboog met het Kristalvocht is zamengegroeid, is de konstbewerking, door middel der zogenaamde ftryking of nederdrukking , doorgaans geheel onvoldoende naardien het Kristalvocht dan doorgaans wederom opryst ; het uitneemen valt ook bezwaarlyk en vereischt eene groote handigheid. Dan nog veel erger is
bet geval, wanneer het Glasvocht ontaart , of verduisterd
is , 't geen doorgaans na eene geweldige voorafgaande
Ontfteeking gebeurt een geval , waaromtrent men niet te
oplettende kan zyn ; naardien in hetzelve de konstbewerking niet alleen geene verligting nanbrengt , maar,
door het verwekken van aanhoudende pynen, de grootfte
nadeelen veroorzaakt.
Men dient mede te kunnen onderfcheiden, of het beursje van het Kristalvocht ook is aangedaan , en daarenboven , of de kwaal het beursje alleen , dan of die ook
teffens het ingeflooten vocht, heeft aangedaan. Is alleeri
de voorfte zyde van het beursje verdonkerd, dan is zulks.
kenbaar uit de witheid en de uiterlykheid der Staar ;
doch is de zitplaats des gebreks alleenlyk aan den achterkant van het beursje, dan vertoont zich de Staar graauw,
en ligt ongewooii deep. Zelfs gebeurt het, dat, Lien of
twaalf dagen na de konstbewerking, deeze achterfte zyde
ondoorfchynend worth ; waardoor de reeds geneezene
Blindheid, zonder de fchuld des Konftenaars, wederkeert.
Wanneer het beursje en het ingeflooten Kristalvocht beide
zyn aangedaan , dan is de Cataract doorgaans vloeibaat
LETT. 1798. NO. 3.
en
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en de konstbewerking vordert ongemeen veel voorzichtigheid. Zomwylen zyn by de vloeibaare Catara±en de
gemelde beursjes ongemeen gezwollen. Doorgaans erkent
men. de vloeibaare Catara& uit de kleur van room of
verfche etter, die in het ongemak befpeurd wordt, gelyk
ook uit de uitwendige gedaante van het Oog , 't wells
grooter en voller fchynt , dan natuurlykerwyze plaats
heeft.
Aanmerkenswaardig is ook, bet geen de Schryver aanmerkt, omtrent de zwartgekleurde Staaren , die zomwylen
door Pcllier zyn waargenomen, en welke voor het uitwendige veel overeen fchynen te komen met de Amaurofis, of zwarte Staar , van welke zy echter kunnen onderfcheiden worden door de algemeene tekenen der gewoone Staar, en wel vooral door de overgebleevene aandoenlykheid des Oogappels.
Wat de zogenaamde rypheid der Catara6ten betreft ,
Palier is van oordeel, dat men dien aangaande noch op
de kleur, noch op den zamenhang van het Kristalvocht,
moet acht geeven , maar tot de konstbewerking overgaan
zo ras tie lyder van het gezicht beroofd is, wanneer de
kwaal met geene andere ongeneezelyke ziekte gepaard gaat,
en de gefteldheid des lichaams zulks toelaat. Over het
algemeen oordeelt by het uitneemen der Staar beter
dan derzelver nederdrukking ; eenige weinige gevallen
uitgezonderd ; in welke de Oogappel. ongemeen klein is,
wanneer by de operatie door nederdrukking of ftryking,
verricht. Eer by tot de konstbewerking overgaat, bereidt
by de lyders ,een dag of zes te vooren , door een zagten Ieefregel, geeft hen voorts twee of driemaalen een zagt bulkzuiverend_middel , en doet, by voile gettellen , eene aderlaating van Mien of twaalf oncen.
De konstbewerking van het uitneemen der Staar volbrengt Pellier,, over het algemeen , op de gewoone wyze;
doch by maakt gebruik van een Oogfpiegel van een byzonder maakzel, die hy echter wegneemt eer het Hoornvlies ten vollen is doorgefneeden , op dat de te groote
drukking het Glasvocht niet ten vollen , of voor een
gedeelte , zou doen uitkomen. Nog is zeer aanmerkenswaardig in zyne handelwyze , dat hy,, na het openen
van het Hoornvlies , het Oog doet fluiten , om , door
bet buitenkeeren van het licht , de zamenkrimping des
Oogappels voor te komen , en dus het uitdryven des
Kristalyuchts gemakkelyker te maaken; tot het openen
van
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van Weiks beursje by geene byzondere bewerking van
Wooden beeft , dewyl by behendig genoeg is, om zyn
in het oog binnengebragte Staarmesje , eer hy hetzeive
naar den binnenkant van bet Hoornvlies doet gaan , in
den Oogappel binnen te brengen, en this het beursje, met
eene kleine infnyding, te openen.
Na het volbrengen der konstbewerking laat Pellier
geenerleye proeven toe met het Oog om te weeten, of
het gezicht behouden zy , dan niet; maar dekt aanftonds,
tot voorkoming van ontfteeking , het geflooten oog met
een zagt droog kusfentje, doet den lyder voorzichtig t6
bed brengen, en met het hoofd een weinig verheven op' den
rug liggen , in welke liggin by hem, , zo veel mogelyk ,
geduurende de eerfte zes of acht dagen , doet blyven.
Voorts doet hy, zo 't geftel des lyders het toelaat, eene
aderhating , laat hem een zagten leefregel onderhouden,
en geeft hem Heulzap , in herhaalde kleine giften om
Met door ruimere giften braakzucht te verwekken, welke
by, zowel als het hoesten en niezen, ten hoogften nadeehg befchouwt in deezen toeftand, waarom hy ook het
gebruik van Snuiftabak in de eerfte tien of twaalf dagen
verbiedt.
Deeze en de verdere behandeling der Lyders voorkomt
doorgaans alle ontfteeking; dan zo die desniettegenftaande
verfchynt en geweldig words , herhaalt Pellier de Aderlaatingen , en doet bloedzulgers aan de Oogleden zetten.
Onder de uitwendige middelen, ter weering van ontfteeking, oordeelt hy niets beter , dan het bekende _ftremfel
;cut Eiwit en Aluin tusfchen twee doekjes aangelegd; terwyl hy, in eene geweldige opzetting der vaten van het
Bindvlies, niets kragtdaadiger oordeelt , dan de doorfny:
ding der opgezwollen bloedvaten, na welke doorgaans de
geweldigfte ontfteekingen fpoedig bedaaren.
Behalven veele andere zaaken van aanbelang, tot deeze
konstbewerking betrekkelyk , fpreekt de Heer nEr.r. zeer
uitvoerig over de mogelykheid, of onmogelykheid , om bet
ontaart beursje , van bet Kristalvocht weg te neemen, waar.
omtrent by merkelyk van Pellier verfchilt. Doch de kortheld van ons beftek laat niet toe, over deeze en andere
zeer gewfgtige omttandigheden, tot deeze Ito& betrekke,
lyk, uitvoeriger te fpreeken.
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Byvoegfels en ilanmerkingen, beflaande in noodige Naleezingen voor de Vaderlandfehe Historic van JAN WAGENAAR 5 door Mr. H. VAN WYN , Mr. N. C. LAMBRECHTSEN Mr. ANT. MARTINI, J. W. TE WATER,
E. M. EN GELBERTS , en anderen. Te Anflerdam, by

J. Allart , 1797. In gr. 8vo.
Yoorreden en twee Bylaagen.

448

bd. behalven de

eene voorige gelegenheid (*) berichtten wy onzen
ByLeezeren, dat wy , van de kundige Schryveren der
Byvoegfelen en diannaerkingen voor de Vaderlandfehe Historic van WAGENAAlt , nog eenige Naleezingen hadden

te wachten. Deeze zien thans het licht, en wy haasten
ons, om 'er, zonder uitftel, verfiag van te geeven.
Vooraf gaat eene Voorreden , door den Heere VAN
WY N gefchreven; behelzende voornaamelyk eenig bericht,
raakende de wyze, waarop het geheele Werk deezer Byvoegfelen behandeld is, en de bronnen, waaruit men geput heeft waaronder veele belangryke , nog nimmer
gedrukte of ten uiterilen zeldzaame, Stukken. Verder
vindt men 'er eene befichryving in van eene Schilderye,
verbeeldende het opbreeken der Belegeringe van Dordrecht, in den Jaare 1 4 18, met welker in het koper gebragte Aftekeninge dit Stuk verfierd is (t).
Verre het grootfte gedeelte deezer Naleezingen zyn
verfchuldigd aan den Heere VAN WYN eenige wemige
aan de overige op den titel gemelde Heeren , met uitzonderinge van E. M. ENGEL BERTS wiens naam wy niet
weeten te hebben aangetroffen.
Deeze Naleezingen beantwoorden volkomen aan de
achtinge, welke de Schryvers zich door hunne voorige
Byvoegfelen en Aanmerkingen verworven hebben. Onze
Leezers zutien verwachten , dat wy hurt eenige flaalen
zullen mededeelen. Deeze doen zich voor in zo grooten
getaie, dat het ongemaklyk is eene keuze te doen. oet
moat
Yatierlandfehe Letteroef: 1797, lite Stuk,
(*) Zie onze
3t.
(t) Behalven deeze vindt men 'er nog de Afbeelding van
den beroemden Gouverneur van Maastricht , den Generad
LOBBIL, Baron van Anva.
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moet nogthans gefchieden. Wy bepaalen ons dan tot de
volgende.
Op bladz. 147 vinden wy de volgende woorden van
WAGENAAR: ,, Hy (WOLFERD VAN BORSELE) hadt van
• den Graave een Gefchrift weeten te verkrygen, waar
„ by deeze (Graaf JAN) zig met eede verbondt , in al.
„ les , den raad van Heere WOLFERD te zullen vol, gen."

Hierop vervolgt de Heer VAN WYN : 1 , Volgens het
• Gefchrift zelve, zwoer men, over en weder. BoRsELE,
91 „ dat hy, tot 's Grauen beste, eere ende oirbaare
SI „ raden fou ende doen , in alle faecken , na fine
15 „ macht:" Graaf JAN, van, „ in alien flicken, te fullen
9/ „ doen ende werkene, bi Heeren wOLFARDE rade, ende
t, „ bouen al doen, dat hi ons raet." Wanneer ik over• woog, dat de Graaf , cenige regels hier na, in 't
91 zelfde Gefchrift , WOLFERD belooft te zullen befcherS/ men, zo dees in vede of wangunst viele , „ om dat
SI „ (zegt hy) wi finen raet doen willen y ore anders
91 yemants raet," heb ik wel eens gedagt, of, mis,, fchien, die laatfte woorden niet fiegts aanduidden, dat
de Graaf zig wel verbondt, om het gevoelen van MRS, SELF te volgen, boven dat van alle zyne andere Raa„ den, maar met juist, boven zyne eigene meeninge. Doch
„ ik koome bier, liefst , van terug , wanneer ik my
„ herinnere, dat JAN 1, reeds voor zyne komst herwaarts,
„ aan Koning EDUARD ..... plegiiglyk hadt moeten
„ zweeren van niet alleenlyk geene Raaden te zullen
aanneemen, dan die hem, door de Engelfche Afgezan„ ten, ... zouden worden opgegeeven, maar ook 't gevoe„ len van die 'llaaden, in aides, te zullen opvolgen en
„ nakoomen, zonder daar tegen, in eenigerleie wyze; te
„ handelen, of daar van te wyken , buiten 's Konings
„ wil. Dit was, ondertusfchen, eene zaak, die by, by
„ openers Brieve, den Volke hadt bekend gemaakt , en
„ waar tegen het zou kunnen fchynen,dat WOLFE R D hem ,
„ nu, ten minfien in zo verre, deedt zondigen, als hy
„ hem bewoog, om, ten zynen opzigte, afzonderlyk, te
„ belooven dat geen, waar toe Graaf JAN zig, voirheen,
„ nopens alien, verpligt hadt.” De Schryver gist, evenwel, dat dit gefchiecl zal zyn met toettemming van het
Engelfche Hof, geeft vervolgens eenige aanmerkingen op,
betreffende het doen van eenen ecd door den Graave aan
BORSELE, die flechts zyn Raad was, hetgeene by Wont
Ii 3
niet
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niet vreemd geweest te zyn van de gewoonten Bier tyden,
en fluit, op bl. rgr
zyne bedenkingen hierover met de
volgende aanmerkinge: lk zott konnen denken, dat
„ men, onder de Regeeringe van JAN, minder bevreemd
„ zal geweest zyn over den wederzydfchen eed en ver„ deren inhoud van het gefchrift tusfchen dien Graave en
„ WOLFERD, dan wel misnoegd over de voorregten, die
19 deeze Edelman, voor zig zelven, tot nadeel der andere
„ Raaden, hadt weeten te verkrygen, en verontwaardigd
„ over bet, meer dan fchandelyk, misbruik, 't geen by
„ 'er, welhaast , van maakte.” Leezers , welken zich het
voor weinige jaaren gebeurde lierinneren , zullen , misfchien, denken, dat onderfcheiden eeuwen nog al gelykfoortige voorvallen opleveren , en dat SALQIVION wel gelvk had, toen by fchreef dat 'er niets nieuws onder de
Zon is.
De Beer VAN WYN heeft deezen zynen arbeid verrykt
met verfcheidene tot nog toe ongedrukte Stukk.en , welke
bier of in bun geheel, of by wege van uittrekfel, worden
medegedeeld, of van wellter inhoud eenig bericht worth
gegeven. Hiertoe behoort het verhaal van den tocht des
Franfchen Admiraals GRIMALDI, in den pare 1304 , om
de Hollanders by te than tegen de Vlamingen , en van
den daarop gevolgdcn Zeeflag voor Zierikzee, gefchreven
Tydgenoot der gedoor GUILLAUME GUIARD
beurtenisfe , en in Franfche verzen van dien tyd ; eels
echt Stuk , bier te Lank genoegzaam onbekend, en om
zyne zeldzaarnheid zelfs door Franfche Historiefchryvers,
in het verhaalen van dien Zeeflag, niet gebruikt. Hier,
van hebben wy een breedvoerig bericht en uittrekfel op
bladz. 154, env. Een ander Stuk, van laateren tyd zullen
wy ftraks den Leezer in zyn geheel mededeelen.
Op de woorden van WAGENAAR: „ Ten Hove dreef men
„ [ten tyde van Keizer KAREL V] dat alle de Nederlanden
„ maar done Provintie waren :' leezen wy bl. sag, env.
eene Aantekening,waarvan wy het begin zullen affchryven.
's Keizers groote Raad, te Brusfel, gaf deeze verklaa„ ring , in [aan] zekeren Aflaat , voorheen , door Paua
„ LEO den X, verleend, en houdende, dat niemand zou
„ gedaagd worden buiten zyn Land, of; zo als in bet
,, Latyn ftondt; Provincia. Doch de Staaten oordeelden,
„ te regt , dat men dit , in Holland , moest toepasfen
1, op de onbevoegdheid van iemand in regten te mogen
„ betrekken huiten het Graaffchap , alzo zulk eene uit„roe-
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9, roeping (evocatie) ftreedt met 's. Lands Privilegien
„ die, door geen Pauslyk bevel, konden veranderd of
• verkort worden. Voor 't overige , fchynen de Staaten
,, en Steden de verdeediginge van dit, voor de vryheid
1, der Ingezeetenen , zo onontbeerlyk , Privilegie, met
„ des te meer yver en hoop op goed gevolg, te hebben
doorgezet , om dat zy gerugfteund wierden, door den
,, Hove van Holland , welk's groot gezag, ten deezen
• tyde, door de regtspleegingen buiten dit Gewest, zeer
„ gefnuikt wierdt." Inderdaad het recht der Ingezetenen
om voor geenen anderen dan kunnen wettigen Rechter
gedagvaard, door geenen anderen geoordeeld te kunnen
worden, is een zo weezenlyk vereischte tot de Burgerlyke Vryheid , dat deeze zonder dat niet beftaan kan.
Vanhier waren ook onder Keizer KAREL , en vooral
onder Koning PHILIP , de menigvuldige fchendingen
van het Privilegie de non evocando eene der voornaam.
tie oorzaaken van misnoegen tegen de Regeering.
Op bladz. .a4., env. ftaat eene Aantekening , als behoorende tot bladz. 336 van het Vde Deel der Vaderlandfche
Historic, welker rechte plaats is op bladz. r.16, by bl.
336 des IVden Deels. Zy raakt de wreede behandeling
door PHILIPS den II (te weeten den Graave van Holland)
zyner Gemalinne, der ongelukkige JOANNA van Kastilie,
aangedaan. Het geval levert een zo treffend voorbeeld
van rampzaligheid in eenen hoogen ftaat, eene zo aandoenlyke vertooning van zachte en kwynende krankzinnigheid in een minnend en yverzuchtig hart, dat wy de
zucbt, van deeze Aantekening bier over te neemen , niet
kunnen wederftaan. De barbaarfche en overfpelige
LIPS had zyne Gemalin doen opfluiten , onder voorwendfel
eener ongetteldheid van herfenen , waarvan zyne trouwloosheid de oorzaak was, maar inderdaad, dewyl zy het
recht van haaren Vader FERDINAND, tot het Regentfchap
van Kastilie, erkend had. „Die wreede handel en de zugt
„ van PHILIPS voor andere Vrouwen, maakten, evenwel,
„ geene verandering in 't hart van JOANNA, 't geen,
„ tyd , eene blaakende liefde voor hem gevoeld hadt, en
„ bleef gevoelLn: eene liefde, die, in zyne ziekte, ja na
„ zynen dood zelfs, niet verflaauwde , en aan welke de
„ krankheid haarer harfenen een ongelukkig voedfel
„ fcheen by te zetten. Anderen hebben de vreemde ver• ehynfelen,
f
die deeze drift in haar voortbragt, genoeg" faant befchreeven. Ik zal 'er. ilegts 't volgende van
„ aanH4
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$, aanteekenen. Geduurende de ziekte van PHILIPS,
,, de JOANNA ; fchoon hoog zwanger zynde; van zyna
bedfponde niet wyken, en volhardde daarin, by zyn
• affterven. Haar, door verdriet en minnenyver, reeds
95 lang ontflelde geest; verdoofd, als waare het, door
• eenen flag, van welken zy zig geen volkomen denks
$, beeld konde maaken; liet de rampzalige Vorftinne ten
• proof van een gevoelig hart, 't geen , by gebrek van
• genoegzaame verftandlyke vermogens, zig niet weeten,
9, de te redden, haar tot de zeldfaamtle bedryven deedt
overflaan. Roerloos bleef zy by 't Lyk zitten, en
15 met, dan met veel moeite, ftondt zy toe , dat haar
• Gemaal, ontwaaid, gekist en begraaven wierdt. Doch,
• ftraks, hiervan berouw hebbende, deedt zy hem ont,, graaven, weder in haare zaal brengen, koninglyk opfieren en op een Praalbedde plaatfen , alwaar zy, 't
• oog geftaadig op hem houdende, en; als waande zy hem
,, in diepe rust; zyne ontwaaking, met angftig verlangen,
• alle oogenblikken fchynende of te wagten, wel ernftig,
1, aan haaren Hofttoet verboodt, het Lyk te naderen,
• uit vrees, naar het fcheen, dat anderen, veelligt, voor
• en boven haar, in zyne liefde mogten deelen. Haare
,, nayver duldde zelfs niet, dat eene Vroedvrouwe haar,
,, op 't einde van haare zwangerheid , naderde , en 't
9, gevolg was , dat zy, door haare Staats-Jonkvrouwen,
Sedert, bleef zy, in eene myme• verlost wierdt.
• rende zielsgetteldheid , die , eerst met haar leven,
„ langen tyd hier na, een einde nam (*)." -- De Dood
klopt zowel aan de Paleizen der Koningen als aan de
Hutten der Armen, is het oude zeggen: maar de Ellende
niet minder !
Onder de Ophelderingen, getrokken uit, tot nog toe,
onuitgeven papieren, behoort ook hetgeene, b1.219, env.,
voorkomt, raakende de lotgevallen van FLOWS OEM VAN
WYNGAARDEN Penflonaris van Dordrecht. Doch ons
bericht begint reeds zo lang te- worden, dat wy , met
achterlaatinge van veele andere aanmerkelyke itukken,
flechts nog een tot een itaaltjen van de waarde deezes
1.Verks zullen mededeelen. Het is eene Aantekening van
Mr. A. DE VEER, Penfionaris van Amfterdam, raakende
een
(*)
gp V p

Zie, kOrtheidShaiVell y ROBERTSON , Inst. de Charles
3, Av. 15 .24?'
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een gefprek door den Advokaat OLDENBARNEVELD en
andere Staatsperfoonen gehouden ; en words bygebragt
ter gelegenheid van hetgeen WAGENAAR, Vaderl. Hist.
D. IX, bl. 86, zegt aangaande des Advokaats vertnoeden , dat Prins MAURITS ttond na de oppermagt, of,
immers, na grouter gezach dan by tot nog toe gehad
had. Het Stuk is tamelyk uitvoerig , maar belangryk.
Dus fpreekt de Schryver,, op bladz. 317. „ Op den Is
5, Martii 1602, fyn by den anderen vergadert geweest
sl d'Advocaet OLDENBARNEVELT, NIVELT, BERCK, VAN
,1 DER MEEK, BERKENRODE, OETGENS, Ick, de Penfio• naris OLDENBARNEVELT , CRAP, ende DARTS CID ,
• • fonder dat Ick wiste , wat aldaer geproponeert foude wor,
91 den. Ende heeft ons de Advocaet voorgedragen: hoe dat,
• op den 14de, VAN DE WERCKE, aen den Burgemeester
• WILLEM DE JON GE, ende, op den 15 voorfz., 's mer,
• gens, dezelve VAN DE WERCKE den Advdcaet voorge.
• houden hadde , als oock gedaen was, by MALDERe
„ dat men, om tot een beter Regeeringe te komen , fya
Excellentie behoorde te defereren het Graeffchap , te

om dat tyn Excellentie , ten regarde van de
• meriten fyns Vaders, hooger memorie, •ende van fyn
„ zelven, waerdig was , over fyn groote dienften, den
„ Lande gedaen, daer mede vereert te worden: waar uit
• d'Advocaet infereerde , dat die van Zeeland (t) daer
mede fcheenen fwanger te gaen, fonder dat by nogthans
„ wist, of de Staaten van Zeeland daer toe inclineerden,
„ doch vermoedde, dat de faecke daer toe al geprepareert
• was, fo, door dat by meende , te Middelburch , de
„ hekken, tot dien einde, verhangen te wefen, van wacr,
'57 anders, de meeste oppofitie van daen gekomen foude
• hebben; alfo, by die van Veer ende Vlisfingen, noch
• oock ter Tolen, als van MALDERd dependeerende, geene
• waricheyt
f
wefen, ende die van der Goes ende
• zee haer wel voegen louden ; als mede, om dat VALCK
(die MALERCS party was) om der guntle, fo 't fcheen,
te winnen by fyn Excellentie, fulcks voorgeflagen haddel
„ meer ,

(*) De Heer VAN WYN geefc, in de Noten, eenige ophelderingen , raakende deeze en andere, vervarens , in dir Getehrifr,
voorkomende Perfuonen , Welke wy , um p!aats te winnen ,
overflaan. Rec.
(f) VAN DEN WERCKE was Pan fionaris van Zeeland,
NAL4E.Ad eerlte Edele.
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• de, ende niet te prefumeren was, dat MALLEIte ende
„ VAN DE WERCKE, op haer eyghen authoriteyt alleen, 't
„ gunt voorfz. is fouden voorftellen ende daer by leg• gen, dat de Provintie van Zeeland; die, in voortyden,
„ daer mne fwaerigheyt gemaakt hadde; nu de eerfle wel
,, Pude 'Wen. Waer by d'Advocaet was voegende
„ dat fyne Excellentie van die van Hollant hadde haer„ luyder Brieven ende Zegelen , daer van de Raadsheer
• NIEUSTAD hen (*), binnen fesfe ;menden gebragt
„ hadde gelycke Brieven , die onder den Advocaet BUYS
• berust hadden , ende dat JACOB VAN CAMPEN , van.
„ Amsterdam, niet en hadde wille teyckenen (f), dan
3, snits daer by ftellende de woorden, als Getuyge. Item:
„ dat die van Amsterdam gedifficulteert hadden de artykelen, die geconcipieert waren, deur dat de delatie van
,, de hooge Overicheyt aen myn Here den Prinfe, h.
„ m. , gedaen , was gefchiet, op al fuicke artykelen ,
„ als, namaels , gemaekt fouden werden. Seyde oock
„ noch de Advocaet : Gaen die van Seelant voor ,
„ fo fullen wy moeten volgen, doch dat hy, tcyt fyne
• Excellentie felfs , fyne genegentheyt , daer toe , niet en
• hadde connen vernemen, hoe wel nogthans, binnen fes

• weecken herwaerts , by OTTO HARTIUS aan den
• Heere VAN OYEN gefchreven was, dat fyn Excellen-

„ tie hem nyet en hadde te verlaten op een imaginaire
• tytel van Grave van Hollant ende S'eclant: dat oock,

, van des Vyands fyde noch gefchreven was, hoe dat
„ fyne Excellentie, voor fyne groote dieniten, geene ver• geldingen ontfangen noch te wagten hadde , jae niet
„ eens uitgehuwelyct en was,
Waer op deefe faecke in deliberatie geleid, ende,
,, by den ildvocact, de meriten van fyne Excellentie ende
„ van fyn Heer Fader feer gerecommandeert fynde, by de
„ andere voorfz. Heren , die , beneffens OETGENS ende
,, my, daer prefent waren, gediscoureert werde, dat, by
„ fo verre 't voorfz. geproponeerde by de hant genomen
, werde, felve, by deer tyd , voor fyne Excellentie niet
„ goet noch dtenfielyck foude wefen , ten aenfien van de
• groote belastingen van 't Lant , daer inne by hem
„ fteec(*) „ Zo Nat in myn Affehrift: misIchien moet men niet
„ ben maar hem , d. mnuu ITS bier ieezen.”
(t) „ Verg. WAGENAAB.
Gefchieden. IV D. hi. 33.”
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• fteecken ende noch meer daer op accumuleeren moeste,
• ende dat, daer beneffens , veel meer naer fyn lee„ yen getragt foude worden , gelyck in de perfoon van
fyn Heer Vader bevonden was: dat mede fulcks, vol„ gende het Traetaet met Engelant, buyten kennisfe van
„ hare Majetteyt van Engelant , niet en condo gedaen
„ werden, ende te confidereren ftonde, off het fyne Ma„ jefteyt van Frankryk niet offenderen foude. Ende
„ werde, eyndelyck, goetgevonden, dat alle de Prefimten
„ dit fecreet louden houden , tot dat dezelve befehreevers
fouden worden, ende, daer, wyder fpreecken, mits dat de
„ Advocaet, by MALDERe ende VAN DER WERCKE daer
„ en tusfehen foude flea te fonderen, op wat voet dit be„ rustte? mede Wy ons geconformeerd hebben;

1, fonder dat orirGENs, of Ick, ons, ter eener of andere
„ fyde, eenigfints uytteden.” — De Heer VAN WWI
voegt by dit belangryke Stuk verfcheiden gewichtige bedenkingen over de gezindheid van OLDENBARNEVELD
raakende het opdraagen des GraafIchaps aan MAURITS , maar welke in het Werk zelve moeten gelezen
worden.
Heeft de Leezer lust den lof onzer Voorvaderen en de
befchryving van den voormaaligen bloei des Vaderlands
te zien, by fla (*) zyne oogen op het uittrekfel van een
Brief door den Paltzifchen Gezant RUSTORF, in den Jaare 1627, gezonden aan den Zweedfchen Kanfelier OXEN'
STIERN : by leeze, en overdenke hoeveel die fchildery
verfchille van de tegenwoordige gedaante.
Eer wy dit Bericht eindigen, moeten wy nog iets zeggen raakende eene plaats der Voorrede (bladz. IX en X)
alwaar de Heer VAN WYN , onze befcheidenheid, en die
der Schryveren van een ander Tydfchrift, in het mel.
den der Drukfeilen, welke , waarlyk , al te menigvuldig
in de Byvoegfelen voorkomen, erkennende , dezelve toefchryft aan de afweezenheid der Schryveren van de pers.
fe, en aan den fpoed in het drukken. Is deeze laatfte
wel eene voldoende verfchooning ? Toen wy ter fchool
gingen zyn de exempelen uit de Grammatica feflina
lade, en fat cito, fi fat bene, door onzen Re for zo dikwyls en zo nadrukkelyk ons voorgehouden, dat wy ze,
zelfs in nu reeds vry gevorderde jaaren, niet kunnen uit
cle

(*) 131. 377, env.
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de gedaebten — Van veel meer aanbelang is
de eerfte reden. De afweezigheid des Schryvers van de
Drukpers geeft niet alleen aanleiding tot het maaken en
onverbeterd laaten van veele drukfeilen , maar tot nog
een ander foort van mistlellingen , welke den Schryver
zelven uit de pen vallen , door hem , by het naleezen
van zyn eigen fchrift, niet ontdekt worden, maar, waarfchynelyk, hem niet zoulen ontfnappen, ingevalle by de
gedrukte Copy zelve corrigeerde. Wy fpreeken by ondervinding. En daar de Hr. VAN WYN onze voorige aanmerkingen beleefdlyk heeft erkend (*), daar wy zelven
met genoegen zouden zien , dat onze misfiagen ons met
befcheidenheid onder het oog gebragt wierden, zullen wy
bier nog eenige van deeze foort aanftippen. Zo ftaat
bladz 27 reg. 5 v. o. dat GERMANICUS eene Vloot van
dertien fchepen deed bouwen , daar WAGENAAR te recht
heeft duizend. — Op bladz. 28 reg. 4 is de naam van
DRUSUS in plaatze van dien van GERMANICIA
Bladz. 86 r. io wordt gefproken van zekeren CHARD . TTO, dezelfde, veelligt, zegt de Schryver, van Wien
bier boven (bladz. 72-- 74) gewaagd is. Maar deeze laatstbedoelde CHARIETTO was reeds vroeger gefneuveld , zie
bladz. 75. — Op bladz. 246 wordt (f) van den beroemden VIGLIUS VAN ZUICHEM VAN AYTTA (of AYTA)
Zyn Friefche doopnaam was WIGLE zyn
gezegd :
„ geflachtnaam VAN AYTTA en de naam der beerlykheid, welke by bezat, Zuichem." Zwichem (zo is de
Nederduitfche naam) is een dorp in Friesland, omtrent
een uur gaans bezuiden Leeuwaarden , niet eene heerlykhad; heerlykheden zyn in Friesland altoos onbekend geweest , daar men nooit van eenige leenroerigheid wilde
hooren. Maar VIGLIUS had te Zwiehem zyne voornaaine
Zathe, benoemd met zynen Geflachtnaam AYTA: by bouwde ook aldaar een Gasthuis en eene School. Het eerfte
is, rneene ik, nog in weezen. Eigcnlyk was by geboren
een ander dorp naby wichem. Zie sctiote
van
bl. 186 1B7. —
'Timms
Bladz. 332 reg. 16 moet voor REINIER zekerlvk gelezen worden ELIAS, ten ware JEANNIN zelve zich in den
naam vergist hebbe ; hctgeen men dan wel had mogen
aanWirdwn,

Belcaryving

Friesland

$) Zie deeze Naleezingen • blad7.. 356, 4o!.
(1-) In eene Aantekening van den Were Tx WATER.
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aantekenen.
Bladz. 392 reg. 6 v. o. wordt gezegd,
dat de Viceadmiraal DE HAAN
dezelfde was , die , in
't Jaar 1676 , voor Palermo , fneuvelde , in dien
„ beroemden zeeflag , tegen de Franfchen , in welken
t, DE RUITER doodlyk gekwetst wierdt ," enz. Dit is
niet naauwkeurig. DE RUITER werd gekwetst in den
zeeflag van den 22tten van Grasmaand, en ftierf op den
29ften der zelfde maand. DE HAAN verloor zyn leeven
den 2den van Zomermaand. Zie BRANDT 'S Leeven van DC
ItUITER bl. 976 en 993. Ook WAGEN. V. H. D. XIV
bl. 392 –394 Uit den zamenhang moet men ook
noodwendig belluiten , dat op bl. 417 reg. 6 v. o. voor
negentig duizend moet than negen duizend.
Nog eene aanmerking, en wy eindigen. Van de 448
bladzyden, welke dit Boek bevat , loopen 375 over de
Tien eerfte Deelen van WAGENAAR ; zodat voor de Tien
laatfte niet meer dan 73 overfchieten. De reden deezer
ongelykheid is, dat, volgens de belofte des Uitgeevers of
Drukkers , in een Bericht aan den Leezer , achter het
XXfte Stuk der Byvoegfelen , gedaan, deeze Naleezingen
niet meer dan 25 Vellen zouden bedraagen. Doch wy
vertrouwen , dat de Heer VAN WYN zyner. Landgenooten grooteren dienst en meer vermaak zoude gedaan hebben met nog es Vellen zyner Aanmerkingen te leveren,
dan met zich zo te bekorten , als hy nu , omtrent de
laatfte Tien Deelen, heeft moeten doen. Maar wy hoopen
dit Bemis eerlang vervuld te men in het andere Werk,
waarvan hy in zyne Voorrede hi. X gewaagt , en dat,
rnisfchien, onder den titel van HistorsMe Avondflonden,
(zie bl. 357) eerlang op dit zal volgen. Ondertusfchen
wenschten wy wel dat de Uitgeever zyn woord had
gehouden in het leveren van een algemeen Register op
alle deeze Stukjes , nevens eene verbeterde opgaave der
Drukfeilen in No. XIX en XX workomende, welke wy

te vergeefs gezocht hebben.
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NE EIMANDS

1Veerlands vernieuwde Welvaart, door 't Herfiel der Mawrfaduren en de Middelen daar toe aangeweezen door den
Regtsgeleerden G. R. Te Leyden , by J. van Thoir
1797. In gr. 8vo. 188 bl.

eeze meer algemeene Tytel heeft men geplaatst voor
D
een Werkje, 't welk, naar luid van den meer bepaalden, gevoegd voor het kort begrip, was,

Middelen tot
lierflel der Inlandfehe Wollen en Zyden Manufaliuren ,
als den voornaamlien tak en meeste bevordering van den
algemeenen Koophandel en Welvaart tier Vereenigde Provincien van ons Gemeenebest , en in 't byzonder van
Holland.

't Zelve heeft eenen Regtsgeleerden tot Schryver, die
bet , blykens 't Voorberigt, „ onder voorlichting en met
behulp van twee onderfcheiden Leydfche Fabrikeurs op.
ftelde 5 " en wel in den Jaare 1756. — Eene Jeer,/
tekening, die ons bykans eene halve Eeuw te rug zet, en
dus in omftandigheden, die den Schryver en diens Voorlichters itellingen deeden maaken, en voordragten doen,
overeenkomftig met den geest van dien tyd , en door
de veranderde omftandigheden der Republiek thans of
reeds eene andere wending genomen hebben, of nog kun.
nen neemen.
Bewys , „ dat men , onder het voorig Bewind , ook niet
„ altyd it11 gezeten heeft, maar dat 'er ook echte Vader„ landers gevonden werden , die het waar belang van
't Land , 't welk onzer eller belang bevat , kenden en
„ behartigden , en dit door daadlyke en vrugtbaare Be„ fluiten poogden te bevorderen,” hadt de zaak niet noodig, voor remand, die iets van 's Lands Gefchiedenisfen,
tot het vak des Koophandels en der Manufaduren behoonude, weet ; bier toe egter wil de Uitgeever dit Werkje
gedeeltlyk doen dienen, en heeft by 't zelve met eenige
Aantekeningen , daar toe ftrekkende, en om het op onze
tyden meer toepasfelyk te maaken, verrykt. Aanmerkingen , die, zo 't ons voorkomt, blyk draagen, dat de Uitgeever met de tegenwoordige fchikking van zaaken niet
zeer verkuischt is; men leeze, onder andere, de 15de
pant. bl. 141 en 142 voorkomende ; als mede bl. 144.
De Uitgeever erkent, bl. 3 , „ dat dit fink altyd iteeketi
fa bled, en tot heden toe niet werkftellig heeft kunnen
17 ge.
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„ gemaakt worden;" met byvoeging : „ 't Is te hoopen ,
„ dat de tegenwoordige wetland de voorige beletzels,
,, op eene voorzigzige en rechtvaardige wyze, zal kunnen
• wegruimen." Eene hoope, zeer flaauw , en niet zonder
inmengzel van zydelings verwyt, aangeduid. Wat des
in deeze laatfte dagen in den Vaderlande gehandeld
en beflooten is zal zeker zyne goedkeuring niet wegdraagen.
Het kart begrip , voor het Werkje geplaatst, doet den
Leezer,, met eenen opflag van 't ooge , zien, wat en in
welk een verband by alles verwerkt vindt. Veel goeds ,
doch ook veel thans onbruikbaars, wordt 'er in voorgedraagen. De ftyl is die Bens Regtsgeleerden, en met
veele onduitfche en bastaardwoorden doorweeven , voor
wier behoud de Uitgeever geene verontfcbuldiging
„ vraagt ;" wegens langdraadigheid kon by het niet wet
doen , fchoon het niet te onpasfe zou geweest zyn.
,, Men is," zegt de Uitgeever, „niet onkundig van de
„ veelvuldige Gefchriften , die, zedert het opftellen van
„ dit Stuk , over dezelfde onderwerpen , byzonder over
het Fabriekweezen, zyn uitgekornen; maar men vleit
$9
„ zich echter,, dat 'er geene zyn, die zoo opzettelyk in
„ zulk een geregelde orde , met zoo veel naauwkeurig„ heid , gelydlyken afloop en zamenhang van onbetwist• baare vvaarheden , en met de volkomenfte overtuiging
• medefleepende redekavelingen, het onderwerp voldongeo
„ hebben, als dit voorhanden zynde Gefchrift.”
Op deeze eigen aanpryzing zou veel tar vallen; wy voor
ons herdenken met meer voldoening geleezen te hebben,
het Adres van het Commute van Algemeene JYelvaart is

Haarlem, aan de Nationaale Vergadering reprefenteerende het Volk van Nederland , over de Oorzaaken "'an
het Verval en de Middelen tot Herflel der Vaderlantlfchs
Fabrieken en Trafieken. Te Haarlem, by F. BOHN (*). Een

Adres, naar den toenmaaligen ftaat berekend, en waardig
om door Ole rechtfchapen Vaderlanders geleezen te worden, om de Middelen, daar in voorgetteld , niet alleen te
befpiegelen en goed te keuren; maar ook daadlyk in 't
werk te Mellen.
(*)

Zie 011Ze reeled. Letterati voor 1796 bI. 542.
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Reis langs den Rkyn , behelzende eene zo naauwkeurige
als belangryke befchryving der Steden, Dorpen en Flekken, aan den oever des Rhyns gelegen, benevens een
zeer onzliandig berigt van de Badvermaaken te Zwalbach; plestigheden van de Krooning des Keizers; Lustplaats to Schwetzingen ; als mode eene uitvoerige befchryving der voornaa'nJle Tafereelen in de Gallery van
Manhein2. Met Plaaten en Kaarten. Derde Dee!,
De Opperpaltz , het Maintzifehe, Ilesfifche en bygelegen Rhynlanden. Te Haarlem, by F. Bohn, 1797. In
gr. live.

et genoegen en goedkeuring hebben wy gefprooken
M
over de Twee Dealen eener Reis tangs den .Rhyn,
onlangs uitgegeeven (*). Wy meenden daar mede een af-

gedaan Werk te hebben doch vinden het bier met een
Derde Deel vervolgd. 't Is niet van dezelfde hand, Beene Vertaalipg, gelyk de twee voorgaande, maar oorfpronglyk van eenen Vaderlandfchen Reiziger in de bezogte
fireeken , die zyn naam onder de Letter E verbergt;
en, zo als wy in 't zekere onderrigt zyn, den Burger
ESSER aanduidt , zeer onlangs te Harderwyk overleden.
• Hy was, gelyk by in 't clot zyns Voorberigts vermeldt,
ncoit Aueteur , maar Ilegts een Beminnaar der Wee„ tenfchappen, en fchiep deeds zyn grootst vertnaak, om
• Menfchen , Zeden , en de Werken der Natuur en
„ Kunst, te befchouwen.” Nimmer ook hadt by , in de
Jaaren 1790 en 1792 deeze Reis doendo , ten oogmerke
gehad dezelve ter L)rukperie te geeven. Dat dezelve in
't licht verfchynt is alleen toe te fchryven aan bet aanzoek van den Uitgeever, en eenigen zyner goede Vrien•
den, en wel voornaamlyk, gelyk by 'er byvoegt, ons
• dat juist dat gedeelte van Duitschland, 't welk by zo
kort te vooren hadt bezogt , nog onlangs meestal het
„ tooneel des Oorlogs geweest is , en dus eene befehry, ving dier plaatzen en wegen een juister en duidelyker
• denkbeeld zou kunnen geeven van alles coat in die ge, westen aanmerkelykst is voorgevallen."
De

(*) Zie onze Vaderl. Letteroef. voor 't Jaar 1 794, bi. 423, en
voor 't Jaar 1795, bl. 163.
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De Reis , bier vermeld , kan zeer gevoeglyk aangeinerkt worden als een Vervolg der gemelde twee den Rhyne
befchryvende Deelen, die, zo wy verneemen, een gunftig onthaal by onze Landgenooten gevonden hebben.,
De Burger ESSER fchoon van aanleg geen Schryver,, deelt
zyne verhaalen, en daar tusfchen gevlogte aanmerkingen
en bedenkingen , op eenen trant mede, die verre is van
Diet onderhoUdend te weezen , en den Leezer uitlokt om
hem te vergezellen, by zyn voortreizen , met hem, daar
by zich ophoudt , te vertoeven, en deelgenoot te worden
vari zyne tusfchen in gevlogte ongezogte aanmerkingen ,
die den Menfchenvriend , den Vaderlander,, allerwegen
kenfchetzen , eere doen aan zyn verftand en hart teffens4
Wy houden dit Derde Deel voor een aangenaam en onderrigtend toevoegzel , en zien , volgens aanduiding in
het Naberigt, een Fierde Deel te gemoete , 't welk reeds
op de Pers is; met welks uitgave een volledig Register
op alle de Deelen het Werk zal befluiten.
Geheel beantwoordende aan Schryvers kenfchets van
zichzelven gegeeven , in de weinige van hem bier boy en aangehaalde woorden , is deeze Reis. Het beloop
daar van en eenige der voornaamst uitfteekende of
breedst bewerkte punten zyn op den Tytel aangeduid, en
agten wy ons ontflaagen , hem van Stad tot Stad, van
Plaats tot Plaats, te volgen. Aileen dit in 't voorbygaan
opmerkende , dat ESSER 'S befchryving van de Badplaatzen en Baden , met alles wat daar toe behoort , eene
byzondere opmerking verdient, daar hy, door Lichaamsongefteldheid gedreeven , deeze Reizen, ter herfteilinge,
ondernam. Met meer belangneemens, derhalven, dan veele Bezoekers dier plaatzen, bragt hy 'er den tyd door ;
en zullen zy , die uit deezen hoofde die oorden mogten
gaan bezoeken, in hem eenen Wegwyzer vinden.
Te Wisbaden van de Spyze, en byzonder van de Groenten en Vrugten daar opgedischt, fpreekende, kykt, en niet
ten onregte, de Hollander ten verhaale uit. ,, De Duit.
fchers mogen op hunne verlichting roemen, ja trotsch
„ zyn op bet groot aantal hunner Aufteurs zy mogen
„ altyd met fchimp en veragting van de Hollanders en
„ hun geld fpreeken, zy zyn egter by ons nog verre ten
agteren, in die verfynde induftrie, het waare kenmerk
„ der meer algemeene befchaafdheid, byzonder onder den
„ ambagtsman en landbouwer. Ik dagt een en ander„ maal , ale dit land met het Hollandfche overleg en

„

i
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de oplettenbeid , die aan onze boeren of tuinlieden
„ eigen is , bebouwd wierde , konde men hetzelve , met
weinig kosten , in een aardsch Paradys herfcheppem
„ De grond en ligging deszelfs is allervoordeeligst ; 'et
„ behooren alleen flegts meer verfynde en befchaafder
• harsfens toe , ter befluurhtg van de bebouwing ; dan
• ik moet ben ook het regt doen van aan te merken,
„ dat de Landlieden in Duilschland , meestal , voor geestelyke of andere Opperheeren arbeiden, en weinig nuts
• voor hun zelven in de betere bebouwing zouden yin, den , daar , indien zy eigendom bezaten hun vernuft
„ opgefcherpt zou worden , dat nu door den bank vry
• Romp is , en in geenen deeze by de gefleepenheid onzer
1, Zuid- en Noordhollandfche l3oeren vergeleeken kan
• worden."
Tot dit zelfde denkbeeld keert by weder op zyn weg
na Darnzgad. In de Hesfi:IChe Dorpen Sprenlingen, Langen,
en All hadt by zyne opmerking op de meubelen
in de herbergen : „ deeze beftonden zelden meer dan uit
„ lange tafels en bankers of houten ftoeltjes; een fpiegel,
of iets anders aan . den wand, zag men byna noon, en
„ bet is bier, gelyk ook in het Keulfche, dat men under„ fcbeid ziet tusfchen Zuid- of 1Voordhollandfche ja zelfs
• Gelderfche Boerenherbergen en Dorpen, waar men alles
„ vol glad gefchuurd koper, rekken met Deli's of ander
• aardewerk, vindt. In de daad, wy Hollanders zyn ten
• eerften te onvreden , zo dra wy eenigen tegenfpoed
• hebben, of flegts vermindering van voordeelen genieten :
• daar de inwoonders van diergelyke landen byna zelden
• vooruitgaan, maar altyd werks genoeg hebben om het
• jaar rond bun beftaan te vinden; vermids de landman
• zelden voor zich zelven, maar meest voor den adel of
„ geestlyken , als daglooner, werkt , of wel de boerenplaatI, zen duur moet pachten , blyft by beflendig dezelfde.
„ Voorwaar een Boer in Holland kent zyn geluk niet."
's Reizigers plaatsbefchryvingen zyn doorgaans beknopt ,
tn that by alleen op bet zonderlinge en minbekende thl. Ten
voorbeelde ftrekke Darmflad. „ Deeze Stad deet zich, by
0, het inkomen , vry wel voor, hebbende aldaar een ruim
plein, bet went, gelyk ook de middelfte en voornaamfte
ftraat, met vry aanzienlykc huizen bezet was, voor 't
„ overige hadt de Stad, in myn oog, niets aantrekkelyks,
„ ja zelfs iets treurigs. Het Landgraaflyk Slot hadt bo1, venal een droevig aanzien, 'er heerschte in alle firaa,, ten
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91 ten eene doodfche flilte , over het geheel had ik in
„ Darrnfiad een onaangenaame gewaarwording , het geen
„ ook veroorzaakt werd doordien de weinige leevendige
„ fchepzels, die ik ontmoette, byna alien Soldaaten, en
,, flegts redelyk gekleed , waren: men kon hier zo aan
„ alles zien , dat het militaire weezen hier de hoofdzaak
,, uitmaakte, en dat alles hier voor was ingerigt, Byzon,, der ter bezigtiging merkwaardig was daar toe een Ge.
,, bouw, het Welk alleen ftrekte voor het exerceeren der
„ Troepen en Recruten." Dit Gebouw, 425 breed, en
168 voeten diep , was van een zonderling maakzel, en
hadt in de geheele uitgeftrektheid geen een colour of
pylaar tot onderfteuning van het dakwerk. Naa 't zelve
in de zeidzaame zamenftelling befchreeven te hebben ,
gaat de Schryver voort: „ Oit de aangewende moeite en
1, kosten tot dit gebouw kan men afneemen wat men
„ hier doet enkel om den Soldaat te maaken; het zy verI, re van my dat ik de wapenoefening zou afkeuren ;
2> neen , zo lang de waereld zo blyft is dat noodzaaklyk ,
Iv en een groot deel der Burgers moest in ftaat zyn hun
15 eigen land te verdeedigen ; mar, om den mensch zo
II geheel en al tot fchietmachinen te vormen , en 'er te
„ gelyk niets van een vrywerkend en denkend weezen ,
„ dat eenigzins zyne waarde als mensch gevoelt , in
12 overblyft, dat is lets dat my altyd zeer ergert, vermids
12 ik toch van denkbeeld ben , dat wy bier beneden nog
21 voor lets anders dan voor een kunstmaatig moordwerk1!) tuig gefchikt zyn. Maar helaas! zo lang de ftervelinI, gen geene juiste denkbeelden van waare vryheid vorI, men, en daar door, als ook door hunne verkeerde harts,' togten en neigingen , zo dra zy eenige vryheid genie91 ten , oogenbliklyk tot losbandigheid of anarchie (regeeSO ringloosheid) overflaan , zo lang zullen de Vorften al1, tyd middel vinden om het leenftelzel en de militaire
sl regeering te doen in werking blyven; waarlyk de menII fchen zyn door hun onweetenheid, vooroordeelen en on1, deugden, veelal zelfs de oorzaak van de onderdrukking,
,, die zy ondergaan."
De doorreisde Bergliraat in opmerking genomen hebbende , voegt de Reiziger 'er deeze aanmerking nevens : ,, Men pasfeert wel drieerlei territoiren , als
„ Heilisch, .Maintzisch en Paltzisch, men wordt dit wel„ dra gewaar, door de crucifixen en heilige huisjens, die
,, men op het Maintzifche 51leen • aantreft. Waarlyk , in,, then
I 2
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dien de tooneelen der natuur my niet veraangenaant„ den, de bewoonders derzelven zouden zulks dikwyls
„ niet doen ; want bier ergert men zich over het flaaf„ agtige en nadeelige der militaire regeering , en elders
11 over de dweepery en het bygeloof, dat door de geest„ lyken leevendig gehouden wordt, en fomtyds weet men
„ niet of men de creatuuren, die de fpeelpop van adel
„ of geestlyken zyn, beklaagen dan belachen zal, vermids
„ zy veeltyds grootsch op , en zeer te vrede met, hun val.
„ fche denkbeelden zyn, en ,wat nog erger is, bun onderrigter, gelyk oudtyds Israel de Propheeten, eer Iteeni„ gen zouiden , dan de lesfen in. dankbaarheid ontvangen;
„ waarom men dan ook uit liefde en tot behoud van zy„ ne eigene ledematen genoodzaakt is te zwygen en bloot
„ fpeetateur te zyn."
Heidelberg wordt onder andere vry breed befchreeven.
Wegens het daar berugte drynvat vinden wy aangetekend, dat men 'er te vergeefsch het oude, dat met Bag.
chanten en allerhande fnydwerk vercierd was, en 't geen
men in MISSON 'S Reize I D. bl. 46 befchreeven en afgebeeld Omit, zou zoeken, daar het zints lang gefloopt is.
$, Het tegenwoordige is in 1751 gemaakt, en houdt nog
30 voeders weer dan het voorige, doch is voor het
overige zeer eenvoudig en zonder cieraaden gemaakt,
boven op 't zelve is een planken vloer of zoldering met
een baluftrade 'er om been hier klimt men, langs een
51 rechtopgaanden trap, naar toe , om dus boven op dit
11 gevaarte te kunnen wandelen. Ik zag my bier zeer te
1, leur geileld, meenende uit hetzelve een proef regt goeden ouden rynfchen wyn te bekomen , 't geen my , op de
vermoeijende klimming, zeer wel zou gefmaalct hebben;
dan ziet, de groote buik was ledig , en ik geloof dat by
51
ook niet weer gebruikt wordt ; maar enkel dient oni
de nieuwsgierigen en vreemdelingen te lokken."
Van Schwetzingen, met de Keurvorftelyke Tuinen, ontrnoet men eene zeer leezenswaardige befchryving. Te
Manheirn vestigde de Reiziger bovenal zyne oprnerking
op de Boekery en de Kunstkabinetten. De Schilderftukken der Italiaanfche en Nederlandfche Meesters worded
beoordeeld, en het afwisfelende der laatstgemelden boven
de eenzelvigheid der eerstgenoemden krygt by hem verre
den voorrang.
De Paltz , die de Reiziger zyn geliefde Paltz noemt,
verlaatende, vinden wy deeze Volkskenfchets door hem
op„
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opgebangen : „ In de daad , indien ergens bet onder• fcheid in welvaart , veroorzaakt door Godsdienttige
SI en Burgerlyke Vryheid , ten duidelykfte zigtbaar is ,
dan is het waarlyk in de Paltz; vooral als men haar
SI vergelykt met de landen van de drie geestlyke Keur9! vortten , en byzonder met het KetilMe. In de Stad
• Maintz is zeker ook veel rykdom en welvaart door
43) den, handel, en veel leevendigheid, doordien ze ecn der
• Stapelplaatzen van den Rhyn is, gelyk de Adel 'er ook
veel vertier maakte; dan, indien men over de welvaart
• van een land wil . 00rdeelen , moet men alle de clasfen
^ van inwooners befchouwen, en vooral den Landman ,
en ins ook de Dorpen opmerken, en dan is het onder„ fcheid te groot. In het Maintzifche, Trierfche, en bop, venal in het Keulfche, zyn de boeren arm , flegt gekleed,
bewoonen alien icemen huizen, waar door de Dorpen
• onaanzienlyk zyn. Daarentegen zyn de Paltzifehe
• Dorpen over 't geheel net , de -huizen en fchuuren wel
vt onderhouden, en indien ze al van. leem zyn, egter net.
• jes bepleisterd , waar door ze veel beter aanzien heb„ ben ; dit alles , gelyk ook hun kleeding, is een on„ twyfelbaar bewys van meerdere welvaart. In 't Kea„ fchc is de dOmheicl , fomberh,eid, bigoterie, op ieders
„ aangezicht te leezen. In 't Palaifche vindt men juist
„ het tegendecl , de aanmerkingen van NICOLAI op de
„ phyfiononndn zyn zo gegrond , dat elk Reiziger van
„ eenige oplettenheid die ook even zo ten allerzigtbaar„ iten gewaar wordt en ondervindt.”
Het verflag van Worms. en Oppenheim fluit het Reisverhaal. Uit een en ander ftaal , 't welk wy bybragten; heeft de. Leezer. gezien , dat de Burger ESSER
zich niet weinig toegelegd hebbe, om zyne waarnedmingen op den gewigtigen tak, de Mensch- en Chara6terkunde, te vestigen. Zyn fmaak in dit vak bragt zeker
het groutfte gedeelte der Byvoegzels voort behelzende
het Charg er. en de Leevenswyze der Vuitfchers met die
der Hollanderen vergeleeken.
Veel overneemenswaardigs troffen wy bier aan. In de
Duitfche Vrouwen, van, eene zedelyke zyde befchouwd,
vondt de Reiziger veel genoegen, en draagen , zy de goedkeuring by hem weg boven de meeste Hollandfche, „ waar
,, van ,” 't zyn 's Reizigers woorden , „ een aantal flechts
„ over het toilet en modes , andere weer van niets an„ ders, dan tot walgens van haare huishouding, of, zeet
13
„ dweep,
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dweepagtig, over den God-sdienst , weeten te fpreeken,
Behalven dat de tinaak voor Le&ure in Duitseb„• land ook by de Vrouwen thans eene zekere mode is
geworden, geloof ik dat de wyze van preeken, die al.
daar plaats heeft , ook veel toebrengt tot opgeheiderder
,, en gezonder wyze van denken. Veele Vrouwen heb,, ben , door huislyke bezigheden , en doordien zy van
• openbaar onderwys of lesfen genoegzaam verflooken
• zyn , weinig aanleiding om regelmaatig en juist te den„ ken; het is derhalven de openbaare Godsdienst en de
• wyze van preeken, die haat hieromtrent nog konde
• gemoet komen; dan hoe weinig boort men in ons Land,
• by de groote Kerk, [deeze benaaming, hoe ouderwets ze
ook klinke, is genoeg ter onderfcheidinge] van de piigten
,, in het maatfchappyelyk en huislyk leeven fpreeken,
,, van de noodzaaklykheid en verpligting van ieder mensc1
„ om zyne verftandlyke vermogens te vermeerderen; al„ le Predikatien koinen byna alleen near op de noodzaaklykheid van in CHRISTUS te gelooven, of volgens
• het Enangelie te wandelen, aan welke uitdrukkingen
1, de menigte zo gewend wordt , dat ze geen de minfte
• uftwerking_op hen hebben: want van de toepasfing, van
„ deeze leer op alle hunne dagelyks voorkomende daaden.
,, en verpligtingen, verkrygen zy Dimmer eenig denkbeeld ,
„ of flegts zeer algemeen ; en offchoon dan ook veelal
„ onze daaden of de beginzels derzelven onvolmaakt of on.
„ zuiver zyn, geloof ik, dat zy, zo als ze dan ook weezen
„ mogen , egter weer nut in de maatfchappy zullen te
„ wege brengen, dan de zugtende en nageprevelde bely„ denis van bet zuiverst dogmatiek Syttema!”
Behalven eene Afbeelding van Illankeim, vindt men ag.
ter dit Deel eene, met kleuren gedekte, nette Landkaart
van den geheelen loop des Rhynfirooms, bevattende het
vak van Europa , 't welk zich in de Breedte van het
Zuidelyk deel van Holland tot aan de Republiek Genua,
in de Lengte van den Meridiaan van Parys tot dien van
Trente, uitftrckt. Eene Kaart, die tegen veele van den
Rhynftroom binnen korten tyd uitgegeevene zeer wel
mag monfteren, en ook afzonderlyk by den Uitgeever to
bekomen is.
„
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froeve van een Ironiesch Comie ,ch Woordenboek, van verouderde,
vernieuwde en nieuw nitgevonden Woorden en Spreekwyzen,
in, de Nederdultiche Taal. Voorgeleezen in , en opgedragen
eon, de Illaatfcy'zappy der Perdienlien , ter Spreuke voerende:
Felix Meritis , door A. FOKKE SIMONSZ. Medelid derzelver
.114aatfchappye en van het Genootfchap ter bevordering van
svaaren Godsdienst , Deugd , Kunst en Weetenfchap „ opgerig,t in
de Bataaffche Republiek ; Hoofdlid van het Ansfierdailmeh
Dicht- en Letteroefenend Gcnootfchap , en van het Rotterdamsch
nicht- en Letterlierend Genootfchap , ter Spreuke voerende :
Studium Scientiarum Genitlix.
repgctcre

ch1 toAAci (tocsva,) Z\zel‘cemzOmEvac
SOLON.

Ik worde

dagelyks %reel (nieuwe) zaaken aanleerende.

Eerfie Stub. A—H. Te Ansfierdam, by G. Roos, 1797.
gr. 8vo. 148 M
en Woordenboek om te vermaken is, in de daad, een
vreemd verfchynfel. Evenwel voldoet deze Proeve van
den burger MIKE zo geheel aan dat oogtnerk , als enige zyjner
overige boertige Schriften. Wie van dezen Schryver inzonderheid zyne J3sertige Reis door Europa de Moderne Helicon,
en het Toekomend yaar Drieduizend, met genoegen ge.lezen
heeft, zal in. dit Woordenbaek van verouderde„ :vernieuwde en
nieuw uirgevonden • Woorden en Spreekwyzen geen minder behagen fcheppen. Schoon van enen gansch byzonderen aanleg,
is hetzelve geheel in den geest der opgenoemde Werken, daar
ook het doe! van den vernuftigen Schryver met doze Proeve,
in de daad , geen ander is, dan om alle foorten van Lezers enig
vlugtig vermaak en uitfpanning van ernaiger en belangtyker be.
zigheden te verfchaffen. Wat de wyze der behandeling van
dit Werkjen aangaat , FOKKE zelf Verklaatt zich in zyn Voorbericht daarover voorlopig in dozer voege : „ zy is oeer het
• geheel 1roniesch , en tevens , waar fommige Woorden zulks
„ konden dulden , ook Cotniescb; men houde derhal-ven , by des„ zelfs leezing , flegts altyd den eigentlyken aart ,der Ironic of
„ verbloemdeReden in het oog; en dat bet aan haar, onder alle
• andere fchryfwyzen, even als aan de befchaafde Satire geoor,
„ loofd is , eenigzins tot boven- de eigentlyke meaning des
„ Schryvers te ftygen, waarom men ook heure voortbrengze„ len niet zo naauwkeurig na den letter behoort op te neetnev,
„ en altyd flegts als algemeene , en eenigzins overdreevene,
„ trekken behoort te waardeeten. De Ironie immers is Diets
„ anders dan een Redeneerkunflig of, Rhetorisch Vergrootglas,
„ 't welk
.1 4
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„ v t welk de onder deszelfs bereik liggende voorwerpen, of

• fterk vergroot, of de van dezelven afkaatzende ftraalen
gekeerd op het netvlies der ziele maalt, op dat het verfland
,, die, in derzelver waare geftaite aan dezelve zoude kun„ nen overbrengen.” Dan het zal , tot een beter oordeel,
gefchiktst en nodig zyn onze Lezers lets ter proeve mede to
delen. Wy kiezen daartod als een Woord, dat de Schryver
niet alleett Ironiesch , maar tevens zeer Comiesch , behandeld
heeft, het laatfte van dit Eerfte Deel, naamlyk.
TIOOGMOED.
„ Langen tyd," fchryft FOKICE, „heeft men omtrent dit Woord
,, en deszelfs- berekenis gedwaald, meenende dat het een aan„ doening en zedelyke kwaal der ziele ware. Mt is echter
„ verre van dear, en nu onlangs heeft men ontdekt , dat het wel
„ degelyk een lighaamelyke kwelling eene ziekte des lighaams
,, is; welke uit eene !Dort van befmetting beftaat, waarvoor
„ het Wel- van fominige pertbonen meg, en dat van andere
„ minder geneigdheid heefc. Toevallig is men op deze gewigtige
• ontdekking gekomen; immers de laatfte Staatsomwentelingen ,
zo wel in de Franfche Republiek , als in Venetien, Genua en
„ elders voorgevallen, hebben gelegenheid gegeeven ,om het heir
„ der lIghaamskwaaten met deze eene nog te doen. aangroeijen;
„ de vile keuze der burgers omtrent de perfoonen, welken
andaar federt het Lands- en Stadsbeftuur hebben bekleed , was
„ oirzaak, dat fommige braave , echter uit den, weleer zoge„ noemden , burgerftand ontleende , lieden mede tot hooge
„ waardigheden gekooren werden, en juist aan dezen hebben
„ de beroemelite Franfche en Italiaanfche Phyhologisten het
„ eerst befpeurd, dat de verandering van lucht, en het geduurig
verblyf in groote , zwair bemuurde, Gebouwen , het geftel
,, van fommige menfchen flerk aantasc, en' eene ziekte te wege
s. brengt , Welkewy wel der moeite waardig oordeeleu, em in
„ derzelver naam , oirzaak , kentekenen, geneezing, en manier
van leaven, hier wat nader to ontwikkelen; ten eiade elk
„ purgerman , die genoodzaakt is , of in het vervoig genoctd„ Sankt worth , om naby de zeelucht, of in groote zaalen, zyn'
„ meesten tyd door te brengen, zig tegen deze ziekte kunne
• beveiligen.
„ Men noema dit nieuw ontdekte kwaad Arrogantia, 't welk
,, so veel betekent als Hoogmoed of Trotschheid; byaldien
„ het, ten tyde van Hippocrates , bereids ,ontdekt geweest
„ ware, uncle het zeekerlyk ‘1Acgtowficz of foyceAqrapoo-vp 4 gehee,
„ ten hebben; dock te diet tyde werd het nog voor een zielen„ kwaal gehouden.
„ De oirzaak is onlangs , gelyk gezegd ie, opgefpeurd; de
„ zeelucht, of de zoute uitvloeifelen derzelve, vermengd met
,, den
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,, den geest van den ultilag, of verkalking der 4 emetfelde wander*,
„ welken de Bouwlieden 114elaatschheld 'der Muuren noeinen ,
,, en die in groote Zaalen en Vergaderplaatfen veelal pleats
*, hear, fluipt door inademing , en 'door de poridn des lig„ beams , in het bloed, en veroirzaakt , by eenige weinigen, die
„ niet, als 't ware van jongs op , aan dezelven gewoon zyn,
,, de lastige ziekte , welke wy Hoogmoed en Trotschheid
„ noemen.
„ Derzelver kentekenen zyn als volgt: in het begin der ziek• te begint de buik een weinig te zwellen, met eenige tinge„ rustheid in de pols; de'ze zwelling neemt eindelyk toe, en
,, de bulk zet zieh inerkelyk uit .; vervolgends klimt de tnateria
„ peccans naar boven, duet de kin uitzetten, en het aange,, zicht opblaazen; de oogen beginnen itrak te ftaan; de fpie„ ren van het aangeticht ondergaan een zekere verlamming,
„ inzonderheid de Mufeulus Zygomatieus, en zyne byliggende
„ fpieren , zodat het lagchen of vriendeiyk zien volarekt dear
„ door belet worth, gelyk aok de verlamming der Halsfpie„ ren de Nekfpieren te fterker doet werken, die dus het
• hoofd geduurig achter over trekken. Deze paralytique aan„ doening test vervolgends oak de Tongfpieren aan, dic vet.„ oirzaakt een kleine hammering -in de fpraak, die veer naby
„ komt aan het qua qua der Kalkoenen. De ziekte meestal
„ hew' zetel in den built hebbende , worden , na mate hee
kwaad toeneentt, de voeten en hec geheele onderlyf gewel„ dig bezwaard, zodat de natuurlyke en . ongedwongen gang zeer
„ belemmerd wordt, en na die der Ganzen of Paauwen begint
„ te zweemen. '.Er komt gene uitvalling van het Hoofdhair,
„ of illoperia, by, waardoor -de Patient genoodzaakc wordc
„ van zig van een dikke paruik te voorzien , en in de open
„ lucht her hoofd gedekt te houden, zodat by niet in Ileac
„ is, om, zelfs den nederigaen groet en Imaging , andeis dan met
,, het knikken van het hoofd te beandwoorden , dac echter
„ door de verayving der Haisfpieren 'hem nog zeer moeijelyk
• valt; maar den hoed afneemen worth hem volarekt onmo„ gelyk. I e ziekte meer en weer roeneemeude , wordc de
,, Patient eindelyk gemelyk , norseb lastig en ondraagelyk
• voor hen, die met hem verkeeren, en vervalt eindelyk niet
„ zelden in eene volrtrekre Hypochondrie. — Met dit alies
,, is deze lastige ziekte juist niec doodelyk , en zelfs, wanneer
„ ze tot een werkelyke !coons of krankte overflaat , ziet men
„ dezelve geheel verdwynen, even els de Waterzuchc, wanneer
„ die tot Teering overgaat.
,, De geneezing dezer kwaal is moeijelyk , ell gaat zeer craag
„ voort , 'echter dat is al mede nadat de geftellen zyn; men
„ kan nadat de gerfle wegen, na gewoonte, door gefchikte
„ purgantia, bevoorens gezuiverd zyn , een aderlaating in 't
werk fletlen, en dezelve,
na dat het geftel meer of min
„ fierk
15
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„ fterk is, eenige reizen herhaslen, wyl men bier meest wer.
„ ken moet °in bet lighaam te verzwakken , en de zieke in
„ 't bed te helpen
Wanneer nu de materia peccans
genoegzanm verminderd is, kan men het navolgend Decoc..
„ turn voorfchryven:

lg. Aqua aqualitatis Libras quatuor

Fat. Humilitatis manipulus
Spir. Philof. moral.
Bulliant amnia fimul ad tibias duas ;tum adde
Sal S. Scripture, ex Proverb. i6. vs. 5.
Uvarum Pasf. enucleat. ana unciarn unapt.
Et ferve fac femel. Sub finem cotlionis adde
Glycyrrhiza. femiunciam. Tolle ab igne
Ft adde
Rad. Hellebori nigri
Memento mart ana femiunciam.
IVIacerentur per horas X et facia expresfione
Colentur.
„ Van dit Deccelum moet alle uuren een lepel vol ingenomen
„ worded. Wanneer men eenige beterfchap na -het gebruik van
„ dezen drank befpeurt , gaa men daar flegts mede voort, en
„ fchryve flegts daaglyks voor iteretur ut her ; eindelyk kan
,,, men het Helleboruni , of Nieskruid, 'er aflaaten; wyl het ge,, we/dig niezen , dat op deszelfs gebruik volgt, den Patient
te zeer verzwakt, en de harsfens nu reeds behoorlyk van
,, de ziekteftof geledigd zyn. Koinen 'er, onder het gebruik
dezer drank, nog eenige vlaagen van naar 't hönfd opfty,, geode dampen, dan laate men den zieken flegts rieken aan
„ het volgend Spiritus:
Superbia ante cafUs uncias quatuor.
Extr. Hifloria Mordachei et Hamanni,
Sejani,
Fabula Phaetontis et kari ana drachmas duas.
Spiritus vin. fraternitatis Gallici re?.
Libras fex.
Deflifictur in Balneo Maria ad nccitatern (*).
■■■••••••••■

„ Zoe) „Beide deze bier opgegeeven Recepten zullen wv in ooze moedertaal bier onder plaatien, en wel om twee zeer gewigtige redenen. Dc eerite
daarvan is, dat Met elk het Potjens Latyn magtig is, en evenwel gaarne
weet wat by al 20 in zyn ligliaam flaat; en de, tweede is, dat men lomtyds 'er tegen opziet , om de Recepten , door Apothecars, te leaten
gereedmaaken; om de eenvouwdige reden , dat men , in dat geval , onder
in den zak ete rekening vindt, en even zo wel de Kruiden , als men ze
flcgts weer te noemen , in een Drogist- of Kruiden - winkel , fonityds ,
voor
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„ Zodra men den zieken bier aan laat rieken, zal de be•
„ naauwdheid bedaaren. Allengs en met geduld zal de ge•
„ neezing dezer hardnekkige kwaal , door het beitendig ge„ bruik dezer middelen, onder den zegen der Godinne fly.
„ gicia volgen.
„ De manier van leven of di8et , na de geneezing , moet al.
„ dus ingericht worden. Men behoort zig, zoveel mogelyk ,
• voor de Zeelucht en groote bemuurde Zaalen te myden, dock
1, het beroep zulks niet duldende, ten minflen altyd het bowl'
• opgegeeven Spiritus by zig te draagen , ten einde daar telAlle groote en heete Spy,, kens aan re kunnen rieken.
• zen, en de geheele Ooscerfche Kruidkraam , en alle uitland.
fche Gerechten , dienen hier niet ; de Spyze moet zagt en
., nit eene oude HolSit voedzaam zyn, en, gelyk men zegt
9, landfche Vaderlandfche keuken komen ; te weeten Melkpap ,
Grutten , Borer, Kaas , enz. De Drank met
Of Erten , Boonen,
dun Bier weezen, liefst Scharrebier; a:ear Vooral geen PrinOf
,, cesfe Bier , want dat is te winderig en verwekt benaauwd,, heden. Wyn is mede niet dienilig, wyl ze te veel verhic,
,, en naar 't hoofd ftygt. Allerlei zedelyk en geoorloofd
„ vermaak en uitfpanning is zeer nuttig , inzonderheid het dik„ wyls bywoonen van den Schouwburg , en het leezen van
„ vrolyke Blyfpellen , als zyn : de Glorieus van I', eflouches , de
„ Burgerlyke Edelman van Modiere , de Staatkundige Tinne„ gievoor de helft vau het geld, koopen kan. Zie bier dan her eerfle Recept van her afkookfel

Neem Water van Gelykheid , vier ponden ,

Nederigheid, een handvol ,
Syroop van zedelyke Wysbcgeerte.
Laat dat te lame:: tot op twee punden verkooken ,
doe 'er dan by:
Zout van de H. Schrift , nit Spreuk. 16. vs. 5,
Rofynen van elks een once (dit dient voor de zoetigheid en fmaak.)
Laat dat farnen kooken , en ten elude der kooking moet 'er nog
een half once Ziethout bygedaan worden.
Neem het den van het vuur,, en doe 'er by:
Zwarte Nieswortel, en den Wortel Gettenkt te Sterven, van elks
een half once.
Last alles Lien uuren bug meuken; druk bet dan nit, en giet
bet door cen Zeef.

Het Spiritus om aan te rieken is aides:
Neem Hoogmned voor den Val , vier oncen ,

Aftrekfel van de Historic van; Mordechai en Haman,
Sejanus ,
Fabelen van Phaeton en Icarus, van elks twee drachma,
Geest van Franfche , gereelificeeide Gelykheidswyn , zes ponden.
Lit behoort in het Kookendwater•13ad, tor dat het verdroogd
is, gtclistilleerd te worden.”
•■•■••••■■•••••••■■■■•■IT
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„ gieter van Holherg , de Eerlyke Armoede en de Neer van
„ Guadeloupe van Mercier , en andere diergelyke vermaakelyke

• Tooneelfpellen ; nelgt men naar ernftige bezigheden en over• denkingen, dan kan het geen kwaad dat men fomtyds eens
,, fangs een kerkhof wand*, al is bet juist geen maanefchyn,
„ dat komt 'er , in dit geval, zozeer niet op aan ; men kan ook,
„ by klaar lichten dag, de graven en derzelver inhoud wel be• trachten, en dat is juist het gene deze wandeling voor den
„ Lyder 'van nut make' kan. Ook is het niet kwaad de wer„ ken van Toting en Danneil, voor divertislement, eens te
• doorbladeren;'er is zo lets in, dat alle opgeblazenheid, does
„ winden van trotschheid en hoOgmoed verwekt eensflags beciaart en ter nederflaat ; voords ware het niet kwaad, dat men
„ fomtyds eens in de Hospitaalen eene Wire aan de zieken ging
„ geeven, dat is ook zeer verfterkend voor geftellen die aan
„ den Hoogrnoed laboreeren ; en konde men tot men geheel
„ geneezen ware, ergens in bet Landfchap Drenthe, of elders,
,, by de eenvouwdige Landlieden,een optrekjen krygen ,dat 201.1
• tnede veel tot verfterking en toeneeming van kragten kunnen
• dienen ; in ddn woord, geduld en (tine overdtnking zyn in
„ ftaat, om d al ware het kwaad nog zo verouderd, het einde.
„ lyk geheel te overwinnen en te geneezen."
Op dezen geestigen en vermaaklyken trant ontwikkelt POEM
in dit Eerfte Deel van zyn Woordenboek , waarian by met veel,
V.cht den namn van Ironiesch Comiesch heeft toegevoegd, de
verouderde, vernieuwde en nieuw uitgevonden,betekenisfen van
Meer dan zestig woorden: Wy hebbeti ih heczelve zyn genie
dikwyls bewonderd, en moeten vooral daarvan met lof gewagen , dat by zyne kennis van vele zaken overal zo uitnemend
te pasfe brengr. Voorts hopen wy, dat dit Werkjen velen aan
de verkeerdheden van onzen leeftyd inclachtig maken , en dus
niet alleen cot verniaak, maar ook tot nut en feting ,zal kunnen
nrekken. Dat betzelve daartoe , gelyk iedere Satire , welke de
waarheid ten grondllag heeft , gerchikt is , zullen onze Lezers
nit het gegeven Itaaltje reeds kunnen opmakeu.

De Kinderen myner Luimen; of Verhanlen en Alengellehriften
van A: VAN KOTZEBUE. Uit het Hoogduitsclz verta,^id. 11 Deelen. Te Utrecht , by G. T. van Paddenburg en Zoon, 1797.
In gr. Bro. to fawn 758 bl.
De underD
aareche gang, een EhstlandsVollesverhaal. De lange Hans, of
e itukken , welke in het Eerfte Duel dezer Verhalen en
Mengachriften voorkomen , zyn de volgende t

de rechten van den mensch , een Piyheids Roman. De geneezen
DwaalJler een tponeel uit de groote wereld. Eenige oude
Nieusystydingen. Welke /deur then hebben meet onl bentinnenswaar-
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emardig te zyn. ilanffiraak aan een nedermuis. De dood vas
Forst P ***. De hardnekkige Weddenfchap. Brief eens KluYenaars
aan zyn' Friend. De Gaarkok en de (Trek. Vrouwentwist. De
gefchiedenis eener Slavin van den Codsdienst. Uit eene verfame.
ling van oude Tooneeffpelen. Brieven tusfchen twee gelieven , Pieter Zahn, een Visfcher , en Dorothea Zeepfchuim, een Waschger.
Bydragen tot Knigge's boek ovir de verkeering met menfchen.
Nog eenige Gedenkfpreuken veer het gezellige leven. De kleenJle
kugen is gevaarlyk , eene ware gebeurtenis. Het Glimwormtje.
De Eerlykheid. De Bramin. Het onderfcheid en de vereeniging
der Standen. De Hoveling. De Muis. De Leettw , met tend.
pyn gekweld. De Vlinder en Tortelduif. Wie zou dat geloofk
hebben? — een ongelukkig geval , aan een gehuwt man wedervaren. De naam van Kinderen myner Luimen fchynt ons
voor deze ftukken byzonder gefchikt. Geenzins hebben zy
alien dezelfde waarde. Len enkeld gelyk de briefwisfeling tusfchen Pieter Zahn en Dorothea Z,eepfchnitn , is voorzeker nit ene zeer ongunitige luim geboren. Wy zouden in
deze briefwisfeling den vernuftigen EOTZEBUt nooit gevondeti
hebben, en achten- dezelve, als een laf en fmaakloos opftel
zyns geheel onwaardig te wezen. De meeste flukken nogthans
kenfchetzen het eigen genie van den vernuftigen Schryver. Da
geneezen Dwaalfler,, de kleenfle leugen is gevaarlyk ,en het flukjen,
getiteld: Wie zou dat geloofe hebben? hebben wy vooral met
veel genoegen en goedkeuring gelezen. De lange lions is een
fcherp , maar overdreven, Hekelfchrift, niet ontbloot van geest en
vinding, maar tevens blyken dragende van des Schryvers hevig
vooroordeel tegen de begrippen van Vryheid en Gelykheid
thans zo algemeen door gansch Europa verfpreid. Korzzatat
begaat in deze zogenaamde Vryheidsroman dezelfde fout ,
waartoe meer anderen vervallen zyn, om naamlyk het mis.
bruik , dat weetnieten en flechthoofden , in tyden van algemene
beroering, van de verhevenfte beginfelen gemaakt hebben , als
in 't geheel van die beginfelen onaffcheidelyk , voor te Rellen ,
en dezelve daannede befpotlyk te maken. De verzameling
bet Twede Deel , fchoon minder verfcheiden , achten wy evenwet nog meer belangryk te wezen. De itakken zyn de volgende: Vermyd den lihyn, een zedelyk Verhaal, zeer treffend eft
leerzaam. Apulejus. De Duy, een Verhaal, vol waar, zacht ,
natuurlyk . gevoel. De trotfche Eigenwaan , een PerfiaansCh Perhaal , insgelyks zeer leerryk , eu dat, in de Zakbibliotheek
van Vernuft en Smaak , by ALLART uitgegeveti , overgenomen , aldaar onder den naam van de Ringl voorkomt. Een

Leval van 's Schryvers jeugd. Het Schaap en de Buliond. Een
geval, het welk in 't Year 1787 by Dinan in Bretagne pleats
had. De Toverreis der Zedigheid , een Grieksch Verhaal,
zeer vernufdg , in den geest des Schryvers. Skutel van 't
geheim der fchrandere wergild. Teen de Dichter zyn Landhuis
bow-
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botiwde, en, in 't byzyn zyner gade, de arbeiders daaraan tag
werken, (Dichtgak). Gebed om Domheid , (Dichtfluk). Ultboezeming der vertwyfeling, gefehreven in Yanuary 1795, (Diehtfluk).
4belard en Helorze , zynde ene hone fellers van de gefchiede.
nis dezer twd gefieven. Beproefile Heide , een Verhaal, dat
Ilechts gedeeltlyk in dit Deel wordt voortgezet, en waarvan
wy her vervoig in het verwachtwordend Derde Deel met vet.
langen to gemoete zien. Over 'r geheel moeten wy dus ook
dezen bundel de liefhebbers en hoogfcbatters der Schriften van
KOTZEBUE aanpryzen.

Zak - 13ibliotheek van Vernoft en Smaak. IJIe Deel. Met

Plaaten. Te ilmgerdam, by

5. Allart, 1797.

In

Imo. 283

bl.

B

et oogmerk van dit Werkjen is, lieden van fmaak en gevoel, op reis, of daar, waar zy gene omflagrige beeken
kunnen medevoeren, rerecht re helpen. Daartoe is hetzelve in
een formatien gedrukt, dat men het gemaklyk overal kan me.
dedragen. Het geheel zal ene verzameling van goede Toneelgukken, leerzame Romans , zedelyke Verhalen en andere vermifrige voortbrengfelen van den menschlyken geest, bevatten.
Althans dit wordt in het Voorbericht beloofd , en , wanneer
men voor de voigende Deeltjes end even goede keuze doet,
als men voor her eerite gedaan heeft , dan is 'er geen twyfel,
of deze belofce zal, tot genoegen van alle Lezers van fmaak,
zeker vervuld worden. Dit Deel beflaar uit twd Stukjens , die
beide, in onze ogen, veel waarde hebben. Het eerfte is een
uitnemend Toneelfpel, getiteld : „ Menfchen en Menfchen, Cherakter , of de Familie van Grunau." Naar het Hong.
duitsch van CARL STEINBERG. De gehele fchikking van dit fchone
Stull doer ere aan den geest en het hart van den Maker , die
ons daarin overal toont de natuur geraadpleegd en den mensch
vlytig befludeerd to hebben. Ook heeft zyne krachtige nitdrukking des waren en verheven gevoefs ons veelmaal by de
lezing fterk getroffen. Her twede Scukjen is ene geestige en
zeer leerzame Vertelling , naar her Hoogduitsch van A. vior
KOTZEBUE (*). De vertaling dezer beide Stukjens verdient mede
alien lof, terwyl ook de Uitgever van dit Werkjen niets heeft
onbeproefd gelaten om door deszelfs keurige uitvoering towel
het oog, als her verftand en hart, to voldoen,
(4) Zie de vorige bladz.

et.
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Gefehiedenis van Karel Grandifon, door RICHARDSON. Uit het
Engelsch. Met Plaaten. Eerfle Deel. Tweede Uitgave. Te
ilmlierelam, by J. Allart, 1797. In gr. 8vo. 496 bl.

B

et ftrekt tot eer van onze Natie, dat dezelve niet verzadigd

is met de vertaalde Uitgave van een der beste Romans,
die limner den dag aanfchouwden in den Jaare 1756, enz.
onder den Tytel: Historic van den Ridder Baronet KAREL GRAN.
DISON , in

een reeks van gemeenzaame Brieven, nit de oorfprong.
Tyke in 't licht gebragt, door den Uitgeever van PAMELA en cLARasa , by VAN DER PLAATS te Harlingen, en VAN ToNGERLo
te dimilerdam, uitgegeeven. Berm Vertaaling , die haare Goed-

keurders verworven heeft , en ook , in de daad , verdiende.
Onverbeterlyk was dezelve niet. Meermaalen hooren wy by
onze nabuuren de .Duitfebers, en , in navolging van deezen, by
eene groote verandering aan een Werk toegebragt , ook by ons,
van omarbeiden fpreeken; in overeenkomst met deeze bewoording zouden wy het woord omvertaalen ten aanziene van het
Werk voorhanden mogen gebruiken, of, wil men die liever,
fmeeden.
Doorgaande, want elk heeft tog zyne verkieziug, doorgaande
heeft dit Werk by den op nieuw daar aan befteedden arbeid
gewonnen; en deeze Uitgave het bygevoegd cieraad van ken.
rige Plaaten. Weshalven wy niet twyfelen of het zal koopers
genoeg vinden; terwyl de hooge prys, die de voorige Druk
op Verkoopingen doorgaans mogc gelden, ten blyke ftrekte van
de graagte om zich den Grandifon aan te fchaffen.
Men verlangt en verwagt niet, dat wy in den lof van deezen
Zedekundigen Roman zullen uicweiden, of eenig verflag geeven
van den Inhoud, niet alleen in 't algemeen genoeg bekend 'nit
de voorgaande Vertaaling, maar ook uit den Grandifon in 't
klein , of verkort, nevens de Pamela en Glarisfa , van den mensch.
kundigen RICHARDSON uitgegeeven — van den menschkun.
digen RICHARDSON, die reeds gedeeltlyk , uit een der Voorredens, door wylen den Eerw. j. STINSTRA, voor de door hem
veriaalde Clarisfa, bekend was, en van wien wy in vroegeren
tyde, in het Mengelwerk onzer Letteroefeningen , een breed
Leevensberigt gegeeven hebben (*).
Aan 't hoofd deezer Uitgave vinden wy geen ongepast toe•
voegzel, getyteld: Proeve over de Gefchiedenis van KAREL GRAND!.
SON, den Uitgeever door eenen Letterminnaar medegedeeld;eene
Proeve , die zeker hier verdiende plaats te vinden olewyl zy, behalven eenige nuttige aanduidingen, de oplosfingen behelst van
verfcheide bedenkingen cegen deezen Roman te berde gebragt.
Met
(') Zie onze Nieuwe illgvn. Vaderl. Letterorf. I D. vie Stuk,
114 en go.
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Met genoegen vonden wy daar in verzameld de flerkfte gatuigenisfen ten voordeele van RICHARDSON, uit de pen zyner
Landgenooten, nit die van Fravfchen en Dm-tickers, gevloeid ;
alle zodanig, dat ze blyk drugen , hoe men bykans geene
woorden heeft weeten te vinden om den verdienden lof des
Engel/then Schryvers uit te meeten.
„ Dan ," voegt by 'er nevens, „ ik wil my flier op bet ge.
• tuigenis van anderen beroepen; ik beroep my op myne ei,, gene ondervinding , op de ondervinding van alien , die met
„ den redelyken wensch, om zich te verbeteren en wyzer te
• worden , de Gefchiedenis van GRANDISON in handen namen.
„ In dit , Boek genoot ik alien genoegen , der een befchaafde
I, verkeering voor een man van fmaak, en die in de fludie van
„ bet menschlyk hart behaagen vindt, kan opleveren. Nimmer
„ lag ik het ter zyde, of ik herinnerde my het een of ander
• trelFend voorval of gefprek, dat ik in een gezeifcbap hadt
„ opgedaan, waar in ik zo eigen was geworden , dat ik my
• verbeeldde tot dezelfde Familie te behooren. Ik bemerkte dik„ wyis, om het met de woorden van B'ARNAUD uit te drukken,
„ dat 1k, door die verkeering, waarlyk ondervinding had gekree„ gen.” — De Opfteller der Proeve vereenigt zich voorts
„ Alles was MONTAGNE,
met dit getuigenis van D' ARNAUD
CLARON, LA ROCHEFOUCAULT en NICOLE in flelregels bragten,
•
„ heefc RICHARDSON in bedryven voorgefteld. Een grondftelling
„ is eigenlyk een afgecrokkene en algemeene regel van gedrag ,
„ waar van men de coepasfing aan onszeiven overlaat. Zy
• drukt uit ziehzelven geen tastbaar beeltenis in ouzen geest,
„ daar men , incegendeel , hem, die werkt, als voor oogen heeft,
„ zich in zyne pinata nett, v6Or of tegen hem worth ingeno„ men, zich met hem in de rol, die by fpeelt, vereenigt, in„ dien zy deugdzaam is, en dezelve met verontwaardiging Ater„ foeit , indien zy van ondeugd en onbillykheid zamenhangt.”
Wat de Schryver deezer Proeve wyders bybrengc om dit
Werk tegen opfpraak en vittery te verdedigen , flan de Leezer
zelve na, en by zal, nevens ons, voldoening vinden. Wy Itemmen van harcen in het floc. ., RICHARDSON behoefde zuike
„ verdedigingen Met. Wie vatbaar is voor de heilzaame in„ drukzelen , welke deeze Gefchiedenis in deugdlievende haven
„ kan voortbrengen, zal geen gefleepen bedilzugc raadpleegen,
„ om die indrukzelen te verzwakken; lunar zich, veelmeer, om
„ het flreelend gevoel derzeiven , en tie zalige gevolgen daar
„ van, oprechtelyk verheugen.”
Twee Ploaten van viNKELEs vercieren dit Deel.

ALGEMEE NE

VADERLANDSCHE
LETTER-OEFENINGEN,
Verhandelingen , raakende den Natutirlyken en Geopenbaarden Godsdienst , ui tgegteven door TEYLER ' S Godgeleerd Genoot /Chap. 1iVIPlc Dcel. 7'e Haarlem, by
Joh. Enfched6 en Zoonen en J. van Walrd, x797. In
4to. 534 bl.
(Tweeds Berigt.)

p

ad eene Maatfchappye , van eene andere Inrigting
1 dan TEYLER 'S Godgeleerd Genootfchap , over het
Onderwerp , in dit XVII Deel behandeld , en 't geen
wy,, volgens onze toezegging (*), ter tweedemaale ter
hand neemen, een Wedprys opgehangen , om dien toe
te reiken aan den Schryver , die 't zelve cierlykst en
treffendst behandelde , gewis de Verhandeling , die nu
de derde plaatst bekleedt , zou de eer fie geweest zyn.
Dit bleef door de Beoordeelaars niet onopgemerkt, rho
daarom , in bun Voorberigt , met een kort woord jets
van elke Verhandeling zeggende , vermelden, dat de„ zelve in eenen meesterlyken fly' en vol gevoels ge,, fchreeven is.” Zeker hebben zy, het verzegeld Briefje
openende , op het zien van 's Schryvers Naam , Mr.
RHYNVIS FEITH, zich niet verwonderd over den 41 in
deeze Verhandeling heerfchende , daar deezes Mans bekwaamheid, om de pen in onze taal te voeren, uit yeeIvuldige Werken bekend is.
Naa, met den aanvange, een treffend tafereel gefchetst
te hebben van de gruwelen door Staats- Godsdienst gefticht
by de Romeinen , en ook onder de Christenen, fchryft de
Heer FEITH : „Ik begryp dus zeer wel , dat de menschlie, vende maar oppervlakkige'Wysgeer, die den verheven
maar eenvouwigen Godsdienst van Jefus niet anders kent
„ dan onder die menigvuldige byvoegzelen of bekIeedzelen,
„ waar mede dan eens de valschlyk zo genaamde Wysbe„ geerCO Zie bier boven,
LETT. 1798. O.

103.
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„ geerte, dan eens de Kerklyke Heerschzugt en bet Pries.
„ terbedrog, dan eens het dweepziek Bygeloof, dan eens de
„ fpitsvindige Schoolgeleerdheid, dan eens de looze Staat„ kunde, denzelven van tyd tot tyd omhangen en befmet
„ hebben, de groote Vraag: Nlag, en behoort het Burger-

, lyk Befluur eenigen Invloed nit ae oefenen op zaaken van
„ den Godsdienst? ontkennend kan beantwoorden ; en , in

• waarlteid , ware 'er geen andere Godsdienst van Jefus ,
„ dan zo als by in byzondere Landen door de Geestlyk„ heid verdorven, of tot eenen verfchillenden Staatsgods„ dienst is misvormd geworden , ik zou deeze uitfpraak
,, met een gerust hart byvallen.
„ Dan daar ik uit de natuur der zaak overtuigd ben ,
„ en wie, die eenigzins over de byzondere Lotgevallen der
Volken, over de opkomst en ondergang der verfchillen„ de Ryken, over den den beurtlingfchen toeftand der
• Vryheid in fommige gedeelten des Aardbodems, page„ dacht heeft, is bet niet met my eens, dat 'er geen mastGeluk , geen weezenlyke Volksvoorfpoed , en
• chappyelyk
f
„ vooral geene waare Vryheid, de grondflag van die beide ,
„ mogelyk zy zonder zeden, zal de waare Wysgeer,, die zyn
Vaderland en het geluk des Menschdotns van harten be„ mint , altyd nog bovendiefl verzekerd moeten zyn, niet
„ flechts dat 'er goede zeden, zonder Godsdienftige begrip„ pen,op den duur kunnen gevonden worden ; maar teffens
dat de invloed dier begrippen, naar het voorfchrift der
„ Christelyke Leer, weer fchade dan voordeel aan de ze„ den toebrenge, zal by immer zyn zegel aan het ftraks
„ gegeeven antwoord hangen. Zo by integendeel overtuigd is , dat 'er nimmer zeden zyn kunnen, althans
55
zulke zuivere en geftrenge zeden , als de waare Vry55
, zal ze immer onder een Volk beftenclig bloeien,
15 heid,
15 vereischt, zonder Godsdienst, zal by zich altyd voor
52 den Godsdienst in 't algemeen verklaaren, en wat den
Christelyken Godsdienst in 't byzonder betreft, het zal
51
• 'er op aankomen, in hoe verre dezelve de zeden meet
dan alle andere Godsdienften in de hand werkt, om de
5/
5/ waarde van zynen invloed op de Vryheid, en bet bier
• uit voortvloeiend geluk eens Volics , te kunnen bepaalen.
„ Zien wy, om dit alles in het duidelykst daglicht te
• len , welke zeden vereischt worden om de waare Vry„ held onder een Volk te bewaaren; en dan welk een in.
„ vloed de Leer van Jefus, naar bet eenvoudig voorfchrift
van het Euangelie, op dezelve hebben moet.”
Wy
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Wy fchreeven dit gedeelte af, om dat het den grondflag des geheelen volgenden Antwoords ultmaakt. Widr
in de Schryver voorts opmerkt , dat de waare Vryheid
onmooglyk onder een Volk bloeijen kan , wanneer zy op
de Gelykheid niet gegrond is. Deeze Gelykheid nader
bepaald en omfchreeven hebbende, vermeldt by verfcheide hoedanigheden, aan dezelve eigen. Hier komen
veele heerlyke trekken voor, die het ons fpyt onafgefchreeven te moeten laaten; gelyk wy die ook moeten
overflaan, welke ter ontvouwing itrekken van de byzondere Deugd,en , die ten Volksgeluk by eene verlichte
Gelykheid moeten plaats hebben ; als Nyverheid, Ar.
beidzaamheid en wyze Spaarzaamheid; onbepaalde Eerlykheid, en verkleefdheid aan 't gegeeven woord; Mensch.
liefde en Weldaadigheid. Het not luidt: „ Ja , het zyn
„ deeze deugden, in de eerfte plaats, zonder welke men
„ zich geene waare Gelykheid onder een Volk voor kan
ftellen. Of is het aan den cenen kant mogelyk , in
„ den mensch zyne weezenlyke waarde, afgezonderd van
„ alles wat geboorte en fortuin geeven kunnen , te erkennen, en hem teffens, by het gemis van deeze goe„ deren, tot gebrek, ellende, en de verlaaging zyner na„ tuur , de uitblusfing zyner vermogens, die 'er gewoonlyk
het gevolg van zyn, te doemen; aan den anderen kant,
„ dat bet behoeftige en gebreklydende gedeelte der Na„ tie belang by den voorfpoed van het algemeen kan
„ neemen, daar toch hun toeftand in Diets door verbe„ terd wordt ? Men heeft gezien, hoe zeer aan de eene
„ zyde overmaatige rykdommen , aan de andere onge„ oorlofde armoede en gebrek, in alle landen, waar deeze
„ doodlyke kenmerken zich ten zelfden tyde opdeeden,
0, het algemeen belang voor louter perfooneel eigenbelan
„ en baatzugt deeden wyken , en welke grondflag blyft
„ 'er your de Gelykheid onder een Volk over, waar geen
„ Efprit publicq meer heerscht, en enkel de ryken en
„ vermogenden aan het weizyn des Vaderlands, of liever
„ aan hun eigen weizyn, dat met bet Vaderland verlooren
„ zou gaan, verbonden zyn.”
Hier op gaat de Heer FEITH over om aan te toonen, in
welk een verband de Leer van JESUS, naar het eenvoudig
voorfchrift van bet Euangelie, tot de Zeden en tot de
Deugd !hat , en welk Volksheil zy , eenmaal ter goeder
trouwe in praktyk gebragt, vermeerderen, welke Volksrampen zy daadlyk vernietigen zou. Eene fchets der
K
Christ,
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Christlyke Zedeleere wordt hier voorgehangen; en Itaat
de Schryver vervolgens ftil op de bedenking , dat de Vaderlandsliefde in 't Euangelie niet byzonder wordt aangepreezen. „ Onmogelyk," luidt zyne taal, „ kon de wyze
„ Itifteller van onzen Godsdienst met zulke onbepaaide
• oogmerken om algemeene menschlievenhcid en welwil„ lendlieid voor te than en alom te verfpreicien , en het
57 menschdom zich onderling, over den geheelen aardbodem,
• als kinderen van denzelfden Vader te leeren befchou55 wen, die uitfluitende Liefde voor het Vaderland
• dikes of aanbeveelen , die tot eeuwigduurenden fcheids,) muur tusfchen Volkeren en Volkeren verftrekt, en ten
51 alien tyde zo veel menfchenbloed gekost heeft. Vet51 blind door de looze drogredenen eener listige Staatkunde, die deeze Vaderlandsliefde zo listig aan haare oog2/
merken wist dienstbaar te maaken, en altyd als de hoogfte deugd bewierooken deedt , heeft men het meer dan
Bens als eene befchuldiging tegen. de Zedeleer van 't
55
Euangelie ingebragt, dat dezelve 'er nergens in is aan, bevolen, of zelfs onder het getal der deugden geplaatst
wordt ; en dus de grootfte voortreffelykheid van de
55
Leer van Jefus als een gebrek doen voorkornen, daar
15
mindoorzienden over itruikelen.
57
„ In de daad , voor. zo verre de Vaderlandsliefde met
het waare Patriottismus 66.n is (*) , vinden wy alle de
„ deugden , die den echten Patriot uitmaaken , in het
Euangelie ten fterkften aangepreezen : voor 20 verre het
55
„ daarentegen een vooroordeel , of , op zyn best , eene
natuurlyke geneigdheid is, die den bewooncr van Groen.
75
land even zeer voor zynen killen en onvruchtbaaren
55
„ grond bezielt , als eertyds de weelderige Grieken voor
„ de bloeiende en gelukkige valleien van Afiê'n, wordt
„ het zeker nergens aangevuurd. De groote Vriend der
menfchen wist te wel , hoe ligt dit plantjc (op zich
95
„ zelven heilzaam , en tot geluk van het menschdom, dat
„ in fchoonheid en vruchtbaarheid van elkander hemels,, breed verfchillende Landftreeken bewoonen moest , in 't
„ hart

(4 ) Waarin het onderfcheid tusfchen Vaderlandsliefde en Pa.
trinttismus, zo dikwyls met elkander verward , heflaac, wont de
Schryver in eene Aanhaalinz, voor ons te breed , dock die bier

op nedetkomt , dat de Vaderlandsliefde eene natuurlyke nelging,
on

het Patriattismus eene Deugd is.
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93 hart geplaatst) door aankweaing in onkruid lion ont51 aarten, om bet ergens als eene deugd byzonder aan te

beveelen. Het Mensehdoin , en geen byzonder Volk,
kosten der overigen, geluldtig te maaken, zie daar
groote doel van jelhs. Alle byzondere betrekkin,, gen en pligten worden dus dubbel verfterkt en bekrachtigd , maar altyd ondergefchikt aan de grootere
95 pligten omtrent het geheele - Alenschdom. Op deeze
95 wyze geeft het Christendom aan het waare Patriottis9, mus zyne wezenlyke flerkte, maar weert van de on,' verlichte Vaderlandsliefcle alles of wat haar tot een
15 geesfel en ondergang van alle andere Volken zou kun/3 nen maaken."
Ten naderen aandrange van den Invlbed des Christlyken
Godsdiensts op de Zeden en Deugden, toont de Verhandelaar,, dat deszelfs voorfchriften algemeen zyn, als mede
dat ze uit bronnen afgeleid en door beweegredenen onderfleund worden ; die hem boven de driften en valfche
uitleggingen van het eigenbeiang, boven de verzoekingen
der Tyke en vermogende ondeugd, verheffen, CD tot zo
G
veele odsvereeringen
maaken.
Voorts lost by twee tegenwerpingen op. , De eertle ontleend uit het zeggen van JESUS zelve, dat zyn Koningryk nit van deeze wereld is. De tweede, dat de
Apostelen, op veriheide pfaatzen zelfs eene lydelyke g'ehoorzaamheid leeren aan Koningen en Overheden. Op.
losfingen„ die veel fchoons aan den dag leggen,
Naa
breeder wegens de beweegredenen gehandeld te hebben,
luidt zyne taal „, En thans durve ik veilig vraagen
„ aan ieder, die waarheid zoekt, en waar ze is dezelve
„ gevoelen kan, of by van onze tyden iets goeds ver„ wacht voor de waare Vryheid en het Geluk des Mensch„ doms, dat 'er onaffcheidelyk mede verknogt gnat, zon„ der den Invioed van den Christlyken Godsdienst? en
„ ik ben verzekerd, dat, zo by aan den cenen leant in
„ aamnerking neemt , hoe het heilig vuur der Vryheid
„ (in tegenoverftelling van bet Despotismus , dat enkel
„ met uitwendige daadcn te doers heeft, en zich, zo lang
„ de Ilaaf gehoorzaamt , over deszelfs beginzelen en hart
„ niet bekornmert,) fleciits door zuivere hanien en edele
harten ondcrhouden kan worden ; en , aan de andere
„ zvde, dat men Milliner, dan in onze dagen, die opge„ Maude denkbeelcien over de male Vryheid, zo als ze
„ op Gelykhcid rust, en de Rechten van den Mensch
K3
„ t.;11
9> ten
95 het
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„ ten grondflag heeft, bezeten, nimmer Gemeenebesten
„ op deeze beginzelen heeft poogen te gronden ; ik ben
„ verzekerd, zeg ik , dat by , dit alles in aanmerking
„ neemende , deeze vraag met een Neen! beant„ woorden , en volkomen overtuigd zyn zal, dat, zonder
„ den Jnvloed van den Godsdienst van Jefus, ook de
„ beste poogingen nimmer tot Hand zullen komen ; maar
„ bet lot van duizend verbeteringen zullen ondergaan ,
„ die , blinkende in de theorie, in de praktyk onuitvoe„ relyk worclen bevonden.”
Dit ftuk wordt vervolgens breeder beredeneerd ; en
vindt by grond om uit te roepen : „ Waarlyk, als ik
„ nadenk, wat de Godsdienst van Jefus, ook voor deeze
„ aarde, voor den mensch, in alle zyne betrekkingen en
9, behoeften, zou kunnen zyn, en ik de arme bedroogene
Stervelingen dan zo angftig naar andere middelen, om
„ gelukkig te worden, zie zwoegen, en hun verftand , als
„ 't ware, uitputten om ze te vinden, dan zweeft altyd de
„ beeldtenis eens ouden welfpreekenden Volkleeraars voor
„ myne oogen, en ik roep hem onwillig na, zy hebben

9, den fpringadcr des leevendigen waters verlaaten , am
„ zich zelven bakken tilt te houwen, gebrooken bakken die
„ seen water /louden!"
De kragtloosheid der Wetten, der beste Wetten, buiten

den medewerkenden Invioed van den•Christlyken Godsdienst , getoond hebbende, past by dit alles nader op onze
tyden en zeden toe; en komt tot dit befluit van zyn Antwoord op bet eerfte Lid der Vraage, fchryvende: Ik
„ mag dus, dunkt, my, hetzelve met ya beantwoorden.
„ Ja, het Burgerlyk Beftuur , dat de verbetering van de
„ Zeden des Volks voor het eerfte hooraloel zyner zor„ gen moet ftellen, mag en behoort ook op zaaken van
„ den Godsdimst in te vloeien , als zynde het laatfte en
„ eenigfte middel, althans voor onzen tyd, om het eerfte
„ te bereiken."
Hier mede vindt de Burger mrrit zich tot het tweede
Lid der Vraage gebragt , en betoont by zich een Voorftander van Vryheid in Leerbegrippen ; doch hoe het ten
aanziene van de Zedekunde anders gelegen is.
't Welk hem meer bepaald doet handelen over de wyze
op welke de Overheid of bet Burgerlyk Beftuur op het
door hem bepaald zedelyk gedeelte van den Christlyken
Godsdienst invloed zal hebben.
Zyne Grondftelling is , de Nederlandfche Maatfchappy
blyft
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blyft een Christlyke Maatfchappy; en ftaat de Christlyke
Zedekunde met eenige algemeene waarheden , door alle
Christenen beleden, in verband ; waar uit by aileidt, dat
bet Burgerlyk Befluur te zorgen hebbe, dat 'er een open
baare Godsdienst zy ; omtrent welke zorge by de noodige
bepaalingen opgeett; bepaalingen, van dien wart, dat, zyns
oordeels , zulk eon invloeijen op de algemeene zaak van
den Christlyken Godsdienst tegen de Vryheid niet aanloopt. Wy treffen bier een kenfchets aan van twee foorten
van Patriotten, die aller ernitig overweegen verdient ; als
mede eene uitweiding, ingericht • tegen de zodanigen, die
vraagen: „ wat komt bier Godsdienst, wax komt bier
Deugd , in aanmerking?" — Overtuigd betoont zich de
Schryver, dat de Christlyke Godsdienst den menschlyken
byftand niet noodig heeft , in dien zin als de Staatkunde
denzelven tot hier toe beweezen heeft, en voor zich zelven in 't geheel niet. Gairne fchreeven wy 's Schry vets fchoone gedagten hier of ; doch wy worden ongemerkt breed.
Voor het Godsdienftig Onderwys wil by zorg gedraagen
hebben; en dat ook het Burgerlyk Befluur op het VolksOnderwys in den Godsdienst op de Schoolen invloeije; de
wyze , op welke, bepaalt by nader ; en veel verfchillende
van de thans gebruiklyke bandelwyze.
By de meer lynrechte , voegt de Burger FEITH ondere
meer algemeene Aanmerkingen. Dan zyn geheel Antwoord
op de iteIling, dat by voor de Nederlanders als Christenen
fchreef, gegrond zynde, beklaagt by zich vergeefsch werk
gedaan to hebben, nu niet alleen de Kerk van den Staat te
eenemaal was afgefcheiden; waar mede by het ten vollen
eens is; maar dat bet ook geen noodzaaklyk vereischte
meer is tot het Ambt van Overheid, dat iemand de Christlyke Openbaaring aanneeme en belSkle. 't Welk hem een
zeer ernitig befluit afperst.
De Schryver deezer Verhandelinge heeft, op daar toe
bekomene vryheid, nog eenige Bylagen aan dezelve toegevoegd, meest ter nader ftaavinge dienende van 't geen
in het fchoone Stuk zelve voorkomt.
Eindelyk treffen wy in dit Boekdeel nog aan, de Beantwoording der zelfde Vraage , door den Leeraar der Remonfirantschgezinde Chy-iste, en to Leyden, CORNELIUS
ROGGE, in welke de Beoordeelaars , naar luid des Voorberigts, zo veel genoegen von ien, dat zy bellooten dezelve aan de voorige toe te voegen. Wy hebben dit, in
K4
ver-
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vergelyking met de voorige, kleine Vertoog geleezen, met
veel genoegen geleezen: wyze van voordragt en behandoling verfchilden zo veel van de voorige, dat zulks de
zatheid, welke men anderzins door eenzelvigheid krygt,
verhande.
De hoofdpunten, waartoe de Burger ROGGE zich bepaalt, zyn: Dc Raven van het Begetur omtrent den
Godsdienst. -- De Verpligting van het Belhair omtrent
den Godsdienst. — En voorts de Bepaaling van den Invloed van het Befluur op den Godsdienst , welke volgt
naa de opgave der gronden voor een liellig en ontkennend

Antwoord.
Eenige Stellingen, die door beide de Partyen volmondig erkend worden, vermeld hebbende, fchryft by deeze
waarheden ten grondflage zyns Antwoords te neder:
,, Het Betluur befchermt alien Godsdienst, en handhaaft
denzelven by zyne Vryheid — het zoekt denzelven
„ te bevorderen, zonder de rechten des Geweetens te be„ ledigen — het waakt voor de orde, rust en veiligheid
„ der Maatfchappy ; en vindt bier in alleen de gren„ zen die aan de Godsdienttige Vryheid paalen ftelI, len.
,, En nu mogen wy ons geregtigd oordeelen, om op de
voorgeftelde Vraag ten antwoord te geeven : Het Bur, gerlyk Befluttr hecft noch recht , nosh verpligting, em
• eenen rechtflreeks vcrpligtenden Invloed op zaaken van
• Godsdienst tat to oefenen, die verder gaat dan tot de bc,, fcherming van elks vryheid in denzelven ; en deeze we-

„ der gaat niet verder dan tot de handhaaving van de
„ openbaare rust en orde der Maatfchappy.”
Dan voorheen den Invloed in een rechtfireekfchen en
zydelingfchen onderfcheiden hebbende , komt de Burger
ROGGE , naa eenige redenkaveling op voorheen gelegde
„ Dat het Belluur
gronden fleunende, tot het Befluit
GEENEN ZYDELINGSCHEN INVLOED mag of be„ hoort tilt to oefenen op zaaken van den Gorlylienst,
5, die AAN DENZELVEN EENIGE WYZIGING KAN GEE.,
VEN.”

Naa deeze in veeler ooren zeker harde uitfpraake, laat
de Schryver volgen Thus dunkt my hoor ilc den be„ kommerden Godsdienstvriend, die zich by eenen Gods„ dienst, aan zyne eigene hefcherming overgelaaten , (land„ lyk reeds het diepst vernal van denzelven voorftelt,
„ met eene angstvallige vreeze vraagen, is 'er niet eenige
,)
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genade , niet eenig voorregt meer voor den Godsdienst? Zo
by al, als een pas mondige Wees , in de wyde waereld
55 moet gezonden , en aan alle voogdy onttrokken wor„ den — zo by zichzelven moet befchermen tegen aanval„ len van baldaadigen , en door eigen verdienften de gunst
„ der braaven tot zich trekken, — zou bet Beftuur niet
19 eenig onmerkbaar toezicht op hem mogen hebben, die
,, het hem gemaklyker maakt , om zich in de gunst der me,' nigte in te dringen, en in dezelve te blyven ?
„ Schep raced, myn Vriend! ja, het Beftuur mag en
,, behoort alien invloed op zaaken van den Godsdienst te
91 oefenen, die de rechten des Geweetens niet beledigt, of
99 aan deszelfs zuiverheid niet fchadelyk is. Under deeze
71 voorwaarde, mag en beboort het alle middelen te be5, zigen , om den geest van Godsdienftigheid aan te moe./7 digen, en algemeen te doen heerfchen ; door zelf een
59 voorbeeld van zodanige gezindheden te geeven, door in
99 zyne cigene handelwyze den weldaadigen lnvlued van
9) Godsdienst op goede Zeden te betoonen — door
„ den geest van Godsdienttigheid te onderhouden. —
„ Eindelyk zal het voor den geest van zuivere werkzaa99 me Godsdienftigheid het best zorgen , door het ryk der
„ deugd en waarheid, zo ver mogelyk , uit te breiden.
„ Kuniten, Weetenfchappen, Geleerdheid en Verlichting,
55 Burgerdeugd en goede Zeden aan te kweeken, te be0, moedigen , door gepaste : verordeningen en inrichtingen,
„ dit is een der duurfte pligten van het Beftuur, en deeze
* 9 weg geleidt lynrecht tot den Tempel van zuiveren Godsdienst. Hier voor ftaan ons Borg de gefchiedenisfen van
15 alle eeuwen. Naar maate een Volk dommer en zeden99 loozer is, naar maate is het bygelooviger,, dweepzugti99 ger, en van den waaren Godsdienst , die met de nit,' fpraaken eener geoefende Rede overeenftemt , verder
9) verwyderd.”
Dus hebben wy in twee Berigten een genoegzaam verflag gegeeven van deezen Bundel der Teyleriaanfche Ver.handelingen, die ook met een afz'nderlyken Tytel, als een
Werk op zichzelve ftaande, te bekomen is, voor de zodanigen , die zich alle de Deelen niet verkiezen aan te
fchaffen; en is het, om het te ligter verkrygbaar te maaken, op eenen zeer laagen Prys gefteld.
99

55
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Leerredenen over Gods Deugden, door EWALDUS KIST
Prcdikant te Dordrecht. Eerfle Dcel. Te ifinfleldam
en ilrnhem, by M. de Bruyn en J. Troost, 1797. In
gr. 8vo. 330b l.
et bevallig licht,.waarin de Eerw. KIST zich onlangs
H
vertoonde, in zynen penneftryd met den Eerw. BROUWER, zal veelen een gunftig vooroordeel ten opzigte dee-

zer Leerredenen inboezemen. Rykdom des onderwerps,
aan de eene zyde, genoegzaame toerusting ter behandelinge van dat onderwerp , aan den anderen kant , ziet daar
de noodige vereischten tot een nuttig en leezenswaardig
Boek. Wy twyfelen niet , of de meesten , naa het doorleezen deezer Leerredenen , zullen met ons van gevoelen
zyn, dat de Eerw. KIST aan de verwagting , van hem
opgevat, voldaan heeft. In zyn Voorberigt doet by verDag van de wyze, op welke by zyne taak volvoerd heeft.
Zyn hoofddoel was , Gods Volmaaktheden populair en
praktikaal te bebandelen. Door bet eerfte veritaat
eerie manier,, naar de vatbaarheid van ongeoeffenden berekend, vermydende alle fynuitgeplozene , overnatuurkundige redekavelingen, en alleen zodanige bewyzen aanvoerende , die als under de zinnen vallen; en door een ieder,
die zyn gezond verftand heeft, gemaklyk kunnen begrepen worden ; voorts eene natuurlyke orde in agt neemende, die zonder moeite kan gevolgd worden ; en zo veel
mogelyk eene taal gebruikende, welke men in het gemeene
leeven fpreekt , en die dus ook voor onbedrevenen verItaanbaar is. Uit alle 't welk blykt, dat populair te fpreeken (zo als KIST zich uitdrukt) „ zeer ver of is van
onbefchaafd te fpreken , of zich tot gemeene, wanvoege„ lyke en laffe uitdrukkingen en fpreekwyzen te verlagen,
„ die met bet eerwaardige van den Godsdienst, en de
17 deftigheid van den Predikftoel ten eenenmaal onbeflaan„ baar zyn.” Uit het ander doelwit , het praktikaale
naamelyk , om de kennis der Godlyke Volmaaktheden
ter verbeteringe van bet hart te doen dienen , geeft de
Eerw. KIST reden, waarom by, met agterlaating van eenige
minder bevattelyke , alleen zodanige eigenfchappen ter
zyner behandelinge heeft gekozen , welke tot het gemelde
heilzaam oogmerk konden dienen , met agterlaating van
tie zulken , die minder gefchikte onderwerpen zyn voor
deR
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den Predikftoel. Hierop volgen nog eenige korte bedenkin.
gen over het aanbelang van het rechte verftand der God.
lyke Volmaaktheden, als kunnende 'er, zonder eene rechte kennis van God, geen redelyke Godsdienst gevonden
worden.
Een tiental Leerredenen bevat dit Eerfte Deel , welke
van een gelyk getal, in een Tweede Deel , zullen gevolgd
worden. De onderwerpen, hier behandeld, zyn de vol.
gende : Gods Geestelyk beflaan — Alwetendheid —
Wysheid in de Natuur — Wysheid in de VoorzienigWysheid in de Voorzienigheid verdedigd
held
Wysheid in den Dood van Jefus Christus — Wysheid in de
Schikkingen en Leidingen van zyne Genade — Heiligheid
Liefde — Lanktnoedigheid. Alle deeze onderwer-

pen, immers verre de meeste, worden hier behandeld op
eene wyze , aan het aangekondigde doelwit volkomen beantwoordende. Leering en ftigting gaan hand aan hand
gepaard ; wordende her geheel nog veraangenaamd door
deftigheid en' klaarheid van ftyl , de zaak zelve en den
Predikftoel waardig. Weshalven wy,, met voile ruimte,
des Eerw. KIST 'S gefchrift , als een nuttig Leesboek ,
onzen Landgenooten, van allerlei Godsdienftige gezinten ,
m ogen aanpryzen,.
Het rnenigvuldig fchoone, dat wy ginds en elders aantreffen , maakt ons bykans verlegen in het doen eener
keuze, om iets ter proeve voor te draagen. Het Boek
doorloopende, valt ons oog op het tafereet, dat de Eerw.
KIST van de Godlyke Liefde maakt een uitgewerkt,
verrukkend tafereel , 't welk ons, zo wel van het gevoe.
lig hart, als van het geoeffend verftand en bondig oordeel, des voortreffelyken Leeraars, de gunttigfte gedagten
hadt doen opvatten. Naa alvoorens, in de inleiding dee zer fchoone Leerrede, eenige algemeene aanmerkingen te
hebben voorafgezonden treedt KIST ter overweeginge van
de weldaaden, die God ons in de Natuur en in de Gena.
de heeft bewezen. Eenige weldaaden, den menfche naar
het lichaam gefchonken , hebbende opgenoemd , vetvolgt de Redenaar aldus : „ Dan , niet alleen fpan„ nen hemel en aarde zamen tot de welvaart van den
„ mensch , de befchouwing daarenboven der fchone, der
„ bevallige natuur , verfchaft ons de groottle genoegens.
— Genoegens, die bedorvene harten niet kennen, die
„ de ongevoelige onoplettendheid achteloos verfmaadt,
„ genoegens echter, die voor elk openftaan, die onze ziel
„ ver-
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„ verheffen, die waarlyk groot, edel, en voor den vet.„ heven mensch gefchikt zyn. Beminnen wy niet alles,
91 wat fchoon, wat evenredig, wat verheven, wat prach„ tig is? En waar is meer pracht , meer orde, meer
„ fchoonheid, dan in de fchepping van den Oneindigen?
„ Staarden onze oogen immer op eenig deel van het
• gefchapene , dat niet de duidelykfte blyken droeg van
1, den alwyzen, algoeden, almagtigen rnajeftueuzen
ker? Het zy wy de onnagaanbare verfcheidenheid der
voorwerpen, .die ons omringen, en echter de volmaakt57
9, fte overdenftemming van alles, de oogmerken van ieder
51 deel, de bedoeling van het geringfte fchepzel, den ein51 delozen keten van al het gefchapene immer gade floe„ gen ; het zy wy ons tot het ryk der planten begaven,
91 bonne ontelbare foorten, hunne grote nuttigheden be: 1 zeften , of met verrukking ftaarden op de fchoonheid
der bloenten, op bet weefzel van een blad; het zy wy
,5 de talloze geflagten der dieren, de verfcheidenheid hun5, net driften, hunner wapenen, hunner vermogens be .
5, fchouwden , hen zagen deelen in de goedheid van
• den Schepper, de fraaiheid hunner gedaantens bewonderden, of in het ftrelend gezang van talloze vogelen
51 ons verlustigden, of verftomden voor het maakzel van
den geringften worm: wat gedeelte der fchepping werd
51
immer her voorwerp onzer befchouwing, dat onze ziel
11
niet verhief, dat ons geene grootfche denkbeelden in.
15: boezemde, ons niet deed opklimmen tot den Oneindien, en in de befchouwing der heerlyke deugden van
5/
at
,f G verheven Wezen het gevoeligst vermaak ge55 nieten? — M: H: wanneer wy den opgaanden
dageraad de fchemeringen van den nacht zien verdry51
en, wanneer wy den vorftelyken hemel met gouden
51 y
majefteit zien pralen , en dan de zon met glansryke
„ pracht te voorfchyn treedt , als een bruidegom uit
„ zyne flaapkamer, vrolyk als een held, om het pad te
• lopdn, wanneer wy ons dan verbefren tot dien God,
„ die voor de zon eene tent heeft gefteld, tot die ma„ jefteit, die zich met het licht bedekt, als met een
„ kleed; — of, wanneer de vrolyke natuur voor ons
„ de verrukkendlie toneelen ontfluit ; wanneer wy bier
„ de groenende velden befchouwen, bedekt met grazen,, de kudden, daar de vruchthare akkers met bet gol„ vend koorn zien pralen , claar ons verfrisfchen in de
koele fchaduw van lommerryke bosfchen, of met eerbied
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99 bled flaxen op eenen ftatigen berg, of op de uitgebrei„ de vlakte van den onmeetbaren oceaan , en wy dan
95 opklimmen tot Hem , wiens milde hand alles adem, al1, les leven geeft , tot Hem, die de bergen weegt in eene
• weegfchaal, die de wateren met zyn vuist heeft ge• meten; — of, wanneer duisternis den aardbodern
• bedekt , en alles rondOm ons fomber en ftatig is ,
• wanneer wy dan in ftille eenzaamheid onze oogen op.
• heffen naa den plegtigen hemel, bezaaid Met het tal„ loze heir van flonkerende itarren , wanneer wy dan,
„ door dit zielverheffend toneel geheel verrukt, aan onze
1) verbeelding bot vieren, en wy dan, ons in de verba1, zende uitgebreidheid van het heelal geheel verliezende,
91 al het grote, al het majefineuze , bezeffen van dien
„ God, die van de hernelen met eene fpan de maat heeft
15 genomen : — Wat gevoelen dan ooze harten? Zyn
'er dan edeler genoegens voor den redelyken mensch?
Moeten wy dan de weldadigheid van den Schepper,
97 die ons dezelve gaf, niet erkennen ? En is het niet deze
97 gedachte, die zich met alle onze overdenkingen
mengt: God is Liefde?”
Verfcheiden andere , in hunne foort , even fraaije trekken, zouden wy, uit deeze Leerrede, kunnen aanvoeren ;
doch ons beftek verbiedt bet. 't Geen de Eerw. KIST
voordraagt , aangaande Gods Wysheid in de Natuur , in
de Voorzienigheid , en in den Dood van Christus, levert
niet minder treffende proeven uit van 's Mans oordeelkunde, in het uitkiezen van byzonderheden uit den grooten voorraad , en van zyne bekwaamheid om dezelve in een
bevattelyk licht voor te draagen. Zo als een eerlyk Man
betaamt, blyft KIST, in de laatstgemelde byzonderheid ,
de oogmerken en de gevolgen van den Dood van CHRISTUS, getrouw aan het zamenftelzel van het Kerkgenootfchap, welk by tot een fieraad verftrekt; terwyl hy teyens zyne gevoelens voordraagt met de befcheidenbeid ,
zo hoogstbetaamende aan den belyder van het Euangeliurn
des Vredes, die, daarenboven, edelmoedig genoeg is om
te erkennen, dat in het gevoelen, welk hy verdeedigt,
verborgenheden zich vertoonen , voor welke het menfchelyk verfland zuft. Tot Plot zullen wy hier nog overfchryven, hoedanig een denkbeeld , naar de meening van
den Eerw. KIST, men zich aangaande de Verzoening door
den Kruisdood van CHRISTUS hebbe te vormen. „ Wy
„ moeten (dus fchryft by) ver of zyn van te denken, dat
,, God,
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„ God, om het zo uit te drukken, te voren bezield was
„ met wraak, toorn , en eene begeerte om ons zondaren
„ ongelukkig te maken; maar dat deze driften geftild en
„ tot bedaren zouden gebragt zyn door het bloed der
„ verzoening. Van het volmaaktfte Wezen zyn alle
„ aandoeningen, en alle menfchelyke zwakheden, oneindig
„ ver verwyderd. — Maar de zaak is deze : God is de
v, liefde zelve. Hy is uit zich zelven tot barmhartigheid
en vergeving genegen. Aileen by moest barmhartig
59
zyn op eene wys, die niet aanliep tegen zyne wysheid,
heiligheid en regtvaardigheid. Zou het gezag der wet', ten , en de orde in de zedelyke waereld blyven , zo
„ kon de zonde niet vergeven worden zonder betoning
„ van ftraf, zonder betoning van de Goddelyke afkeuring
door lyden. Daartoe nu ftierf Jezus aan het kruis ,
59
„ tot eene openbare betoning van Gods regtvaardigheid,
„ op dat Hy door dit middel barmhartig zou kunnen wezen , zonder op te houden regtvaardig te zyn.
59
„ Paulus zelve geeft ons van dit ftuk dit denkbeeld, Rom.
„ III: 25 , 26 waar wy lezen dat God Christus yezus
„ heeft voorgefteld tot eene betoning 'van zyne regtvaardig-

heid, op dat Hy regtvaardig zy , en regtvaardigende de
„ genen, die . in het geloof van yezus zyn. Dat is : God
„ heeft Ch ristus Jezus doen fterven voor de zonda99

„ ren en in Hem ten toon gefpreid, hoe groot zyne
„ regtvaardigheid, en zyn afkeer van de zonde zy, op
„ dat Hy, dus doende, blyke regtvaardig te blyven , ten
„ zelfden tyde dat Hy zondige menfchen, die in Christus
g eloven , van de ftraf ontheft.” Omtrent deeze op59 b
vatting van 's Apostels woorden zullen wy geene aanmerkingen in 't midden brengen. De zulken onzer Lee.
zeren , die in de hedendaagfche Uitlegkunde bedreven
zyn, weeten , dat zommigen die woorden opgevat hebben
in eenen zin , door welken het denkbeeld van ftrafvergelding geheel wordt uitgefloten. Doch ons plan gedoogt
Hier, bier over uit te weiden : weshalven wy onze aan.
kondiging eindigen, met de betuiging van ons verlangen
na het vervolg deezer Leerredenen, en eerie ernftige aanpryzing derzelve aan de zulken onzer Leezeren, die, aangaande de allergewigtigfte onderwerpen, verlichting des
veritands en verbetering van het hart verlangen.
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Leerredenen voor den Landman, door BERNARDUS MEULMAN , Predicant tot den Hardenberg in Overysfel.
Te Zwolle, by J. de Vri, 1797. In 8vo. 46 bl.
et is, in .de daad, een nuttig werk , den gemeenen
FT
1 man , inzonderheid ook Landlieden, met opzicht tot
htinne voornaamite aangelegenheden en plichten, voor te

lichten, en, zoo een goed oogmerk alleen genoe,; is, oat
waarde aan alle daarhenen ftrekkende poogingen toe te kennen, en 'er weezenlyk nut van te verwachten ,dan zou ongetwyfeld ook de Eerw. MEULMAN, die het zyne tot zoodanig einde mede heeft willen toebrengen , nog wel aan.
moediging vinden, om op deze twee Leerredenen voor
den Landman, die opwekkingen tot naarfligheid en tot den
openbaaren Go, dsdianst bevatten, nog meer dergelyken in
druk te laaten volgen. Wy voor ons zouden den man
raaden, om het by het uitfpreeken van alle dergelyke
Leerredenen te laaten.
Waken van het Genootfchap, ter bevordering van waaren
Godsdienst , Deugd , Kunst en Wetenfchap , opgericht
in de 1iataaffche Republiek. Deels Vie Stuk. Ta
Grave, by A. van Dieren , 1797. In gr. 8vo. 20 yd•
len druks.

en kent reeds door veel beloovende uitnodigingen, in

.LV1 het Hollandsch, Fransch, Engelsch en Hoogduitsch,

door geheel Europa verfpreid , als ook door verfcheiden
berichten en advertentien, in verfchillende Journaalen en
Dagbladen, zoo hier te lande, als elders, geplaatst, bet
verheven doel , welk zich dit onlangs opgericht Genootfchap, ter bevordering van waaren Godsdienst, Deugd,
Kunst en Wetenfchap , heeft voorgefteld. Men beoogt
niets minder, dan het MenSchdom van de kluisters van
bedrog en bygeloof, waaronder het reeds lang gezucht
heeft, te ontheffen, en tot den dienst van den eenigen
waaren God , den Schepper van 't Heelal , te rug te
brengen; het Opperwezen, op eene zuivere en pligtmaa.
tige wyze, te doen eerbiedigen, en het Menschdom zoo
verlicht en gelukkig te maaken , als men zal kunnen
poogingen, waaromtrent de Leden der direftie zelve, by
de uitgave van dit eerite Deels eerfte Stuk, zich in de
Voor-
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Voorrede dus uitdrulrken, poogingen (w3, durven het zeg-

gen, omdat men het 071S van alio ooiden toeroept) zoo edel,
zoo algemeen heilzaum , zoo Godvereerend , zoo menschlievend, als 'er door cane Alaatfehappy in het werk kunnen
gefleld wordan. Het heeft echter niet ontbrooken aan ver-

lichte beminnaars van Wetenfchappen en Godsdienst, en
regtfchapene menfchenvrienden , die, met min of meet
buivering, de vruchten van dezen arbeid hebben te gemoet gezien. Men heeft gevreesd, dat deze poogingen
daarheen zullen ftrekken , om het menfchelyk verftand,
eer het daarvoor ryp en 'er bevoegd toe . is, met heete
drift te vervoeren tot ontydige onderneemingen, die niet
zelden , wel verre van uit re loopen tot hell van bet
menschdom , bevonden worden algemeene verwarringen ,
en bykans onherftelbaare nadeelen voor de Weetenfchappen en goede Zeden, na zich te fleepen. Men heeft
zich zelfs bekomn-ierd, of niet welligt, onder het voorgeeven van alle verbasteringen van den waaren Godsdienst,
door priesterlist en door de macht van den troon , te
ontdekken, en het menschdom omtrent deszelfs gewigtigfte belangen beter te verlichten, een toeloeg fchuile,
am het gezag van den geopenbaarden Godsdienst te verzwakken, en van bet Christendom of niets, of alleenlykeene verbcterde Zedenleer, te laaten overblyven.
Wy voor ons zyn, en ten dezen aanzien, en met opzicht tot den geheelen aanieg van het veel omvattend plan
dezer nieuwe Maatfchappy , door dit eerfte voortbrengfel
haarer werkzaamheden nog te weinig verlichr, om ons de
beoordeeling aan te maatigen over een Werk, dat nog in
de geboorte is , en waarvan, zoo als Direteuren zelve
zeggen , de cirkel te groot en in te veel ftukken verdeeld
is, dan dat men Bien, door de frof van den Stukjen , heeft
kunnen vervullen. Wy zullen ons overzulks, terwyi wy
liefst het beste van deze onderneeming hoopen, met eene
korte opgave van den inhoud van dit Boekdeel voor als
nog vergenoegen.
Die 'er begeerig naar is, kan een aantal deelneemers in
dit Genootfchap, uit eene naamlyst van honoraire, hoofden medewerkende Leden, en Leden van verdientlen, die
aan 't hoofd van dit eerfle Deels eerfte Stuk geplaatst is,
leeren kennen. Men vindt daarin vervolgends rwaalf grootere en kleinere Verhandelingen, die 'er het voornaamfle
deel van uitmaaken. Met elk derzelven, gelyk ook vervolgends by elk nieuw onderwerp , be gint telkens een nieuwe

TE GRAVE.
we telling van bladzyden , die 't gemakkelyk gebruik
van dit Werk , voor hun , die gewoon zyn onder het
leezen aanteekeningen te maaken , niet zeer bevordert.
Vooraf gaat een fraai Latynsch Dichtitukjen van den
in dat vak zeer bedreevenen Mr. j. H. HOeUFFT, aan de
Rede, en het zelfde , in het Nederduitsch van verre gevolgd door D. S. G. V. Daarop volgt een korte aanfpraak van H. HENSUMA aan de Grondleggers en Beftuurders van het Genootfchap , die met deze onderneeming
zoo zeer is ingenomen, dat by niet alleen den naauwen
kring van zyn Vaderland, maar gantsch Europa , ja in
derzelver gevolgen den geheelen bewoonden Aardk loot ,
daarmede durft geluk wenfchen. — Een ftukjen van
14 bladz. door PETRONELLA MOENS, dat ten opfchrift
heeft : zonder waaren Godsdienst beflaat geen Geluk. Een
betoog van het naauw verband tusfchen den Godsdienst
en 't Geluk der menfchen , of aanwyzing van byzondere
voordeelen , die uit de beoeffening van den Godsdienst
voortvloeien, moet men bier niet zoeken; maar eene door
fraaiheid van 41 inneemende verheffing van den alleeu
waaren Natuurlyken Godsdienst , lien de men fchen zelve
uitgevonden , doch daarna verbasterd hebben , die wel
door Christus herfteld , maar naderhand wederom op de
fchandelykfte wys misvormd is, en zich nu eerst in het
waare Licht begint te vertoonen , het geen alle onze Natuurgenooten met verrukkende blydfchap behooren toe te
juichen. Simonides , of gedachten over God en Godsdienst, door w. SERVAAS, M. D. Een onvolledig ftuk ,
dat zeer uitvoerig fchynt te zullen worden. Dit eerite
gedeelte vervult alleen 64 bladz. en bevat eene ontwikkeling der gronden van een redelyk praktikaal geloof
aan God en de Goddelyke volmaaktheden , in den tram
der Kantiaanfche Philofophie, frysgeerige befthouwingen van den mensch in lifaatfchappy, door c. ziLLEsEN, in
4 bl. De Schryver , die zich, in verfcheide Schriften,
betrekkelyk de politieke gebeurtenisfen van onzen tyd ,
veel moeite gegeeven heeft, om zyne Landgenooten voor
te lichten, beyvert zich ook , in deze befchouwingen
met alien ernst, ow Vorften en Volken op den Godsdienst,
en op de plichten der menfchelykheid en gerechtigheid,
oplettend te maaken, de verregaande afwykingen van het
regtrnaatig gebruik der oorfpronkelyke vryheid aan te
wyzen, ieder zyne waarde , rechten en plichten te leeren
kennen, en daardoor, ware het mogelyk , tot een ruimer
LETT. 1798. NO. 4.
L
deei-

162

WERKEN VAN HET GENOOTSCHAP

deelgenootfchap van het goede dezes leevens, en beftendig mot van de waare vryheid, gelykheid, en oprechte
broederfchap met alle Volken, elk onder zyne regeering,
op te leiden.
Tafereel van de rampen des Oorlogs en
de zaligheden van den Vrede, door P. MOENS, 27 blOok 't zelfde in 't Fransch door een ongenoemden, die
den- lof van dit uitmuntend tafereel in deze regels aan
de Dichteresfe P. Moens, naar verdienlIen, fchetst:
De zinnen vinden, in uw' taal,
't Aandoenlykst vergenoegen:
Gy fchenkt aan 't hart het best onthaal,
't Geen kunde am kunst kan voegen.
Men ziet 't tafreel van kryg en vree
Op 't krachtigst door u praalen;
't Gevoel der fmarten deelt gy mea
Aan alt' wie adem haalen;
't Gehoor van 'c bulderend kanon,
Gekerm klinkt elk in de ooren;
Dla dat de vrede-zon begon
Am d'oosterkim te, glooren,
Proeft men door U de zoetigheid
Van 'c vruchtbaar heil des levens;
Naar 'c bloemryk veld door u geleid,
Riekt men de roosjes sevens!

zal inzonderheid den bygevoegden Lofzang des Fre.
des, in ryrnelooze verzen, met zoodanig vergenoegen leezen. Vcrhandeling over de drieerleie wezensbepaalin-

Men

gen van den Mensch, en zyne daaruit vloeiende rechten van
Gelykheid en Vryheid, door Mr. F. A. VAN DER MARCK.

Wederom een incompleet fluk , dat niet meer dan 28 bl.
bevat. De Autheur befchouwt den mensch , als een
redemagtig wezen , als een inboorling van 't hee1H1, en
als een fchepfel van God. Dit brengt hem tot de overweeging der leer van de Gelykheid en Vryheid der
meniehen ,recitten , waarvan wy de voorftelling veel te
ingewikkeld gevonden hebben , om 'er te dezer plaats
een breeder verilag van te kunnen geeven. — 7ivee Heine
liukjens , waarvan het eene eene befpiegeling van de Lente, het andere eene befchouwing der Natuur in den Morgenflond , behelst. Eindelyk eene lezenswaardige befchouwing van de nadeelen , wake uit de vervoering der
oude en aawnerkingwaardige Gedenkflukken Tan Rome,
enz. naar Parys kunnen geboren worden. Door eon beminnaar

TE GRAVE.

i63

naar van Kunflen en Wetenfchappen. Wy erinneren ons
onlangs een dergelyk ftuk in de Esprit des yournaux, en

ten deele ook in andere Vaderlandfche Maandwerken, aangetroffen te hebben. — In het Mengelwerk heeft men
op 8 bladz. Een Bericht van eene nieuwe en gemakkelyke wyze van Luchtzuivering in vertrekken en vergaderingszaalen, door Dr. M. VAN MARUM, in 't Nederduitsch en Fransch. a. Over de lofwaardige poogingen
van de Maatfchappy tot redding van Drenkelingen, te
Atnfterdam. 3. Over de koude en warme Winters. 4
Iets over den Waterval van Niagara. 5. Over een onlangs
ontdekt Monument. 6. Bericht van Antiken en Schilderyen, welke, behalven de reeds gevorderde Kunstflukken , van Rome naar Parys ftaan overgevoerd te worden. — Eindelyk worden nog 4o bladz. gevuld met
een aantal beoordeelingen , zoo van oorfpronkelyke als
in het Nederduitsch overgebragte Werken, waarvan eenige , ook in andere taalen, naar het Hollandsch, gerecenfeerd zyn ; als ook beknopte beoordeelingen van merkwaardige buitenlandfche, Hoogduitfche, Franfche en Engelfche Schriften, enz.
Uitgezochte Genees. en Heelkundige Mengelfchriften , of
Verhandelingen over gewigtige onderwerpen dier Weetenfthap en Hanelkunst; meerendeels door merkwaardige
voorbeelden opgehelderd en bevestigd, met drie difbeeldingen. Door JACOB VAN DER ' HAAR. Ilde Deel.
Te Amflerdam, by J. B. Elwe , 1797. In gr. 8vo,
ai6 bl.

it Tweede Deel der MengelMriften (*) van den beD
roemden en kundigen
welk Werk
tot ons leedwezen hier mede een einde neemt, loopt van
VAN DER HAAR,

de XIII tot de XXVfte Afdeelingen, en bevat dus Dertien
Verhandelingen , meerendeels loopende over zaaken van
veel aanbelang. In de eerfte plaats wordt bier gehandelci
over het nut van een voorbereidend aanfluitend Verband,
tot de Konstbewerking der Haazelip, ftrekkende tot bewys, dat zodanig een verband, drie of meer weeken vO6r
de
( o) Zie, wegens bet Eerite Dee! , ooze Lett. voor
131. 34Q.
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de konstbewerking aangelegd , het beste middel mop:4
gerekend worden, om dezelve wel te doen gelukken, de
losfcheuring na de vereeniging van de lippen der wonde
te beletten, en, indien zodanig een ongeluk was gebeurd,
eene nieuwe konstbewerking zeker te doen gelukken. Ook
bewyst de Schryver, met voorbeelden , dat zodanig een
fluitend verband het gefchiktde middel is, om de in gecompliceerde Haazemonden vaneen wykende Bovenkaaksen Verhemeltebeenderen tot elkanderen te doen komen.
Het volgend Hoofddeel bevat des Schryvers uitvoerige
en bekende Verhandeling over de Zakwaterzucht der
Vrouwelyke Eijernesten , tot welke ook de volgende
met eene Plaat opgehelderde Afdeeling haare betrekking
heeft.
Hier op gaat de Schryver over tot de befchryving van
een Werktuig tot het afbinden der Slymproppen in de
Baarmoeder en in de Keel, 't geen wy, om dat het zon.
der de Afbeelding niet verftaanbaar zoude zyn , thans
met ftilzwygen voorbygaan ; gelyk ook het volgend uitvoerig Vertoog van den Schryver, over het fchadelyke
van het ontydig afhaalen der Nageboorte , om dat dit
Stukje , ook afzonderlyk uitgegeeven , reeds door ons met
den welverdienden lof is aangekondigd.
In de Achttiende Afdeeling geeft de Schryver een bericht aangaande vier groote fponswyze uitwasfen en gezwellen, gelukkig van den Neus weggenomen, het geen
de Schryver zeer fpoedig en zonder eene aanmerkelyke
bloeding volbragt fchoon de gezwellen, te zarnen genomen , ruim een pond burgerlyk gewigt hedroegen. De
Schryver merkt teffens aan, dat dit ongemak doorgaans
by het mannelyk geflagt plaats heeft , en meestal door
middel van het aanraaken met Geest van Zeezout kan
geneezen worden.
Het volgend Vertoog bevat des Schryvers gedagten en
aanmerkingen over het niet befmettelyke van den Roodenloop. Hier mede verdient vergeleeken te worden het
tweede Deel van PRINGLE, over de Legerziekten, van p.
14o, tot 143, en vooral de doorwrogte Verhandeling over
deeze ttoffe van den uitmuntenden nrcxER , aldaar te vinden: wanneer wy niet twyfelen, of de doorzigtigfte Leezers zullen met dien Geneesheer befluiten, dat de Roodeloop wel geenzins zo algemeen en befmettelyk zy- als
veelmaalen wordt gefteld, maar dat zy ook geenzins altoos van befmettelykheid zy vry te fpreeken.
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De Twintigfte Afdeeling handelt over het zogenaamde
Slymgraveel. In deeze Verhandeling bewyst de Schryver zeer voldoende, dat wel eens flym door de werking
van ,een fteen in de blaas , en andere minder voorkomende ontaartingen • derzelve, gebooren en ontlast wordt ;
maar dat echter meest altoos dit gebrek ontftaat uit
vleeschheuveltjes en vernaauwingen van den pisweg. Dat
ook daarom albier alle inwendige Geneesmiddelen onnut
zyn, en men dus alleen hulpe en geneezing kan verwagten door het aanhoudend gebruik van etterende en geneezende heelkundige Kaarsjes.
.
Het volgend Stukje bevat des Schryvers AanmerKeigen over de Spekkorst op afgelaaten Bloed. Met een
groot aantal van naauwkeurig genomene proeven bewyst de Schryver voldoende, dat de werking van een
meerder of minder kouden Dampkring een gewigtigen
invloed heeft op de eigenfchappen van Bloed, het welk,
na eene Aderlaating , in een kom is opgevangen. Dat
namelyk, naar maate het bloed heeter is en langzaamer
verkoeld wordt, de zogenaamde Spekkorst van het bloed
deeds aanmerkelyker zal zyn; wear uit by voorts veele
gewigtige gevolgen afieidt , de verdere overdenking der
Genees- en Heelmeesteren overwaardig.
Het volgend Stukje is eene korte doch allernuttigfte
Verhandeling over. , het beste voedzel voor eerstgebooren
Kinderen, wanneer zy geen gezond moederlyk of voedfterlyk zog kunnen genieten.
Niets voldoet, volgens
's Schryvers Waarneemingen , beter tot dit oogmerk, dan
bet volgende: „ Neemt' (zegt by) eene drooge Friesfche
„ bifcuit , of even zo veel hardgebakken korst van
55 Fransch brood , en dit fyn gewreeven hebbende , doet
15 men hetzelve in vier en twintig oncen regenwater een
55 kwartiers uur kooken ; daarna giet men het vogt door
„ eene zeef, teems, of eene lap van neteldoek, in een
59 fteenen pot. Wanneer men dit vogt in den Winter of
55 op eene koele plaats of kelder bewaart , Holt het eenigzins tot eene dunne gelei, maar laauw wordende , is
het in dunte aan water en melk gelyk , en kan zelfs
in den Zomer,, zonder eenig bederf, veele dagen , en
, in een aangenaamen fmaak , bewaard worden." Voorts
doet by by twee of drie lepelen van dit vogt een lepel
zoete melk en wat losfe zuiker, , en geeft die hoeveelheid,
Om de twee of drie uuzen , uit eene tuitkan, of kleine
lepel. Zo de Kinderen teffens met zuur geplaagd zyn ,
L
doet
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by een doir van een hoenderei kloppen met wat
losfe zuiker, en geeft het hun in , by kleine eijerlepeltjes
vol. Dit middel werkt als eerie allerkragtigfte zuur tegengaande zeep by de Kinderen , en, helpt hen fpoedig,
zelfs in zeer ongunthge omaandigheden , gelyk by met
overtuigende voorbeelden bewyst.
Het volgend Vertoog loopt over eenige eigenfchappen der
aangeboorerfe Ziekten , en bevat ook veele weetenswaardige zaaken en waarneemingen. Eindelyk bevatten de
twee laatfte Afdeelingen eenige natuurkundige bedenkingen des Schryvers , aangaande het doorfteeken van de
zyde des Zaligmaakers, en het, vloeijen van .bloed en water
uit dezelve, tot wegneeming van het bezwaarlyke en opheldering van het wonderbaarlyke, het geen zommigen
daar in gevonden hebben.
doet

Beknopte Natuurlyke Historie der Zoogende Dieren. Dar
j. D. PASTEUR. Met zlfbeeldingen. Ilde Deel. Te
Leyden, by Honkoop en du Mortier,, 170. In 8vo.
367 b4

e fchrandere Schryver deezer Natuurlyke Historie
D
der Zoogende Dieren begint dit Tweede Deel zyns
Werks (*) met hot vervolgen der befchryving van het

geflagt der Katten, van het welk by in het voorig Deel
alleenlyk den. Leeuw , den Tyger , den Panther , den
Once en den Luipaard had afgehandeld , op welke nu
volgen twee zoorten van Americaanfche Tygers, de Gepard, de zwarte Tyger, de Americaanfche Leeuw, de
Tygerkat,., de geine-2ne en Angorafche Katten , de Marapure , -de Caracal en de Los, Vervolgens bandelt de
Schryver over den Ichneumon, de Snaveldieren, de Civetkatten, verfchillende Stinkdieren , Dasfen , Marters ,
Otters , Bevers , Beeren , Buideldieren , Mollen , Steekeldieren , Muizen , Ratten, Marmotten, Haazen, Kanynen , enz.
Volgens gewoorite

behandelt de kundige Schryver zyne
naauwkeurig , hoewel in een klein beftek, en
zegt zeer veel in weinig woorden , zo dat men in dit
Werkftoffen zeer

(*) Zie van het Eerfle Deel
bl. 197.
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Werkje veele belangryke zaakert aantreft, die men te vcrgeefsch in zommige anderzins veel uitvoeriger ftelzels zoti
zoeken.
Veel te veel gewigtige zaaken komen in dit Werkje
voor, dan dat wy zouden durven onderneemen , om in
ons bepaald beftek daar van een voldoend uittrekfel
te geeven. Wy zullen ons derhalven, volgens gewoonte, maar tot eenige weinige weetenswaardige zaaken bepaalen.
Zeer uitvoerig fpreekt , onder anderen , de Schryver
over de Beeren, zo over de gewoone, als over die geene,
welke men witte Yslandfche of Poolbeeren noemt , die
ook waarlyk in Geflagt van de gewoone Beeren fchynen
te verfchillen. „ De Ysbeer (zegt de Schryver) is ont• zaglyk groot, by is wel zo groot als een Paard , ja
„ daar zyn 'er, dic zo zwaar zyn, als drie middelmaa• tige Osfen; wanneer men bier by in aanmerking neemt,
„ dat bet een zeer wreed en woest dier is, dan zal men
„ ligt begrypen, dat hy onder de vreeslykfte Wilde Die„ ren moet geteld worden.”
„ De Ysbeer is vry vlug op bet land , maar vooral
„ munt by uit in bet zwemmen; by kan dit wel eene
„ myl achter elkand.eren uithouden, maar ook niet veel
„ langer; hy zwemt zeer fuel , zo dat vier roeijers met
„ eene floep werk genoeg . hebben, om hem vooruit te
„ blyven : ook duikt by onder het water, maar moet na
„ eenen korten tyd weer boven komen, om adem te fchep„ pen ; want zy zyn geen tweeflagtige Dieren. Het is
zomtycis gebeurd , dat zy, moede van het zwemmen
„ zynde, hunne pooten op het boord van Sloepen lagen,
„ om dus uit te rusten, waar mede zy eel-her het yolk,
^ dat daar in is, een yslyken fchrik op bet lyf jaagen,
„ die hen dan, zo fpoedig zy kunnen, met een byl de
„ klaauwen afhakken. Het is gebeurd , dat een van de
„ Ysbeeren in eene floep iclauterde, en 'er ordentelyk in
bteef zitten, tot de roeijers hem aan land bragten, zon„ der hen Iced te doen.”
„ De Ysheer is dan een zeer wreed en verflindend
• Dier, dat alle Dieren ,en ook Menfchen aanvalr, zonder
„ zich, als by dat doet, 'er aan te kreunen, of zy veel,
„ of weinig, in getal zyn , en of zy fchietgeweer heb„ ben of niet; by graaft zelfs de lyken uit den grond, en
„ zal fteen voor fleen van het graf neemen , en het lyk
• uit cle kist haalen. De Ysbeer verbergt zich niet in
L4
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,, den Winter, gelyk de gemeene Beer; by fchuwt zelfs
,, de warmte, en leeft alleen daar het koud is en fterk
„ vriest. Men zict hen gewoonlyk in geen grooter getal
„ by elkanderen, dan twee of drie, welke dan de moe,, der met haare jongen is , die zy niet verlaat, maar
„ welke zy met eene fterke liefde tot den dood toe zal
„ verdedigen. Zy krygt, .zegt men, na zes of zeven
maanden , twee jongen, die zy op de Ysvelden werpt,
„ daar zy zich een hol uitzoekt , onder fchotzen, die
„ over elkanderen gefchooven zyn."
Onder de Europeefche Dieren , die in dit Boekdeel
befchreeven worden , verdienen boven wele andere de
twee volgende inzonderheid onze aandagt, om dat zy eigenfchappen hebben in hun maakzel, waar door zy van
alle andere Dieren verfchillen: zynde deeze Dieren de
gekamde Spitsmuis en de Mint/mils. Aangaande het eerstgenoemde diertje, zegt de Schryver: `Lyn kop is meet
,, zichtbaar dan die van den Mol: het bovenfle van zy„ nen fnoet fteekt verre boven het onderst kaakebeen
„ vooruit , en is aan het eind zo zonderling van maak„ zel, als men by geen ander Dier vindt. Aan het eind
„ namelyk van deezen langen fnoet ihan in de rondte
,, verfcheiden puntjes als fteekels, van tien tot vyftien in
„ getal; zo dat zy, als men den fnoet van vooren be„ ziet, zich als een fter, of als een bloemkrans, vertoo„ nen, die des te fraaijer is, om dat zy kaal, en fraai
„ roozenkleur is; dit is het nog niet al, alle deeze punt„ des kan bet Dier beweegen , zo als het wil ; het kan de.
„ zelve alle by malkanderen toeknypen, gelyk de blade„ ren van een Tulp die zich fluit, of openzetten als eerie
„ Zonnebloem. Als dezelve geflooten is maaken ay eene
zeer fcherpe en fyne punt int ; in het middenpunt ftaan
„ de neusgaten, welke, als het noodig is, door de omrin„ gende puntjes befchermd en bedekt worden. Het is
„ zeer waarfchynelyk, dat dit zonderling deel het diertjen
„ dient, om den grond op te graaven.”
Het tweede Europeesch zeer zonderling Diertje is de
zogenaamde Blitan2u/s. Het is een vry algemeen , hoewel onwaar, vooroordeel, dat de Mollen blind zyn, om
dat hunne oogen , als zeer klein zynde, en in het hair
verbotgen liggencie, niet getnakkelyk zyn te vinden. Dan
dit diertje fchynt waarlyk het zintuig van het gezicht
geheel te ontbeeren. „ Men kan (zegt de Schryver)
„ volftrekt geene oogen aan hetzelve hemerken; wanneer
,, het
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het vel afgetrokken is , ziet men echter , ter plaatfe
van de oogen , een rond bolletje , ter grootte van een
„ flaapbollen zaadjen, dat door het vel bedekt is.
Schoon deeze Dieren blind zyn , komen zy echter
„ dikwyls uit hunne holen te voorfchyn , en hun ge„ boor, en vooral hun gevoel, fchynen te fyner te zyn;
zy zitten dan altoos 'pet een opgeheeven kop, in de
„ geftalte, gelyk het in de Figuur is afgebeeld. In tyd
„ van nood verdedigen zy zich zeer fel met hunne breede
„ tanden ; zy geeven een piepend geluid."
Het derde zeer aanmerkenswaardig Dier , 't Been in
deeze befchryving voorkomt, is de Kangaroo. H etzelve
wordt niet gevonden in Europa , noch ergens, zo veel
men weet, dan op eenige der nieuwe Gewesten , die voor
weinig jaaren in de groote Zuidzee , door come en anderen , ontdekt zyn. Het yolk namelyk van het Schip ,
uraarmede coon. zyne eerfte' reize om de Waereld volbragt, ontdekte dit zonderling Dier op dat gedeelte der
must van Nieuw Holland , die Nieuw Zeeland wordt
genoemd', van waar hetzelve 'in 1770 naar Europa wierd
overgebragt. Het zonderlingt van dit Dier bettaat voornamelyk in de groote onevenredigheid , welke tusfchen
de voorfte en achterfte pooten plaats heeft. Men vindt
wel iets van dien aart in den huropeeichen Springhaas,
en in het zogenoemde Podje doch het onderfcheid is in
dit grout Dier nog veel aanrnerkelyker, dan in de gemelde kleine Europeefche fehepfeltjes, en difs valt het
veel meerder in het oog. Een volwasfen Kangaroo is zo
grout en zo zwaar als een Schaap , weegende wel Bens
honderd vyftig ponden. Wanneer het op zyn achterfte
pooten ftaat, is het zo groat, als een middelmaatig lang
mensal. Zyn lichaam is van achteren veel zwaarder ,
dan van vooren, en wel in eene evenredigheid, die by
geen ander Dier wordt waargenoomen. Vooral zyn zyne
voorfte pooten zeer kort, en hebben in 't geheel geene
evenredigheid tot de achterfte pooten , geen een zeer
zonderlinge vertooning oplevert , en ligtelyk de Afbeelding van zodanig een Dier voor eene verciering zoude
doen houden , zo niet het wezendlyk beftaan van hetzelve
eerie volkomen zekere waarheid ware. Niet alleen heeft
het Dier zeer kleine voorpooten, maar het heeft daarin
ook weinig kragten; voorts zyn dezelve ieder voorzien met
vyf teenen , die in zwarte kromme nagelen eindigen, gefchikt om in de aarde te krabben. De achterfte pooten
zyn
L5
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zyn daarentegen zeer lang , en hebben drie teenen met
groote kromme nagelen, welker middelite verre vooruit
fteekt , en veel gelykt naar den langen teen van den
Struisvogel , zynde dezelve van beneden voorzien met een
zeer zwaaren bal. De Kangaroo is gewoon op deeze achterpooten , en wet, alleen op de lange hielen en teenen ,
al huppelende voort te loopen , en wel met eene verbaa,
zende kragt en fnelheid. Want als het Dier vervolgd
wordt, kan het daar mede zodanig voortkomen dat
het fprongen doet van twintig voeten, zo dat de fnelfte
honden het naauwelyks kunnen inhaalen. De lange, dunne en geheel ruige , ftaart is voor dit Dier ook van
veel nut, naardien het dezelve in zyne fprongen gebruikt
als een balanceerdok , en ,teffens als een werktuig van
verdediging , om daar . mede zyne aanvallers te kwetzen,
waartoe dit deel zeer dienitig is, dewyl het daar in eene
genoegzaame kragt bezit , om een man het been in ftukken te flaan.
Behalven de zonderlinge onevenredigheid tusfchen de
voor- en achterpooten, is in dit Dier nog zeer aanmerkenswaardig, dat het met de zogenaamde Buideldieren,
als den Opposfum, enz. overeenkomt , ten opzichte eener
zak aan het benedenlyf, dienende om zyne jongen in
te bergen; lets dat ook in geenerlei ander Dier van die
grootte wordt waargenoomen. Dewyl men ' MI Kangaroos van beiderlei geilagt naar Engeland heeft overgevoerd en dezelve ook aldaar , fchoon in een zo verfchillend Climaat van dat buns Vaderlands, ;jongen hebben voortgeteeld, zo heeft men daar door een middel
gevonden om bet raadzel, op te losfen , op hoedanig
eene wyze de jongen eigentlyk by de Buicleldieren ,
uit de Baarmoeder, in den zak van den onderhuik komen. Men heeft namelyk waargenoomen , dat de Kangaro) zich; by het baaren zodanig kromt, dat de jongen
van zelven in den zak vallen , alwaar zy zich dan aan
de tepels hechten , om dezelve niet los te laaten eer zy
eene genoegzaame kragt hebben bekomen em zich te beweegen, en in en uit den zak te kruipen.
Minder zeker, dan dat van den Xangaroo , is het beftaan
van een ander zeer byzonder fchepfel , 't welk de Schryver te voorfchyn brengt , onder den naam van het Rusfisch Konyn , of bet gekaptc Konyn: Dit diertje zoude
een dubbelen zak bezitten , een op den rug en een aan
den hals, om in den benedenften zyne voorpooten en in
den

BERN. NATUURL. IIISTORTE.

171"

den bovenften zyn kop te kunnen verbergen : 't geen de
zaak nog zonderlinger maakt, in den bovenften zak zouden gaatjes zyn voor de oogen van het Dier , om daar
door te kunnen zien. Dan daar men naar bet fchepfel
gezogt heeft, zonder het te kunnen vinden, en het bericht
van deszelfs aanwezen enkel op eene Afbeelding beflaat,
zo gelooven wy 't tot hiertoe veiligst, dit diertje order de
vercierde wezens te rangfchikken, tot dat wy nadere berichten omtrent deszelfs aanwezen en eigenfchappen zullen bekomen hebben.
Tot meerder opheldering is het Werk met Plaatjes
vercierd, op welke de voornaamfte befchreevene Dieren
vry wel zyn afgebeeld. Ondertusfchen doet het oils /Led,
dat de Nutnmers der Arbeeldingen niet altoos. met ,die dex
Befchryvingen overeenftemmen. Dus is Plaat XIV genummerd met 't getal XVI, en Plaat XV voert het getat van XVII. Op de Plaaten zelve, 't geen nog erger
is, worden de Dieren ook Met altoos met de rechte nummers aangeweezen. Dus moeten op Plaat XVI de num•
mers z en s.), worden omgezet ; want Fig. i is zeer zeker het Yzervarken , en Fig. 2 de Tendrac. Inogelyks
moeten op Plaat XVII alle de nummers warden omgezet, behalven de twee eerfte : want N o . 3, 5 , 7 en 9
verbeelden de, Dieren , die in de Befchryving worden
aangeweezen met N°. 4, 6, 8 en io, en dus wederkeerig.
Hartelyk wenfchen wy, dat dit leerzaam en aangenaam.
Werkje eerlang moge vervolgd warden.
Burgerlyke en Handelkundige Gefchiedenis van de Engelfche Yalkplantingen in de West-Indies,_ door DRYAN
EDWARDS. Vierde Deel. Uit het Engelsch: Te Haarkm by A. Loosjes Pz., 1797. In gr. 8vo. 172 bl.

angzaamer dan wy gewenscht en gehoopt hadden
komt de Vertaaling van dit voor den Xoopman en
Wysgeer , belangryk Werk ons ter hand. Het laatst
voorgaande Deel, waar van. wy eene Aankondiging mecledeelden, voerde tot Jaartekening 1795 (*), en toeven
wy niet, om, order bezoeping op onze voorgaande gun(*) Zig onze raderl. Letteroef, voor

1796, bl. 173.
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itige oordeelvellingen over de voorige Deelen (*), des
melding te maaken, en, by de opgave van den HoofdInhoud , 'er iets uit over to neemen.
Het Derde Boeks Derde Hoofdttuk maakt den aanvang
uit van dit Deel, en befchryft St. Vincent , zyne Onderhoorigheden, en Dorninica. — Het Vierde Hoofdttuk ,
dat vry uitgebreid is , voert ten opfchrift, Gouvernement
van de Lywaardfche Caraibifche Eslanden, bevattende St.
Christofel, (in 't Elgelsch St. Kitts) Nevis, Antigua,
itiontferrat en de Virginifihe Eilanden Burgerlyka
en ilardrykskundige Befehryving van alien — Tafel van
uitgevoerde Goederen van ieder Eiland voor 1787, en een
&richt van het Geld, voortkomende nit de Belaiting van
vier en een half ten honderd — ilanmerkingen over het
verval van deeze Eilanden , welke hunne Gefchiedenis befluiten. Aan ieder deezer Eilanden is eene byzonde-

re Afdeeling toegefchikt, en dus afzonderlyk over ieder
gehandeld hebbende, voegt de Schryver , in eene korte
byeentrekking , die omftandigheden zamen , welke alien
gemeen zyn. Hy onderrigt . ons, by den aanvange : „ De
„ Burgerlyke Gefchiedenis deezer Eilanden zal kort wee.
„ zen: want, in dat gedeelte van myn onderwerp, heb
OLDMIXTON , en andere
51 ik weinig by het verhaal van
„ Schryvers , die my voorgegaan zyn , to voegen, en
„ waar nieuwheid ontbreekt, is kortheid een noodzaaklyk
„ vereischte." — Keurlyke regel , bier niet alleen te
neder gefteld, maar daadlyk in agt genomen. Men zal, de
Gefchiedenis deezer Eilanden leezende, zich dikinaals ge,
nooddwangd vinden, om met den Schryver zich te bedroeven over de handelwyze door de Europeaanen met die
Eilanderen gehouden.
St. Christofel wend door de oude Bezitters, de Caraiben, met den naam van Limaniga, of het Vrugtbaar Eiland, vereerd: „ de omtrek is omtrent twee en, veertig Engelfche mylen, en het bevat 43,700 acres Land, waar van
omtrent 17000 acres voor den Zuikerteelt gefchikt zyn,
Daar de Zuiker het eenig voortbrengzel van aanbelang is,
dat 'er gewonnen words , uitgezonderd leeftocht en een
weinig Catoen , is het waarfchynlyk, dat byna de helft
van het geheele Eiland ongefchikt is voor den bouw.
Het binnenfte gedeelte van het Eiland beftaat, in de daad,
(*)

Pad. Lett. 1794., bl. 579, en t795 , bl.
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uit veele ruwe fteilten en done bergen. De hoogite van
deezen is de Mount - Mifery (waarfchynlyk een uitgebrande Volcano die 3,711 voeten rechtftandig uit zee opr yst. De natuur heeft, egter , overvloedig de dorheid van
het gebergte vergoed, door de vrugtbaarheid, die zy aan
de vlakten gefchonken heeft. Geen gedeelte van de WestIndiin , dat ik gezien heb, bezit een foortgelyken grond,als
op St. Christofel gevonden wordt. Het is een donker grys
leem , zo ligt en Iuchtig, dat het door het minst gebruik
van den houweel gebrooken wordt , en ik houde het voor
een voortbrengzel van een onderaardsch vuur , de zwarte
vuurkleurige puimfteen der natuurkundigen, fyntjes doormengd met zuivere leem of aarde. De onderfte hag is
zand , van acht tot twaalf duimen diep. Klei wordt nergens gevonden, dan op eene aanmerkelyke hoogte op de
bergen. — Door welke bewerking der natuur de grand ,
waar van ik melding maakte , foortlyk meer gefchikt is
voor het voortbrengen van Zuiker,, dan eenige andere in
de [rest- Indien, is myne taak niet, en is ook boven myn bekwaamheid om uit to leggen. De zaak zelve egter
is buiten gefchil." Bewyzen trier voor brengt by by ,
die in de Gefchiedenis zelve moeten nageflaagen worden.
Het Eiland Nevis, van St. Christofel flechts door een
klein kanaal gefcheiden, is fchoon , en , naar EDWARDS
trerigt , ,,niets meer dan een enkele Berg, ryzende, als een
kegel langzaam oploopende, op uit zee. De omtrek van
deszelfs voetftuk beloopt niet meer dan acht Engelfche
mylen. Men gelooft , dat COLUMBUS het den naam van
Nieves, of Sneeuwberg, gegeeven heeft:, om dat het gelykt na eenen berg in Spanje van diezelfde benaaming ;
maar het is geene onwaarfchynlyke gisfing , dat 'er in
die dagen een witte rook gezien wierdt aan bet bovenfte
van zyn (pits , die een voorkomen had als fneeuw , en
dat deszelfs naam daar van ontleend is. 'Er kan geen
twyfel vallen , of het Eiland is een voortbrengzel van
Volcanifche uitbarftingen , in lang voorleden tyden; want
'er is een hol of crater naby den top nog zigtbaar,, die
een Mete bron bevat , fterk bezwangerd met zwavel; en
dezelve wordt dikwyls in zelfftandigheid gevonden in de
nabuurige gaten en holen der aarde.
,, Antigua is meer dan vyftig mylen in den omtrek, en
bevat 59,838 acres Land , waar van 34,000 tot den Zuikerhouw zyn aangelegd en de daar aan verknogte weilanden. Deszelfs andere voornaame bandeltakken zyn Catom
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toen en Tabak. — Dit Eiland beftaat uit twee verfchillende foorten van gronden; de eene is zwarte aarde op een
onderlaag van klei , die natuurlyk ryk is; en als by niet
door buitengewoone droogte , waar aan Antigua zeer is
onderworpen, wordt uitgeput , is zy zeer vrugtbaar. De
andere is harde klei op een onderlaag van merge!. Zy is
veel vrugtbaarder dan de voorige, en heeft overvloed van
een onuitrooibaar foort van gras , en wel in dier voege,
dat veele landen, uit dit foort van grond beftaande, die
Bens zeer voordeelig waren , thans zo verarmd en overgroeid zyn van die grasfoort , dat zy of in weiden veranderd , of geheel verlaaten zyri. Behalven zodanige verlaaten landen, en een klein gedeelte land, het welk geheel onverbeterbaar is, kan men zeggen , dat het geheele
Eiland bebouwd wordt." — Twee zeer verfchillende,
doch beide hoogst leezenswaardige, uitweidingen -treft men
in deeze Afdeeling aan; de een over DANIEL PARK Esq.,
een Man, Wienstreurig uiteinde de aandacht van Euxopa
heeft opgewekt , en voor de gefchiedenis lesfen opgeleverd om to vereeuwigen * de ander den Bekeeringsarbeid der Moravifche Broederen.
De Befchryving van Montferrat is kort, en fchoon die
der Virginifihe Eilanden breeder is , beklaagt zich de
Schryver over gebrekkig bekomen berigten. Nogthans
geeft by bet belangryktle, zo ook van de twee Gouvernernenten Bahama en Bermudas.
Het Vierde Boeks Eerfte Hoofdlluk, 't welk dit Deel
befluit , heeft ten Inhoud: Kort Bericht van de Inwoonders der onderfcheidene Eilanden. — Soorten. Uttgeweekenen uit GrAt Brittanje en Ierland. — Heerfchend
Characcier der Europeelehe Ingezetenen Creolen, of
Lartdzaaten. — Uitwerkzels van het Klirnaat. — Charaaer der Creolifthe Frouwen en Kinderen. — Van de
lieden van kleur en hun verfchillende Stammer of Casten.
Bepaalingen omtrent de Mulatten en gebooren vrye
Eindelyk hun Character.
Zwarten.

Niet ongepast vermelden wy bier den tegenwoordigen
ftaat der bevolking in de Engelfche Trest-Indien, zynde
een byeentrekking van de onderfcheiden berigten in verfcheide Deelen van dit Werk gegeeven.
Zwarten.

Blanken.

• amaica

30,000

^

250,000

Barbados

16,167

•

62„1/5

Gre-
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Grenada
St. Vincent
.
.Dominica
.
Antigua
.
.
Iliontferrat
Nevis
.
St. Christoffel .
Virgini/Che Eilanden
Bahamas
.
Bermudas
.

Blanken.

Zwarten.

1,000

23,926
11,853
14,967
37,803
10,000

1,450

1,236

2,590

1,300
1,000
1,900

8,420

20,435
9,000
2,241
4,919

152oo
2,000

5,462

Gebeel 65,305
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•

455,684

In, dit Hoofdfluk fpreidt EDWARDS zyne meermaals door
ons opgemerkte Menschkunde en onpartydige beoordeeling
der Chara&ers zeer voordeelig ten won; wy hebben geen
plaats dan om een en andere trek ten voorbeelde by te brengen. ,, 'Er zyn," zegt by, „Schryvers , die alle de Inwooners van alle de West- Indien befchryven als een horde van
verweezen misdaadigers , en haalen de oude misdaaden en
buitenfpoorigheden van ongebondeneh op , idert eene eeuw
geleden, toen deeze Eilanden de verzamelplaats waren van
Zeeroovers en Bokkeneezen, als eene waare afbeeldinglvan
de gewoone zeden en het gedrag onder de Inwooners der
Volkplantingen plaats hebbende. Lasteringen , zo groot,
vernietigen zich zelven door haare ongerymdheid. Maar,
fchoon het ten hoogiten belachlyk is zich te verbeelden,
dat eene reis over de Atlantifche zee eenige fchielyke
of weezenlyke verandering maakt in het menschlyk hart,
ester , wat men ook met recht wegens de plaatfelyke manteren en, gebi uiken by verfchillende foorten van Europeefche Planters mag opgemerkt hebben, kan het niet
ontkend worden, of 'er heeft, behalven dat, een zeker duidelyk en heerfchend character plaats, eigen aan alle zich
daar ophoudende Blanken.
„ Van dat, Character fchynt my de hoofdtrek een geest
van onafhangelykheid, en een blyk van bewustheid der
gelykheid door alle de rangen en ftaaten. De armfte
Blanken fchynt zichzeiven byna op eene hoogte te verheffen met den rykiten, en , door dit denkbeeld geftreeld,
komt by zynen meester met een uitgettooken hand te ge•
moet , en met eene vrymoedigheid, die, in de landen van
Europa , zeldzaarn plaats heeft by lieden van de laagere
clas-
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clasfe tot die der hoogere. Het is niet moeilyk den
oorfprong bier van te ontdekken. 't Ontftaat buiten twyfel uit den voorrang en onderfcheiding, welke 'er noodzaaklyk gehegt wordt aan den ftaat van een Blanken, in
een Land, waar die hoedanigheid duidelyk vryheid van
Ilaaverny aan den •dag legt. Van de twee groote clasfen
van Men fchen in de meeste der Volkplantingen ftaat het
petal der Zwarten tot dat der Blanken als zeven tot Mi.
Daar een gevoel van veiligheid uit dien hoofde , in benaauwde tyden, de laatfte meer vereenigt dan anders noodzaaklyk. is onder lieden van onderfcheiden Rand , zo
doet .dezelfde omftandigheid onder bun wederzydfche afbangelykheid gebooren worden.
„ Het klimaat zelf draagt ook mogelyk het zyne by
om door het vermeerderen der gevoeligheid eerie form
van ongeduld voor de ondergefchiktheid te doen gebooren worden. Maar, wat ook de oorzaak zy van deeze
bewustheid van eigene waarde in het Chara&er der Nesthllers , de gevolgen, die daar uit voortvloeijen , zyn ,
over het geheel , goed. Zo bet fomtyds een praalenden
hoogmoed en belachlyk gemaakten zwier vooftbrengt , meer
algemeen wekt het de pryzenswaardigfte geneigdheden onzer natuur op, als rondborfligheid , gezelligheid , weldaadigheid en edelnwedigheid. Nergens ter waereld heerscht
algemeener de deugd van gastvryheid dan op de Britfche
Zuiker-Eilanden. De deur van den Planter itaat altyd
open om zyne gasten te ontvangen. Een vreemdeling te
zyn is op zich zelf genoegzaam om u in te leiden. Deeze foort van gastvryheid is, in de daad , zo ver gedreeven, dat Mr. LONG heeft opgemerkt , dat 'er geen een
draaglyke herberg in geheel West- Indie is."
De Heer EDWARDS behoort Diet tot de Schryvers die
alles van den zwartIten en ongunt}igiten kant befchouwen ; by heft veeleer tot den gunftigen over ; niet alleen
omtrent de tegenwoordige Europeaanen op de Eilanden ,
fchoon by de gebreken niet verheelt , maar ook ten opzigte
van de Inboorlingen , de Creolen; in veele opzigten bepleit
liy hunne zaak. Men leeze wat by van de Creoolfche
Vrouwen zegt, en, onder andere fchoon van de fraaifte
geftalte ontbreeken zy dien gloed van gezondheid op 't
gelaat, dat bevallig karmozyn (lumen purpureum juventi)
dat in koudere landen de grovere weezenstrekken verlevendigt, en eene onwederftaagbaate fchoonheid rnaakt. —
In eerie der hoofdtrekken van fchoonheid egter, gaan
wel.
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weinige Vrouwen de Creoolfche te boven; want zy hebben over 't algemeen de fchoonfte oogen van de waereld,
groot, kwynende en vol van uitdrukking ; zomtyds fchitterende van drift, en zomtyds fmeltende van tederheid;
een zeker kenteken van die aangebooren goedheid van
hart en edelheid van aart, waarom zy by uitfteekenheid,
en naar verdienften , geroemd worden, en waar aan het,
Stevens met haare leevenswyze, afgezonderd, huislyk en
onbemoeid,) buiten twyfel is toe te fchryven , dat geene
Vrouwen ter waereld beter vrouwen of moeders zyn."
Hy hadt reeds opgemerkt „ de nachtbezoeken en
fpeelpartyen, waar in gezondheid, fortuin en fchoonheid ,
in de Steden van Europa zo meenigwerf worden opgeoffend, zyn bier gelukkig onbekend."
Ten opzigte van de Creolen in 't algemeen aanmerkingen bygebragt hebbende , die hem beletten toe te itemmen dat zy over 't algemeen minder vatbaarheid van, en
itandhoudenheid in, verftandelyke vermogens bezitten dan
de Inboorelingen van Europa , laat by 'er op volgen :
„ ik kan veel minder toeitaan, dat zy by hun te kort
fchieten in die hoedanigheden van hart, die een mensch
tot een weldoener maaken van allen, die hem omringen.
Edelmoedigheid jegens elkander, en een hooge graad van
medelyden en toegeevenheid voor hunne minderen en afhangelingen onderfcheiden de Creolen op eene gunftige
wyze (*). Zo zy trotsch zyn , hunne trotschheid is aan
geene verachtelykheid verbonden. Van hunne kindschheid
of geleerd een zeer hoog denkbeeld te koesteren van hun
belangrykheid , zyn zy voorzigtig met iets te doen, dat
de bewustheid van hunne eige waarde zou kunnen verminderen. Om deeze reden verachten zy alle foort van
geheimhouding. Zy hebben eene rondborftigheid boven
alle Volkeren der aarde. Hun vertrouwen is onbepaald
en volkomen. Zelve boven valschheid verheeven , vermoe•
den zy die niet in anderen."
Wy hoopen zo lang na een volgend Stuk niet te wagten , en zullen hierin onze Leezers, en de Bezitters van
het Werk , tot medewenfchers hebben.
(*) „ De gelukzoekers uit Europa zyn over 't algemeen
„ wreeder en ongemaklyker jegens de Slaaven, dan de Creolen,
,, of West-Indifche Iuboorelingen." RAMSAY
Treatment and Converfion of the Slaves.
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Gefchiedenis of Anecdotes der Rusfifehe Ontwenteling , in
den yaare 1762. Door RULHIERX. Uit het Fransch
vertaald , door ERNST ZEYDELAAR.. In den Haag,
by J. Plaat , 1797. Behalven het. Voorwerk, 125 bl. In
gr. 8vo.

e herkomst van deeze Gefchiedenis en derzelver lot
zyn zonderling genoeg, om, met de toelicbting daar
D
Vitgeever, vermeld
aan bygezet door den
Franfthen

te

wordeo. Hy geeft ons te verflaan. — De Heer
bevondt zich joist te Petersburg, ten tyde der Omwenteling , waar door CATHARINA DE II op dm Rusfifcben Troon wierd geplaatst. Op verzoek van Mevrouwe de Gravinne VAN EGMONT, eene Dogter van den. Maar.
'chalk pE RICHELIEU, dien hy, in hoedanigheid van Edelman in zyn Gouvernement was gevolgd , ftelde by die
C. efchiedenis te bock.
„ Korten tyd na dat by in Parys te rug gekomen was,
verkreeg zyn opitel, 't welk by in fommige gezelfchappen voorgeleezen hadt , eenig aanzien. Men fprak nog
geduurig over de gebeurtenislen in bet Rusfifche Ryk , en
een ieder, volgens gewoonte, vertelde die op zyne wys.
Het Hof, belang ftellende om te weeten , en naar waar.
heid onderrigt te zyn van de intrigues , waar door CATHARINA zich op den Troon van. haar Gemaal hadt
nargezet , begeerde de: leezing daar van ook te hooren.
„ Het Iced niet lang of de Keizerin wierd 'er van onderrigt. Zy gaf bevel aan haare Gelastigden te Parys,
alles aan te wenden om dat werk te verdonkeren. Zy
deeden gewigtige aanbiedingen, in Geld aan den Schryver , maar die wierden van de hand geweezen. Hierin
niet llaagen kunnende, wilde zy 't gezag gebruiken. Zy
vervoegde zich by den Hertog D'ArormLoN, eerite Minister van dien tyd. — De Heer DE SARTINES, Luite13ant der Politie, Bet den Heer RULH1ERE by hem [zich]
komen, en gaf hem te kennen, dat by order had om zyn
Manufcript van hem of te vorderen , zoekende hem te
ontmoedigen, met bedreiging van de Baftille.
MERE, die reeds aan de middelen van verleiding wederStand geboden hadt , liet zich door die bedreigingen niet
verfchrikken. Hy antwoordde aan den Luitenant der Po.
litie , dat men hem in de Baftille zetten kon, en zelfs bet
Ma-
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Manufcript ontweldigen ; maar dat dit vergeeffche moeite
zou zyn; wyl hy hetzelve, even als gefcbreeven , in zyn'
geheugen by zich droeg.
91 De bedreigingen waren van geen gevolg. Monfieur,
's Konings Broeder, daar van verwittigd, nam hem onder
zyn befcherming, benoemde hem tot Secretaris van zyne
Commandementen, en korten tyd daar na bezorgde by hem
den post van Historiefchryver der Buitenlandfche zaaken,
met bevel om de Gefchiedenis der Anarchic van Poole»
op 't papier te brengen , en vryheid om in de Staatspapieren van Buitenlandfche zaaken alle hulpmiddelen op
te zoeken, die by mogt benoodigd zyn. Myn Heer de
Hertog DE CHOISEUIL zondt hem zelfs een geruimen tyd,
na dat land, om 'er zyn verblyf te houden.
„ De Gelastigden der Keizerin herhaalden hunne pooging andermaal biedende hem zelfs dertig duizend Kroo•
nen aan , als by eenige trekken wilde agterlaaten waar
door de goede naam hunner Souveraine kon benadeeld
tvorden ; doch hy floeg dit af, onder belofte nogthans, op
zyn woord van eer, dat dit Werk by het leeven van de
Keizerin nooit in druk verfchynen zou.
„ Na bet overlyden van den Heer RULHIERE, in 179r,
noopte Mevrouw DE MONTMORIN zyn Broeder, om den
]Heer GRIM te gaan bezoeken, zynde Gelastigde der geheime zaaken , onder verzekering dat by met dat Manufcript
een aanzienlyk voordeel zou behaalen; deeze was getrouw
in het vervullen der verbintenisfen van zyn Broeder, en
niettegenftaande men verfcheide maalen, in de openbaare
Nieuwspapieren, aangekondigd heeft gezien dat eerlang
eene Gefchiedenis van de Omwenteling in Rutland zou
to voorfchyn komen, hebben zyne Erfgenaamen nogthans
gewagt , tot na het overlyden van de Keizerin, om van
het onder hen herustende Manufcript gebruik te maaken."
Aandagt- en nieuwsgierigheid- wekkerd is deeze Nota
des Franfchen Uitgeevers. En nog meer zal dezelve aangeprikkeld worden door de Voorreden of Opdragtsbrief
van den Heer RULHIERE zelve aan Mevrouw de Gravinne VAN EGMONT, de jonge Hertoginne van Gelderland,
enz. gedagtekend Parys lo Feb. 1768 , als waarin de
Schryver verklaart „ in den 41 door hem verkoozen (als
„ geen voorbeeld daar toe gehad hebbende) den fmaak
„ der Gravinne gevolgd te bebben."
By zyn Verhaal rtaamlyk aan Haar en den Graaf VAN
M2
Ea-
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EGMONT, vondt by zich aangernoedigd , „ om zomtyds
eenige fnaakfche trekken in hetzelve in to vlegten, betrekkelyk tot de Zeden van het .Rusfifche Volk; en by gevoelde toen , dat de betrekking met die Zeden bet waare oogpunt was , waar onder men die gebeurtenis befchouwen moest. De menigvuldige vraagen, hem door
den Graaf en Graavinne voorgefteld, beftuurien, om zo
te zeggen zyn verhaal , en noopte hem om toegeevenheld en I'potternye te mengen onder gewigtiger en Wenger gebeurde zaaken. Zodanig is in de daad dit foort
van Gefchiedenis. Misfchien vereischt eene. zo zonderlinge gebeurtenis ook eene zonderlinge wyze van verbaal.'
Dit breeder ontvouwd hebbende, brengt de Schryver
de niet ongegronde bedenking in 't midden, dat by zulke
byzondere omftandigheden heeft aangevoerd, dat men zich
verwonderen kan , hoe by die te weeten is gekomen :
en geen regt hebbende om te eifchen, dat men hem, wegens zaaken van dat gewigt, op zyn woord , gelooven
moet, agt by zich verpligt zyne waarborgen te noemen,
en de middelen, die by aan de hand gekreegen heeft te
zyner onderrigting. Zy maaken bet vervolg zyner Voorreden uit. En of dit nog niet genoeg ware ter verdeediginge , vinden wy agter de Gefchiedenis een tweeden
Brief, ten zelfden erode ftrekkende.
Niet zonder genoegen zullen liefhebbers van vreemde
en ontzettende Gebeurtenisfen dit Werkje leezen, en 't
zelve bovenal fmaaken aan alien , die met Gekroonde
Hoofden, Hof en Hovelingen, niet veel ophebben, of liever deezen verfmaaden, en alles wat tot voedzel deer verfrnaading kan dienen greetig opzamelen. Eenigzins jammert het ons, dat fours de fnaakfche trekken enfpotternyen,
welke de Schryver zegt zich te zullen veroorlooven, in
bet niet zeer kiefche loopen; een voertuig, ongelukkig in
deeze dagen te meermaalen gebezigd om een Werk ingang
te doen krygen.
Voor 't overige mogenwy den Leezeren van dit vreemde Stukje wel aanraaden our by 't zelve te vergelyken,
't geen de Engelfche COXE van die Gebeurtenis vermeldt,
in zyne Befiliouwing der Maatfchappy en Zeden in Poolen, Rusland, Zweeden en Deenemarken, III Deel, bl.
enz. by den Drukker deezes, YNTEMA, uitgegeeven.
By deezen Engelfchen Schryver, vinden wy, bi. 26 des
aangehaakien Deets, eene befchryving van die Alleenheerfche-
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fcheresfe aller Rusfen , in eenen meer gevorderden ouderdom dan RULHIERE haar befchryft. Wy neemen deeze
befchryving alleen over. „ Haare gedaante is bevallig
en verheven; haar gang is trotsch; haar perfoon en haare
houding Vol beValligheid. Haar voorkomen is dat van
een Opperheerfcheresfe. Alle haare trekken verkondigen
een groot Charader. Haar hats is verheven , en haar
hoofd zeer los; de vereeniging van die beide beflaat vooral in eene aanmerkelyke fchakeling van fchoonheid ; en,
in de beweegingen van haar hoofd , draagt zy eenige
zorge om die fchoonheid te vertoonen; zy heeft een breed
en openhartig voorhoofd; de neus een weinig krom; haar
mond is fris, en vereierd met fchoone tanden; haar kin
een weinig groot en dubbeld, zonder dat 'zy vet is. Haare hairen zyn Carftanjebruin , en ongemeen fchoon; haare
winkbraauwen bruin; haare oogen zeer fchoon; de lichtftraalen doen daar in blaauwe weerfchynen te voorfchyn komen ; en haar vet is van de allerfraaifte kleur. De trotschheld is het waare kenmerk van haar gelaad. — De be,
valligheid en goedheid, die zich daar op ook tevens vertoonen, fchynen aan den opmerkenden befchouwer niet
anders toe dan eene ongemeene begeerte om te behaagen;
en die verleidende uitdrukkingen ontdekken maar al te
zeer het voorneemen zelve om te verleiden. Een
Schilder, dit Chara&er door een zinnebeeld vertoonen witlende, ttelde voor om haar te verbeelden onder de gedaante
eener bevallige Nymph, die met de eene hand , welke
zy vooruitfleekt , bloemenketens aanbiedt ; en met de
andere , die zy agter zich houdt, een vlammende toorts
verbergt."
Dat de Rusfifehe Naamen , in het Werkje voorhanden ,
gefchreeven zyn, zo als ze uitgefprooken worden, gelyk
o'ns met een woord berigt worth, dient voor den Neder.
duitfchen Leezer , in de .Rusfifehe Gefchiedenis aan dezelve
naar de wyze op welke ze gefchreeven worden gewoon ,
niet tot meerder klAarheid. De Vertaaling mogt wel bete'
weezen.
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Eenige kort beredeneerde Hoofdtrekken tot een verbeterd
Plan van Conllitutie, voor bet Bataaffehe Volk, zo veel
viogelyk uit de Beginzelen afgeleid. Door een Bataaf.
Te Leyden , by P. H. Trap , 1797. In gr. Svo. 35

e
die dit Gefchrift den 4 Sept. 1797 dagtel
kent , toont zich hoogst verheugd over de verwerD
ping van .het Plan op den achtffen Augustus diens jaars ;
Bataaf,

wenscht daar mede de liataaven geluk , en befchouwt
zulks als 't ware een Wonderwerk van 't Opperweezen,
„ dat fleeds goedgunitig werkzaam is voor een ongelukkig
, en misleid menschdom."
Geen wonder , dat het wraaken diens . Plans, terwyl bet
vervaardigen van een ander aan eene Commisfie is aanbevolen, weder Pennen van Plannenmaakers op het papier
lokt. Dit heeft het hier voor ons liggend doen gebooren
worden. Wy fchryven het Slot alleen af, 't Been met
bet reeds gernelde genoegzaam zal doen kennen van welk
een ftempel dit Gefchrift is.
De Bataaf fchrtyft: „ Ziet daar, waarde Landsgenooten I een twaalftal onderwerpen , door ens zo kort en
„ klaar mogelyk beredeneerd , en aan U voorgedraagen;
„ — Zy behelzen de voornaamfte en esfentieelfte gronYryheid en Onaf51 den, op -weike uwe Oppermagt uwe
„ hangelykheid berusten moeten om onfchendbaar en duur„ zaarn te zyn. — Wy hebben het van onzen pligt ge„ agt u omtrent die gronden te moeten voorlichten, eens„ deels om dat 'er zo veel tegen gefchreeven is; en an„ derdeels om dat aan ons wel eens is onder het oog
„ gebragt , hoe zy , die te vooren zich by u als yverige
„ voorftanders van owe Rechten gedraagen hebben , zo
„ draa zy daar door ,uw vertrouwen gewonnen hadden ,
„ en door u in hooge aanzienlyke posten waren geplaatst ,
„ aanftonds van battery veranderd , ja de ergfte tegen„ ftanders van dezelve uwe Rechten geworden zyn,
„ En offchoon de overweeging, dat wy door het publiek
„ maaken van deeze onze voorlichting zouden kunnen ge„ acht worden de werkzaamheden van uwe BRAAVE Verte„ genwoordigers te hebben willen bepaalen of vooruitloo„ pen, ons in den eerflen opilag daar van fchier had doen
„ afzien , zo heeft echter het gewigt van uwe dierbaathe
„ belangens by ons tegen die overweeging de overhand
„ be-
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behouden , inzonderheid daar de Grondfchets, achter de
beoordeeling van bet thans afgekeurde Ontwerp door
„ twaalf uwer voornoemde Vertegenwoordigers ge,, voegd (*), aan ons niet voldoende is voorgekomen, om
„ na dezelve een nieuw Ontwerp te vervaardigen , 20 van
„ wegens de talrykheid der Leden voor het Wetgeevend
„ Lichaam, welke onmogelyk alle op den duur met ge„ noegzaarne bezigheden voor uwe belangens kunnen ge„ occupeerd zyn , als om dat daar by nog eene op
„ zichzelven ftaande uitvoerende Illagt, afgefcheiden van
„ het Wetgeevend Lichaam, die alle uwe onheilen heeft
„ veroorzaakt, gevonden wordt, en wy te vergeefsch in
„ dezelve na de middeleis gezogt hebben, welke by het
„ clot der vyfde aanmerking tot het uitoefenen van uwe
„ Oppermagt zo gepast zyrt aan de hand gegeeven. —
„ Wy zullen onzen ftrbeld ryklyk beloond zien, wan„ neer wy bier door LETS tot het vestigen van uw .ge.
„ luk , tot het daarftellen van eene goede wel Inge„ rigte Staatsregeling , zullen mogen hebben toegebragt.”
Her is van belang, in Stukjes, 's Lands regeeringsgefteItenisfe betreffende, wel agt te geeven op den tyd waar in
ze gefchreeven zyn; reeds hebben wy den 4 Sept. 1797
als de dagtekening des Voorberixs **even ; een
Nota, ten flat 'er aan toegevoegd, draagt de dagtekening
van 28 Nov. des gemeiden Jaars.
„

(*) Zie onze

Vaderl. Letteroef. voor x797, bl. 525.

tles heilig Regt verkragt door Boosdoeners ; of kort en zaaklyk
Perhaal der onregtvaardige Procedures , in den Jaare 1790
gehouden door den toenmaaligen Hoofdofficier Mr. CORNELIS
WILLEM BACKER , mitsgaders Schepenen der Stad AmIlerdarn,
tegen ALBRECHT BORCHERS verrykt met ituthentique Stukken.
Te dimflerdam , by A. Borchers, W. Vermandel en Zoon, W.
Wynands en J. Weege, 1797. In gr. 8vo , 34 bl.

een malfche Tytel , voorwaar ! en de Inhoud firekt om
%.3 denzelven eenigermaare te billyken. Begaat by , die eene
zaak welke blykbaar onregtvaardig is , voor eene rechtbank
brengt , gewis een rrisdryf tegen den Staat, naar het fchryven van
HARLOW, in diens Raadgeeving aan de Bevoorregte Standen, op
den Tytel van dit Boeksken als een Motto geplaat , t dan
hebben floofdofficier en Schepenen te 4nillet dam , in 't geval
van
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van den Burger BORCHERS zich , naar luid deezes Verhaals , met oorfpronglyke Stukken geftaafd , deerlyk vergreepen.
Het Stukje behelst , behalven een Opdragt aan den Raad der
Gerneente van Amflerdam, en een Voorberigt aan den Leezer,
in den heeten ilyt van beledigde onfchuld gefchreeven , het
verhaal van de vervolgingen hem wegens de gewaande uitgaave
van een en ander Werkje aangedaan — van zyn gevangen!teeming, banvonnis en omzwervingen tot den tyd der jongite
Omwentelinge; als mede wat hy tot herkryging van geledene
fchade, naa zyne wederkomst te Amfierdam, waar hy met
twee kleine Bedieningen begiftigd is , heeft aangewend; alles
geftaafd door Bylagen.
De Opfteller befluic zyn Verhaal met deeze woorden :
„ Zie daar Leezer I eene behandeliug , die u te regt zal ver„ baazen! Zie daar my door den deugniet BACKER met
„ zyne complicen genoegzaam van alles beroofd, en tot den
„ bedelftaf gebragt I — Is dit niet BET HEIL1G REGT DOOR
BOOSDOENDEEs vEEKRAGT? dan ik wit — ik zal alle
„ gepaste middelen beproeven, om my , zo by het Committ6
„ vante Amfterdat n, als elders, recht te doen ver-

fchaffeal”

Engelfehe
SPraakkunst, waar by gevoegd is C P; een klein Woordenboek
van zelfliandige Naamwoorden , byvoeglyke Naamwoorden en
Werkwoorden: als mede een klein Woordenboek , waar in de
Klank van de Letter I word aangetoond. 't Welk alles
't Nederduitsch word verklaard , en famengelield is op eene
gantsch nieuwe wyze , en verrykt met oordeelkundige Aanmerkingen. Door G. ENSELL. Te Rotterdam , gedrukt
voor den Autheur , en te bekoomen by J. Hendrikfen, op
de floodiraat , 1797. in gr. 8vo. 6o5 bh behalven de
Foorreden.

A Grammar of the English Language&c.

it deezen tamelyk breedvoerigen Titel kan de Leezer zien,
wat hy in dit Werk moge verwachten ; onze task is hem
te onderrichten, of hy, onzes oordeels, zyne verwachting zal
beantwoord vinden. Over het geheel genomen durven wy
zeggen, ja. Evenwel hebben wy eenige aanmerkingen over
fom.

U

(*) In den Engelichen Titel fleet bier to which is prefixed. Dit is
eene onnaauwkeutigheid , welke vooral in den tire] van een Boek (bet
IJithangbord van een Winkel) had moeten vermyd worden : fuljot..
ned moest ' cr geitaan bebbeo ; want deeze Woordenboeken komen acti•
teraan.
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rommige plaatzen gemaakt. Ten einde den Schryver recht te
doen , den taalkundigen Leezer in flaat te ftellen tot het beoordeelen van onze gedachten, en den Leerling, die van dit
Boek zoude willen gebruik maaken in het leeren der Engel.
fche Taale (waartoe wy het zeer wel durven aanbeveelen),
eenigermaate voor te lichten , zullen wy aan ons verflag ook
eenige uitvoerigheid moeten geeven. Loffpraaken en berispingen , zonder bygevoegde redenen zyn zo veele Magtfpreuken , welker gegrondheid anderen veehyds niet dan met veel
moeite kunnen onderzoeken en welke , evenwel , niemand
zonder onderzoek behoeft of behoort aan te neemen. Vooral
'nag men reden vorderen , wanneer iemand zyn gevoelen geeft
over de Spraakkunst eener Taale, welke zyne Moedertaal niet
is, en waarvan by aileen door oefeninge en veel leezens eeni.
ge kundigheid heeft verkregen.
De Schryver, die ons voorkomt een Engelschman te zyn,
Naar die in het Nederduitsch zo ver gevorderd is als weinige
vreemdelingen , heeft aan het hoofd zyns Werks eene Voorre•
den geplaatst in het Engelsch en Nederduitsch beide, op te.
gen elkander overftaande bladzyden gedrukt. Het Nederduitsch,
is eene vrye Vertaaling van het Engelsch: het wykt nogthans
wel eens of van het oorfprongtyke. Voorbeelden daarvan kan
de Leezer vinden, wanneer by het Plot der zinfnede op bladz.
VIII. vergelykt met bladz. IX. — Bladz. XIV met bladz.
XV, beide aan het einde. Voor het Engelfche woord candor
(bi. XVI, ,reg. 3) that in het Nederduitsch (bl. XVII, reg. 4.)
oprechtheid. Onpartydigheid , of billykheid , zoude des Schry.
vers eigenlyke meening ruim zo goed hebben uitgedrukt. Het
denkbeeld , dat de Engelfchen door dit woord aanduiden ,
wanneer zy fpreeken van het leezen en beoordeelen van
boeken of daaden , is eigenlyk het tegengeftelde van Jirenge
berispinge of gezochse vitterye.
De eigenlyke Spraakkunst voor eerstbeginnenden , welke op
de Voorreden volgt, van bladz. 2 tot bladz. 226 , is begrepen
in Vraagen en Antwoorden; welke leerwys de Schryver in de
Voorreden verklaart voor ,, de gemakiyhfle voor den Meester,
„ en de bevatbaarfle voor den Leerling (*)." In dit gedeelte
is ook het Engelsch op de eene , bet Nederduitsch op de te•
genoverftaande bladzyde gedrukt; zo dat iemand, die van her
eerite nog geheel geene kundigheld bezit , deeze eerfle beginfelen zelfs zonder hulpe van eenen Leermeester kan gebruiken
indien by Ilechts hier en daar eenige opheldering van kundigen
erlange.
Van
(41 81. XI. In bet Engelsch, 131. X, ant bier the most convenient for
the Master, and most intelligent to the Scholar. Intelligent is bier
zekerlyk eene misftelling voor Intelligible.
M5
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Van bladz. 2 tot igt handelt de Schryver over de Letterl
van het Engelfche Alphabet , en derzelver uitfpraak.
voor vreemdelingen, allermoeilykst deel der Engelfche Taale,
en hergeen men zonder mondelinge onderrichtinge nooit
volkomen goed zal leeren , wordt bier zo duidelyk voorgefteld, als het zonder die onderrichting fchynt to kunnen gefchieden. Ondertusfchen begrypen wy niet wet , war de Schryver
bedoele, wanneer by (bl. 4 en 5) zegt, klinkt kort ,
„ wanneer zy that voor eenen enkelen Medeklinker , die
„ eenen dubbelen klank heeft." Wil hy daarmede zeggen , dat
de woorden Banish, Habit en andere, welke hy tot voorbeelden bybrengt, moeten uitgefproken worden onurent als of 'er
florid Bannish, Habbit, enz ? Ook is ons duister hetgeen wy (bladz. i6, 17) leezen; ,, V
V. . gnat voor alle Klin•
„ kers, maar volgd nooit op dezelve, ten zy na de Mede,, klinkers 1 of r en met eene ftomme e bet zy dezelve daar
„ na of uitgefproken (*), of itilzwygende daar onder begree„ pen word, enz.” Hoe kunneu veele woorden, b. v. bearer , bevel, bever, bevy, cover, covet, covy, met dien regel
Overeengebragt worden (t)?
Hierop volgt lets over de Lettergreepen. Hier zegt de Schryger, bl. 19 env. „ Alle lettergreepen het zy in het begin of
,b midden van een woord eindigen in eenen Klinker , ten ware
0, dear een x op volgd, welke dan by de voorgaande greep
„ gevoegd Moer worden, en wanneer twee of meer Medeklin„ kers op den K linker volgen , moeten zy meestal van een
„ gefcheiden worden.” Het laatfte is waar: maar op het eer•
fte moet men uitzondering maaken voor zamengeftelde woorden, by voorbeeld abominate, ab-olish,, in-active, of waarin
bet laattte gedeelte enkel een uitgang is, die by een ander
oorfpronglyk- woord gevoegd wordt, b. v. mean -est.
Bladz. 31 wordt wicked overgezet dour godloos ; ondeugend
zonde beter zyn geweest: gedloos is eerder impious.
Hetgeen de Schryver (bl. 34 en 35) zegt van den vergell•
kenden trap (comparative degree) der byvoegelyke Naamwoorden is niet recht naauwkeurig. • De Comparativus en Superla
tivus (men vercchoone kortheidThalve deeze Latynfche benaa.
mingen) zyn beide trappen van vergelykinge , welke standuiden
(7) deter zonde hiet gevoegd hebhen nitgedrukt, want de (lemma e
Wordt niet uitgefproken; zie bl• 6, 7. In , het Engelsch {hat bier ook
expresfed. Deeze onnaauwkeurighcid moet men eenen vreemdeling ten
beste houden.
(1) Misfchien wil de Schryver zeggen , dat de V niet achter eenigen
klinker in dezelfde lettergreep volge zonder tusfchenkomst der letters 1 of r.
Maar behoort dan in de woorden halves, calves, welke by tot voorbeelden bybrengt, de v tot dezelfde lette rgreep als de 1? Of zyn deeze
woorden, uit hoofde der ftomme e ilechts van eene lettergreep ? Hoe
breugt by dan het werkwoord have en andere met zynen regel overeen
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den, dat het onderwerp , waarvan gefproken wordt , in zeltere
boedanigheid andere overtreft: met dit onderfcheid, dat in den
Compararivus de vergelyking gemaakt wordt tusfchen het be.
doe1de onderwerp , en een of eenige andere; maar in den Super.
lativus tusfchen dat onderwerp en.alle andere van eene bepaatde Coon. By voorbeeld yzer is HARDER dan koper , en yzer
is het HARDSTE van alle metaalen. Hieruit volgt, dat fomtyds
het denkbeeld van den Superlativus wordt uitgedrukt in den
vorm van den Comparativus , als yzer is HARDER dan eenig an.
der metaal.
Hetgeen bl. 46 env. voorkomt aangaande woorden, welke
in het Meervoudige denzeIfden uitgang hebben als in het En.
kelvoudige , had wei war meer mogen uit ellcanderen gezet, ea
met naauwkeuriger onderfcheidinge behandeld warden. Dech
Wien wy dit bier wiiden doen, zoude ons bericht meer ruim.
te wechneemen, dan wy 'er toe kunnen befteeden.
Dear de Schryver, hi. 66 env. van de Wyzen (Modes) der
Werkwoorden harrdelt , vertaalt by Infinitive door Oneindig.
Hier zoude, buiten tegenfpraak, Onbepaald zeer veel beter geweest zyn, gelyk het ons elders in dit Werk is voorgekomen.
Onder de Tyden rekent de Schryver, hi. 70 env. twee toekomende Tyden, naarmaate een der hulpwoorden will of (hall by
eenig werkwoord gevoegd wordt; doch zonder het onderfcheid
der betekertisfe te raelden. Doch op bladz. 278 env. wor.
den verfeheiden aanmerkingen geeeved tot gebruik van hun,
welken reeds eenige vordering in de taal gemaakt hebben ,
en onder deeze vinden wy (bl. 308) dit onderfcheid aangewezen.
Wauneer men op bl. 74 vergelykt regel a met reg. 14 , zotre
de men belluiten, dat weary een lydelyk Deelwoord ware: her is
evenwel een byvaegelyk Naamwoord, en als zodanig aangetekend
op bl. 459.
Breedvoerig is de Schryver over de Byweorden (.adverbs) wet,
ker recht gebruik zekerlyk een flak van aanbelang is, maar zyne
lyst der verfchillende foorten van Bywoorden, als van tyd, plaats,
enz. komt ons voor als veel to uitgebreid, vooral voor eerstbeginnenden. Niet minder dan 17 foorten worden opgeteld ,
14.
HODGSON in zyn Prattical English Grammar heefe
Hier meet dan to ; en PRIESTLEY in zyne Rudiments of English
Grammar vergenoegt zich met 3 foorten, els de voornaainfie,
op re noetnen, te weeten van Plaats , Tyd en Hoedanigheid.
Zeer verwonderde het ons ook , op bl. 126, geheele verzamelingen van woorden (b. v. what do you mean , en what are
you doing) onder de enkele bywoorden geteld te vinden.
Eenige andere aanmerkingen gaan wy voorby om dit uictrekfel en bericht niet te zeer te vergrouten. Op de byzondere
Dee/en der Spraake volgen; 1 0 . Eene lyst van regelmatig gebogen Werkwoorden in het Engelsch en Nederduitsch , bi.
182

la.
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182 env. — 2°. Eene diergelyke van onregelmatig gebogene
bl. 197 env. — 3°. Eene van Woordverkortingen in het fchry.
ven , die nogthans merkelyk vollediger had kunnen zyn, bl.
207 env. — 4°. Eene lyst van woorden , die, alhoewel in
fpellinge en betekenisfe verfchiliende , nogthans dezelfde nitfpraak hebben , bl. 213 env. Deeze heeft , met zeer weinige
uitzonderingen , eene zo groote overeenkomst, mbt eene diergelyke lyst in HOLTROP ' s English and Dutch Grammar , bI. 502
env., dat men ze bezwaarlyk als touter toevallig kan aanmerken.— 5°. Eene lyst van gemeenzaame Spreekwyzen en Sameu•
fpraaken, bl. 227 env.(*). — 69 . Eenige Fabels, bl. 264 env.
1-- 7°. Eenige aanmerkingen over het gebruik der Capitaale of
Hoofdletteren, bl. 274 env. Een der hier opgegeven regels is,
dat alts zelfflatulige Naamwoorden eene hoofdktter vereifchen. Wy
weeten wet , dat men dit gebruik vindt in veele Engelfche
Boeken; maar anderen volgen dien regel niet , en Mr. ErssaLs.
zelve houdt 'er zich niet beftendig aan. — 8 9 . Eenige .e/an.

rnerkingen voor de zodanigen, welken reeds eenige vorderingen in
de taal gemaakt hebben , bl. 278 env. Deeze zyn alleen in het
Engelsch, en voldoen doorgaans zeer wet aan het oogmerk.
Onzes inziens, bevatten zy het gewichtigfte gedeelte van het
boek (f). — g o . Een klein Woordenboek van de gebruikelyks:
(liever meest gebruikelyke) zelfflandige Naamwoorden , bl. 341.
so°. Een diergelyk van byvoegelyke Naamwoorden , bl.
446. Een van Werkwoorden, bI. 481 env. Deeze
lysren kunnen den Leerling van weinig dienst zyn; zy beflaan
nog geene 200 bladzyden, en zyn dus zeer onvoltallig. Of by
ook nit eene andere lyst, welke in de mde plaats volgt, op
bl. 527, de waare uitfpraak der letter I zal leeren
twyffe.
len wy.
Wy befluiten dit breedvoerig uittrekfel met te verklaaren,
dat, onzes inziens , iemand , die eenigzins aan het leeren
van taalen gewoon is, of, ten minften, eenigzins geoefend in
de algemeene regelen der Spraakkunst , van deeze een zeer
nuttig gebruik kan maaken. Door behulp van dezelve en van
een goed Woordenboek zal by , misfchien, zonder Meester
kunnen leeren de Engelfche Schryvers te leezen. Maar wit by
de taal leeren fpreeken, dan heeft by onderwys en verkeering
soodig.
zyn

Bl. 250 vinden vvy pine - apples vertaald door pynappels : bet moest
ananasfen, welke in het Engelsch dus genqernd worden maar niet in

het Nederduitsch, immers zo veel ons hekend is.
et) BI. 313, r. 4 fizat before, dit is waarfchynetyk eene drukfeil: bet
huoet zyn between.

DIDEROT, DE KLOOSTERLIXG.

De Kloosterling. Door DIDEROT. Te Haarlem , by
1798. In gr. 8vo. 335 bl.
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F. Bohn,

it zonderling boek is een meesterftuk in zyne foort , en
geheel voldoende om ons deszelfs fmaak- en gevoelvollen
Schryver als een der zeidzaamfte Genieen te doen hoogfchatten.
Wy hebben heczelve met ene ongemene graagce doorgelezen ,
Vadat wy ons geenzins over den ongemenen aftrek behoeven te
verwonderen , daar wy nit de Nieuwspapieren vernemen, dat,
na den korten tyd der eerfte oplage reeds ene swede uitgave
noodzaaklyk geworden is. Bezwaarlyk zou men den korten inhoud van dit fchone werk beter kunnen. opgeven , dan de
Vertaler dit gedaan heeft in zyne aanpryzende Voorreden.
,, Het Kloosterleven, fchryft by, bier te lande weinig bekend,
„ en egter in deszelfs aart en gevolgen voor de Maatfchappy
„ zo gewigtig, wordt hier niet sheen naar waarheid gefchil• derd, maar van deszelfs goede en kwade zyde treffend vet„ toond, en tot in de duisterfte en geheitnfte hoeken van des', zelfs fchouwtonelen nagefpoord , en ontfluijerd. Alle de
„ driften, welke daar kiemen, aangroeijen, woelen en uitbar.
„ flen, vindt men bier zo menschkundig als kragtig en le„ vendig afgemaald. Den mensch, van zyne natuurlyke be„ stemming en maatfchappelyke betrekkingen afgerukt , van
„ zyne vryheid voor altyd verftoken , tot de vervelenciffe
flaverny gedoemd; beroofd van al bet zoet genot des ge.
„ zelligen levens, ten prooy aan wangunst , haat , vervol.
„ ging , wreedheid, dweepzugt en overheerfching; ja levendig
„ begraven
ziet men bier voorgeffeld als het rampzalig
• flagtoffer dier doemwaardige inftellingen , welke met den
• Godsdienst van Jefus, wiens eer zy gezegd worden te be.
„ doelen , zo zeer ftrydig zyn als met het waar geluk van
,, den mensch , dat zy fchynen te betigen. — Ben fchoon,
„ onfchuldig, deugdzaam en beminnenswaardig meisje, door de
• ftrafwaardige zwakheid en de ontrouw harer moeder byna
,, van haar geboorte of aan een voorwerp van afkeer en vet..
• driet voor hare ouders, wordt om de eer harer nioeder en
„ bet belang barer famine medogenioos opgeOfferd, en cegen
„ haren wil , zonder enige de minfte roeping, tot den geestelyken ftaat gedoemd. Door dwang vermeesrerd, doet zy
„ werktuiglyk en zonder bewustheid de kloostergelofte , en
„ byna van dat noodlottig ogenblik tot aan het einde harer da•
,, gen is hear leven niet dan ene aaneenfchakeling van moeilykheden, beproevingen , kwellingen, verzoekingen van al„ lerley aart, en van de uirgezogate en wreedffe folteringen:
„ en cevens een merkwaardig en treffend voorbeeld van geduld,
„ onderwerpiug, zagtmoedigheld , ongeveinsde godsvrugt, ono be-
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„ bevlekte kuischheid en onwrikbare deugd. En vindt

men

bier aan de ene zyde de boze driften en kwade neigingen
der Kloosterlingen in het helderst Licht geplaatst , men ziet
„ 'er tevens de beminnelykfte en eerwaardigfte voorbeelden van
• verflandige en hiakende Godsvrugt , onbezweken Vriend„ fchapstrouw, deftigen ernst, zagte en meewarige menfchen„ liefde en de tederfte deelneming aan het lot ener ongeluk„ kige en eerbiedwaardige Non. — Behalven de hoofdper.
fonuadje, onze Kloosterling, verfchynen op het toneel drib
„ Kloostermoeders of Opperbeftierfters ; de eerfie een voor.
„ beeld van zagtmoedigheid, verhevene Godsvrugt, en ver„ ftandige genegenheid voor hare geestelyke dogters; de
„ twede van onverfland , redeloze geftreugheid , onbuigbaren
„ trots , en woedende wreedheid , door den dekmantel vat'
• Godsdienstyver omfluijerd ; de derde een verwonderlyk za, menmengzel van goed en kwaad , zwak en grillig , flavin
„ barer driften, en eindelyk het rampzalig ftagtotfer van on„ bevredigde zinnelykheid: een Aartsdiakon, geftreng, dock
• rechtvaardig; twee biechtvaders van een geheel tegenovergefteld charader ; een rechtsgekerde , die de zaak van een
„ hulpeloos meisjen onbaatzugtig en edelmoedig verdedigt; err
„ een man en vrouw van de grote wereld, die de onfchuld
,,. waarderen, de vervolgde deugd befchermen, en ene verla„ tene wees tot vader en moeder veritrekken. Het geheel
(vervolgt de Vertaler) is ene bewonderingswaardige proe, ve van her vindingrykst vern oft ; de byzonderheden zyn
„ belangryk ; niets is langwylig , Mies is roerend , geestig ,
„ behaaglyk en treffend; de ftyl is jneesterlyk en !kept den
„ Lezer ongevoelig weg, terwyl de inhoud zelf zyn ye:410.nd
„ en hart alleraangenaamst en onafgebroken bezig bona; de
„ aanmerkingen en wysgerige gevolgtrekkingen zyn juist, door
„ de menschkunde opgegeven , allerleerzaamst en belangryk:
„ en het hoofdoogmerk van het geheel, de ktoosters to doen
„ kennen tot in derzelver duifterfte holen , worth nimmer uic
,, het oog verloren.” Wy durven deze opgave, als volkomen waar, en in gene delen overdreven , gerustlyk onderfchryven , waaruit dan ook de aanpryzing, die wy van dit
bock de Lezers van ons Maandwerk doen , bun zeker niet
gering kan voorkomen. De enige zwarigheid, welke wy
onder de lezing gemaakt hebben, is deze: De Schryver wit
de Kloosters in derzelver duisterfte fchuilhoeken van ongerechtigheid en misdryf doen kennen. Met dat oogrnerk ftelt
by ons de Heldin van zyn fink in haar derde Klooster voor
onder het heftier ener Oppervoogdes, die geheel flavin is barer
driften, en wet der beestachEigfte, der onnatuurlykfte , neigin.
gen. Hy vertoont ons dit ondeugend en gevaarlyk Vrouws.
tintelende van wellust , en in den vollen gloed barer
doemwaardige hartstochc listig bezig om de onfchuld hare
!kik.
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ftrikken te fpannen , en in het rampzaligst verderf te lokken.
Hy fchildert ons dus het Monfler der verleiding in deszelfs
natuurlyke gedaante , maar dieshalve ook te gelyk met de
levendigfte en fterkfte kleuren. Wy hebben , dit ziende , gevreesd , of deze fchildering flier nadelig zou kunnen werkers
op ligt-vervoerbare barren, die door den eerffen indruk aanponds hevig geroerd worden. Nog vrezen wy , of zy niec
misfchien de gedachten van haar, die minder eenvoucligheid van
hart, minder onfchuld van zeden, minder vastheid van geese,
dan onze Kloosterling, bezitten, tezeer zal vestigen op den
aart Bens misdryfs, waarvan het wenschlyk ware, dat fpoedig,
sot ere des menschdoms, het aandenken te gelyk met de zaak
zelve, geheel verloten raakte. Althans ene fchildering, z6 natuurlyk, z6 levendig en treffend, kan. duchten wy, flier wet
nalaten by fommige Lezers en Lezeresfen wellustige beelden
te verwekken, en driften te voeden, welker lighaam- en ziel.
Verwoestende ultwerkfelen de verflandige en brave man terecht
betreurt, in deze dagen, waarin de fchandlykfte verwyfclheitl
en losheid van zeden als algemeen-heerfchende kwaden zozeer
gekenmerkt worden. Onderrusfchen kan deze bedenking , zo
zy grond heeft, Hier op den Schryver,, maar zou dan nog al.
leen op den aart zyns onderwerps vallen. Om aan zyn onderwerp volkomen recht te doen; om den afgrond des zedelyken bederfs, welken de Kloosters openzetten , in deszelfs
vreeslyk aanzien en vervaarlyke diepte te leren kennen, moest
hy zyne fchets z6 uatuurlyk, z6 waar , 26 treffend maken.
Voor het overige heeft hy voor het beeld der dartele, ongebon den wellust in dat der zedige en kuifche Kloosterling een
allerbekoor/ykst tegenbeeld geplaatst, en ook de diep verlaagde
flavin barer driften ene ftraf doen lyden , yslyk genoeg ota
voor niet geheel bedorven harten tot de krachtigffe waarfchuwing te yerftrekken. Veelmaal bekroop ons onder de lezing
de lust deze of gene brokken voor enze Lezers of te fchryven,
om hun daaruit iets van des Schryvers geest te doen voelen ,
en vooral deszelfs zaakryken en bevalligen fchryftrant enigermate te doen kennen. Wy moesten dit nogthans achterwege
laten, omdat wy, behoudens genoegzaam verband , een, voor
ons beftek , te grout uictrekfel zouden hebben dienen te ma.
ken. Onzes ondanks onthouden wy dus hier onze Lezers dit
vermaak, en moeten wy hun naar bet werk zelve verwyzen,
waarvan wy nog kunnen verzekeren , dat de Vertaling mede in
de beste handen geweest is.
Als, eue bylage vindt men achter de Kloosterling ene briefwisfeling , welke de letterkundige gefchiedenis van dit boek
opgeeft. Men zal daaruit in de aanleiding , welke otnEkor
voor zyn gefchrift genomen heeft, deszelfs fchitrerend vernuft
nog meer leren bewonderen. Voorts blykt het uit deze briefwi$feling, dat de Roman reeds in 't jaar ;754 of 176o is af.
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gewerkt geworden ; maar de inhoud doet genoegzaam zien,
dat het geheel niet geraden ware de uitgave onder bet ourmalig betluur van Frankryk te beproeven. Wyslyk intusfchen
heeft de Vertaler , om den Lezer het vermaak der verrasfching
te befparen , de letterkundige gefchiedenis van dit boek niet in
zyne Voorreden , maar achteraan , geplaatst. Wy raden ook
daarom aan , dezelve in die orde, waarin zy hier voorkomt , en
dus bet laatst, te lezen. Behalven den netten en zindelyken
druk, pronkt dir Werk met twe fraaie Plaatjes.

Claudine , Toneelfpel; door A. VAN DER WILLIGEN. Te Haarlem ,
j. van Walr6 en Comp. , 1797. In 8vo. Iol bl.

D it

zeer karaktermatig Toneellpel is getrokken nit de Zedelyke Verhalen van Florian. Volgends opgave van dezen
Schryver, zou de Gefchiedenis , naar welke de burger VAN DER.
WILLIGEN zyn ituk bearbeid heeft , in of omtrent het jaar 1778
zyn voorgevallen. Dit bericht maakt ook het Toneelfpel , als de
fchets ener ware, en tevens aandoentyke en leerzame, gebeureMs, van een dubbeld gewigt. Voorts verdient de bewerking, en
fchikking in hetzelve , mede alien lof. De karakters zyn alien
mitvoerig getekend, en worden zorgvuldig bewaard. De uitdrukking is, waar het pas geeft, overal treffend. De taal der hartstochten won't op het einde wel hevig gevoerd, maar blyft niettemin geheel natuurlyk , en moet juist daarom te fterker roeren:
Overigens fchynt ons de levendigheid en afwisfeling ,welke, behoudens genoegzame ednheid van bedryf, door het gehele fink
heerscht, hetzelve ter vertoning uitnemend gefchikt te maken.

De Schipbreuk, of de Erfgenamen. Blyfpel. Naar het Fransch
van ALEX. nuvAL. Te sYrullerdam , by de Wed. J. Doll, 2797.
In 8vo. 68 bl.

P

it Blyfpel is niet minder geestig, man tevens leerzamer en

treffender, dan de Kanonik van Milano van denzeifden
Autheur (*). Het karakterizeert aardig twe fchrokkige Erfgenamen , zynde ene Schoonzuster en Neef , die onder zich, met
ene helfche gretigheid , handelen over de verdeling der goederen
van hem, die zy, bouwende op een valsch bericht, ten onrechte menen door fchipbreuk vergaan te zyn. De overige,
betere Familie maakt met deze gevoelloze zieien een beminlyk
kontrast; terwyl de onverwachte wederkomst van den gewaanden overledenen de lage vrekheid befchaamt, de deugdzamen
onder zyn geflacht beloont , en hemzelven aan her einde diep
gevoelen doer: „ dat vele oude Ooms op hun fterfbed hun
„ werkzaam leven en hun geld bekiagen zouden , indien zy,
na hunnen dood , de vrolyke gezichten van hunne erfgena„ men konden zien."
Vaderl. Letterotf, bier boven, bl. 48.
(*) Zie onze

ALGEMEENE
VADERLANDSCHE
LETTER-OEFENINGEN.
jEsAtd. Naar het Hebreemrsch. Door YSBRAND VAN
HAMELSVELD. Te 4mile/dam ,by M. de Bruyn. In gr.
B ye, 466 bl.
evorderd, in onze aankondiging van het nuttig Bybeltot aan den
werk van den geleerden
G
Profeet jEsma:, gaan ivy, in de eerfte plaats , uit de
HAMELSVELD,

korte Algemeene Inleiding tot de Profeeten , de volgende
plaats overfchryven , welke wy, ten grooten deele,
ons zegel hanged. „ De Profeeten (fchryft by) hebben,
„ zekerlyk, het naast voor hunne tydgenoten gefchreven;
„ hunne bewoordingen , beelden , en gelykenisfen , zyn
„ daarom ontleend uit de gebruiken, gewoonten en pleg„ tigheden , ook uit den that en toeftand van hunne
„ tyden ; evenwel gewagen zy meermaalen van eene
„ gantschlyke omwenteling in de zedelyke wereld, waar
S9 door de Godsdienst tot grooter volmaaktheid gebracht,
„ meer met zyne geestelyke natuur overeenkomftig gene„ fend , en ook tot verstgelegene en zelfs barbaarfche
„ volken zou uitgebreid worden ; dit zal door eenen
„ Godgezant gefchieden , die de Hervormer der wereld
„ zal wezen , en die tevens als erfgenaam van DAVIDS
„ Troon en Kroon het Ryk van God luisterryk zal maa„ ken. — Met 6ën woord, de mEsstas is zeer dikwyls
„ het onderwerp van hunne gezangen, dock , altyd zoo,
„ dat over hunne uitfpraken een eerwaardig hulzel van
„ bet duister toekomend verfpreid blyft , het Welk -Wel
„ in veele gevallen voor ons, na de vervulling, is op„ geheven, zoodat veele zaken klaar zyn geworden, maar
„ het welk wy in onze Vertaalingen en letterlyke uitleg„ gingen op hunne uitfpraken moeten laten liggen, om
,, hen te laten fpreken , gelyk zy tot hunne tydgenoten
„ gefproken hebben ; in fommige byzonderheden blyft
„ zelfs voor ons dat hulzel, niet dan door den tyd op
„ te heffen wanneer de volkomene uitvoering van het
„ Godlyk ontwerp zich zelve zal ontwikkelen.
Te
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„ weten , fchoon wy de letter der Profeeten, de vreemd„ heid der taal , en der zeden, en den afftand des tyds
9, in aanmerking genomen zynde, vry wel verftaan, nog„ thans blyft de zaaklyke toepasfing dikwyls aan onze„ kerheden blootgefteld , en ook voor ens is de vraag
„ niet zelden moeilyk : Van Wien zegt de Profeet dit?
„ van zich zelven of van eenen anderen?”
Hoewel jEsArd , in de rangfchikking der Profeeten ,
de eerfte plaats bekleede , zoude men daaruit verkeerd
befluiten, als of aan hem een vroegere leeftyd, dan aan
eenigen anderen Profeet, moest worden toegekend. Volgens HAMELSVELD zouden de Profeeten , in tydorde ,
dus moeten gefchikt worden JoNA , AMOS, HOSEi
JESAIa MICHA 9 Joel., NAnym , HABAKUK , OBADJA,
JEREMIa, ZEFANJA EZECHIeL, DANIeL I HAGGAI, ZActIARIN., mALEalcnr. Hoewel het geheele Boek naat
jEsArd's naam genoemd words, fchynt, egter, HAMELSVELD niet vreemd to zyn van de gedagte van EICHHORN,

volgens welke de geheele verzameling moet gehouden
worden voor eene iftithologie , of Bloemhof van Dichtftukken, van welke wel veele van jEsAid's hand, maar andere ook van andere Dichters, en op dezelfde wyze tot wine
verzameling onder zynen naam gebragt zouden zyn , als
ten opzigte der Pfalmen , op DAVID'S naam, gebeurd is.
Nu iets ter proeve van deeze fchoone en bevallige
Vertaalinge willende mededeelen, met oogmerk, onder andere , om den leeslust van dit meesterfluk der Oosterfche Dichtkunde by onze Leezers op te.. wekken , valt
ons oog op het Gedenkfchrift van nisma , Koning Vats
juda , nadat by ziek geweest , en van zyne ziekte genezen was. Men vindt dit fchoone en beeldryke DichtItuk, Hoofdg. XXXVIII: vs. IG, enz. Zie bier hetzelve.
„

Ik zal, zoo dacbt ik, op den middag van myn Leven
„ De poort van 't graf betredn;
„ Ja. ik word in den bloei en kracht van myne jaaren
„ (Tit 't 'even weggeroofd.
si. ,, In t land der levenden zal 'k DTI niet meer aanfthouwen „
, JAB, deck ik, zie 'k niet meer!
„ Met
bun verEenigd, die het fomber ryk bewonen,
'
„ Zie ik geen menfchen meer.
is. Mvn levenshut, gefloopt, zie ik aan my ontvoeren,
Gelyk een herders-hat.
„ 1k rol myn /evensweb reeds op, gelyk een weever
„ Zyn afgewerkte flak.
,, Ad I
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„ Ach! fpoedig worth de draad myns levens afgefneden,
Myn link is dezen dag
„ Voltooid en afgewerkt, voor dat de nachc een einde
„ Van werk en arbeid maakt.
13. ,, Ik zag den morgenftond met fchrik en beeven nacrren
„ Hy zal, gelyk een leeuw,
„ Al myue beenderen verbreken en vermorsf'len,
„ Myn fink is dezen dag
„ Voltooid en afgewerkt, voor dat de nacht een elude
„ Van werk en arbeid maakt.
Z4. „ Gelyk een zwaluw piept, nit 't nestjen weggedreeven,
„ Gelyk het duifjen kirt;
„ Zoo klaagd' ik moedeloos ; myn oog flondt opgezwoIlen •
fl 't Waagt naauw een blik om hoog:
„ „ Helaas! ik ben vol angst! — red, red my, o ituove!"
1$. ,, Maar, wat, war zeg ik nu?
„ Nu hy aan my zyn woord zoo gunitig heeft gegeven,
„ En daadlyk ook volbracht.
,, Hier me8 zal ik my zelv' myn overige jaaren,
„ Wat droefheid my ook treff",
16. „ Verkwikken; ja , dit is, o God! het rechce leven;
„ Hier door herleeft myn geest!
„ Gy hebt gezondheid en bet leven my gefchonken,
„ Myn fmart verkeerd in heil!
17.
„ Gy , die my liefderyk omhelsdet, hebt myn Leven
„ Gered van graf en dood.
„ Glebe achcer uwen rug myn zonden weggeworpen,
„ Daar niet meer tan gedacht.
18. „ Het Schimmenryk zal ook, o God! uw !of niet melden,
„ De dood pryst u ook niet;
„ Zy, die in 't ffille graf daar nederliggen, hoopen
,, Op uwe waatheid niet!
19. „ Die leeft, die leeft alleen, zal uwe glorie roemett,
Gelyk ik heden doe.
„ De vader zal zyn kroost en nagellacht verhaalen
„ Uw , waarheid en uw trouw!
g o, ,, Jmova redde my , hy was 't, die my verloste,
„ Dies zal ik , levenslang,
,, Tot JoVA' s lof, met dank, myn blyde fnaaren tokklett
„ In jOvA's Tempelhuis."
in de korte Zanmerkingen leezen wy, op
ftanteekening. „ Levenshut.} Dit verganglyk

vs. 12, deeze
leven, of ook
41 het fterflyk ligehaam, wordt fraai vergeleken by eene
„ ligt opgeflagen hut, die door een' flormwind gemaklyk
• gefloopt en weggevoerd wordt." En op yr. 13. ,, Den
• morgenflond.1 Hy (rnSKIA) dacht , dat zyne ziekte,
N 2,
0., wan.
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05 waarfchynlyk de pest , hem den volgenden morgen
,, reeds ten grave zou deepen."
De plaats , Hoofdll. XL: 3, 4 en 5, is door VAN HAMELSVELD aldus vertaald.
3. „ De item van een Herout klinkt door de woestenyen,
„ „ Baant in de wildernis voor JOVA eenen weg;
„„
maakt voor onzen God de heiritraat vlak en effen,
Vult alle dalen sant flecht heuvelen en bergen I
4.
„ , Maakt elle kromten recht; de ruwe wegen vlak!

5. „

JEHOVA4S majetleit zal zich in !ulster toonen,
,, .1-let gantfche menschdom zal gezamenlyk dit zien!
Want

joVA heel dit

zeIvi

met eigen mond gefproken 1""

Zie hier wat wy op vs. 3 , in de korte Aanmerkingen,
vinden opgeteekend. „ De fpreekwyze is ontleend Van
• Oosterfche Vorftenwelke, eerie reize ondernemende ,
„ herouten vooruitzenden , om te bevelen , dat men de
wegen voor hun ilechten eti effen maken, en alles be• reiden zal, om hen behoorlyk te ontvangen.
„ God wordt hier als de Koning van Israel vertoond, die
,, nu in zyne gunst wederkeeren zal tot zyn yolk , en
„ die zyne boden ten dien einde vooruitzendt , op dat
„ alles geteed zyn moge, om hem ftaatlyk en behoorlyk
„ te ontvangen. — Zulk een Heilherout (voegt 'er VAN
„ HAMELSVELD nevens), did de komst van den grooten
„ Koning boodfchapte , en de gemoederen tegen die
• kom,st voorbcreidde, was jaNNEs de Dooper, op wien
deze woorden worden toegepa gt in het Nieuwe 'Festar-3. LUK. III: 3-6. MARK.
5, merit , MATTH.
• I: g. JOaNN. I: 23." Of VAN HAMELSVELD deeze woorden voor eene voorfpelling houde , op joANNEs
den Dooper ilaande, verklaart by niet. Dat in de aanhaaling deezer woorden , op de gemelde plaatze , aan eerie
toepasfmg van aloude gezegden, van welke wy meer voorbeelden ontmoeten , fchyne te moeten gedagt worden ,
zondet dat dezelve als eigenlyke voorzeggingen kunnen beichouwd worden, dunkt ons niet onaanneemelyk. En dat
VAN HAMELSVELD niet vreemd was van die meeninge,
mogen wy cenigermaate afleiden uit de aanmerking op dat
zelfde vets, op de woorden woestenyen wildernis flaande.
„ Met toefpeling op de groote woestynen en wildernis1, fen tusfchen Babel en Palcestina, door welken de YobI, deti uit de ballingfehap van Babel , met JEHOVA aan
t, hurl
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hun hoofd , zyn wedergekeerd; het welk het eerfte
„ blyk was , dat God met zyne genade tot zyn yolk
wederkeerde." Voor zo veel , naamelyk ; "gelyk VAN
HAMELSVELD omtrent den inhoud van dit Hoofdftuk in
't algemeen aanmerkt , de voorzeggingen, daat . in begrepen , meestal van een vertroostenden aart zyn, en ultzigten .. openep in het toekoomende , die het hart van JEsma's godvrugtige tydgenooten met blyde hoop moesten
ftreelen.
Van de vermaarde plaats, Hoofdfl. XLII:
enz. ontmoeten wy hier de volgende overzetting.
I.

Zie daar! zie daar ! myn knecht, dien ik Reeds ondertteune,
Myn lieveling, in wien
myn welgevallen heb.
,, Met mynen geest bezield, zal hy het recht den volken
Bens brengen in het Licht.
J. „ fly zal niet fchreeuwen , hy zal niet luidruchtig wezen ;
„ Noch zyne item op firaat of markten klinken doen.
3. ,, Het reeds geknakte Het zal by geenszins verbrelten ,
„ De vlaswiek, die ilechtsrookt, bluspht hy niet gantschlyk ult.
„ Naar waarbeid 20 hy 't recht in 't voile daglickt Men.
Hy wordt niet moedeloos, zyn yver niet gebluscht,
4.
Voor by den grond van 't recht op aard' gelegd zal hebben ,
„ Daar zelfs de verae kust op zyne leering wacbt."

Op deeze plaats flaat de volgende algemeene aanmerking. „ Door dezen knecht van God veritaan fomniige
„ Llitleggers , cvnus , den Koning van Perfie anderen
„ jEsArii zelven , anderen het yoodfche Volk , anderen
„ den MEssias, JESUS van Nazareth. — 1k geloove ,
„ dat MICHAeLIS in zyne aantekeningen dit onderwerp
„ het best behandeld heeft , en dat zyne bewyzen ons
„ moeten doen neigen , om aan JESUS van Nazareth to
„ denkert. — De geheele voorzegging (vervolgt VAN
• HAMELSVELD) in dit, en in de voorgaande en volgende
„ HOOFDSTUKKEN heeft tot haar grout onderwerp den
• val van den Afgodendienst, en de uitbreiding en zege„ praal van den waaren Godsdienst ; ook fchynt het vry
„ duidlyk , dat het begin van dit HOOFDSTUK ziet op
,, dien Heilverkondiger , in 't voorgaande HOOFDSTUK
,, vs. 27, beloofd. — En de geheele befchryving ver„ toont ons in deze verzen niet eenen Overwinnaar,, maar
„ eenen Hervormer der wereld en des menschdoms.
„ 1k befluit dan (fchryft VAN HAMELSVELD) dat deze
N3
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woorden , met recht, in het Nieuwe Testament, op JESUS
worden loegepast, die, door zyne leer, de wereld, ten
1, opzichte van den Godsdienst , verlicht en hervormd
s, heeft." — Op bet woord het recht, vs. z voorkornende , ontmoeten wy de volgende aanmerking. „ In
„ het voorgaande HOOFDSTUK was het verfchil tusfchen
den dienst van den &nen waaren God en de Afgoden
s, als een rechtsgeding voorgefteld; het recht, dat is, wat
If bier recht zy, en dus den waaren Godsdienst, zal deze
• knecht van -JEHOVA in het licht brengen. — Dit
• (voegt VAN HAmtuivELD 'er nevens) heeft JESUS ge„ daan; door zyne leere is het uitgemaakt en beflist; de
• Afgodery is te niet gedaan , en de kennis van den
5, &nen waaren God zegeviert."
Den Profeet jEsAti altyd als eenen der fierlykfte Schryvers uit de aluudheid hebbende aangemerkt, zouden wy
met vermaak nog 't een en ander, ten dientte onzer Leezeren , en _tot het oogmerk, welk wy meermaalen aankondigden , hunnen leeslust, naamelyk, op te wekken , overfchryven; doch ons bepaakl beftek gebiedt ons, dien lust
te beteugelen.
2,

Verklaring van den Brief aan de Hebreen, door G. BONNET , Doctor en Profesfor der H. Godgeleerdheid, en
Academie- Prediker le Utrecht. Vierde Deel. re Utrecht,
by W. van Yzerworst. In gr. 8vo. 343 bl.

it Vierde Deel des arbeids van den hooggeleerden
beantwoordt volkomen aan het denkbeeld,
D
hetgeen wy van de voorige Deelen hebben gegeven (*).
BONNET

De in den dienst der Gereformeerde Kerke grys geworden Hoogleeraar toont overal, dat by de onderfcheidende gevoelens dier Gezindheid getrouwlyk blyft aankleeven. Dezelfde tot kleinigheden toe doorgaande uitvoerigheid, welke veelen misfchien al te zeer gerekt zal
voorkomen ; dezelfde befcheidenheid in het wederleggen
van anders denkenden ; dezelfde eenpaarigheid van ftyl
gn doorgaans zuivere taal , welke in de voorige Deelen
doorftraalen, zyn ook hier te vinden. Somtyds ontmoeten
(') Zie Algem.
env. Goa env.
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ten ons, in de toepasfinge van de Inftellingen der Oude
Wet op de tyden des Nieuwen Verbonds, trekken van
een fpeelend vernuft , welke zekerlyk met groot genoegen zullen gelezen worden door de voorftanderen van
het gevoelen , dat de eerite niet alleen eene voorbereiding was om de menfchen te leiden tot het andere, maar
dat men ook alle weezenlyke deelen der Mofaifche Inzettingen moet befchouwen als fchaduwen en beelden
waarvan men het lichaam en tegenbeeld heeft te zoeken in ONRIsTus, en het door denzelven verkondigde
Euangelium. Het volgende ftaaltje zy genoeg tot een
voorbeeld. Ter gelegenheid , dat mmt. IV: z6 gefproken words van het toegaan tot den troon der genade, merkt
de Schryver aan (bl. 30 env.) dat aan God wordt toege.
fehreven een troon der heerlykheid , een troon des gerichts;
maar in het Euangelie ook een troon der genade; dat de
hier bedoelde troon is de troon des Vaders, niet die des

Godlyken Middelaars, en vervolgt dan (bl. 35) „ Dan,
„ omtrent de fpreekwyze, bier gebezigd, valt nog iet by„ zonders op te merken. De voornaame inhoud van de„ zen Brief geeft ons aanleiding, om te denken, dat de
Apostel bier fpreekt van eenen troon der genade, met
„ toefpeling op de arke des verbonds , in hcc nude
ligdom.
„ By de verklaring van het IX Hoofddeel, moet op„ zetlyk over deze heilige Bondkist gehandeld worden,
„
Nu flechts met den woord.” Vervolgens aangem erkt hebbende, dat, onder de Godsregeering, eerst de
Tabernakel , en daarna de Tempel, het Paleis was van
Ifraels grooten Koning , zegt de Schryver (bladz. 36.)
„ Het geen, ten aanzien van deze woninge des Aller„ hoogften , voornaamlyk , eerbied moest inboezemen
„ was ... het Heilige der lleilige: waar de heilige Bond„ kilt geplaatst was , boven welke, en tusfchen de vleuge„ len van de Cherubim, die op het dekzel der arke wa„ ren, de Scheehina zich vertoonde, een luisterryk teken
,, der Godlyke Majefleit.
„ Zoo was deze Bondkist , als de troon van God,
waariim ook de Heere den Tempel , dien hy aan
2, EEECHIel. vertoonde, de plaatze zynes troops noemt,
„ en de plaatze der zoolen zyner voeten, waar hy woonert
wilde, in het midden der kinderen Ifrajls (*). En,
„ in
(s) EZECI%. XLIII:
N4
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„ in denzelfden zin , noemt JEREMIA dit Koninglyk Pa.
„ leA van Ifraels God, een' troon der heerlykheid (*).
„ Maar , bet geen wy , byzonderlyk , moeten opmer.
„ ken, die heilige Bondkist was een troon aENA DE.
„ 't Is waar, in deze Arke des Verbonds waren de Ta.
„ felen der Wet, die gehoorzaamheid afvorderde, en de
„ overtreders aan den vloek onderwierp. Hier in zag
„ men, derhalven, een bewys, dat gerechtigheid en ge.
55 richte de vastigheid van Gods troon zyn. Maar, dit
91 belette niet , dat goedertierenheid en waarheid voor zyn
„ aangezicht zouden heenen gaan (t). Trouwens, deze
wet was bedekt, met het verzoendekzel , aan welk ,
• 6dnmaal des jaars, door den Hoogenpriester, het offer=
„ bloed werdt gefprengd , tot verzoening van Ifraels
ongerechtigheden. En , zoo mogt dit yolk, daar het ,
• ongeacht vele overtredingen, echter, in de hoofdzaak,
5) getrouw bleef aan Gods verbond , van Hem, die tus11 ithen de Cherubim woonde , alles goeds verwachten. Van daar die heilwenfchen. Hy zende uwe

• hulpe uit het Heiligdom , by onderfieune , by zegene
5/ uit Zion OD."

Dan wy moeten eenen flap rugwaards doen, om den
Leezer te berichten , dat dit Deel zynen aanvang neemt
met het rode vers des vierden Hoofddeels van den Brief
aan de Hebreen, (welk vers, met de twee volgende , de
Hoogleeraar te recht befchouwt als verbonden met het
begin des vyfden Hoofddeels) en eindigt met het rode
vers des zesden : zodat de laatile helft van dit Hoofddeel
eerst in een volgend Deel ftaat verhandeld te worden.
Uit ieder der gemelde Hoofddeelen zouden ivy gaarne
iets mededeelen, maar meestal zyn des Schryvers verklaaringen voor ons beftek te wydloopig, om ie gevoegelyk
te Runner' overneemen. Hetgeen by zegt over Hebr.
V: 7 en 8 zoude anders zeer wel gefchikt zyn tot een
voorbeeld. Nu zullen wy ons vergenoegen met een kort
uittrekfel der verklaaringe van de woorden, dat c mosTus,
hoewel by de Zola was , gehoorzaamheid heeft geleerd nit
hetgeen by ,1-eleden, heeft. Gehoorzaarnheid," zegt onze

Schryver, '1)1. 127, „ verOnderflelt eene wet, een gehod,
„ naar het welk men 'zich gedragen moet; zy verOnder„ ftelt
(*) HcloFDD. XVII: 2.
(f) PSALM , LXXXIX: 15.
XX: 3.
Or)
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ftelt tevens, dat hy, wiens pligt bet is te gehoorza.
„ men , van zulke wet, zulk een gebod, }minis heeft
„ gekregen — en zy fluit in, dat men aan die wet,
„ aan dat gebod, zich onderwerpt, en die onderwerping,
,, met de daad , bevestigt." Deeze bepaaling kortlyk
opgehelderd hebbende, vervolgt by, bl. is8. „ Aan hem
„ nu, die de Middelaar Gods en der menfchen is , was
„ ook eene wet voorgefchreven. Als N1ENSCH is hy
gegeven
„ gekomen onder de wet , die aan menfchen
,, was. Als ISRAeL/ET was hy onderworpen aan die
„ wetten, welke God aan JAKOBS nageflacht hadt bekend
„ gemaakt. Maar , als BORG, hadt by byzondere beve„ len ontvangen , die van geene ftervelingen konden vol.
„ bracht worden.” Hierop volgt eene optelling van betgeen CHRISTUS als Borg moest verrichten , volgens bet
gevoelen der Gereformeerde Kerke.
De Schryver vervolgt: „ Maar is het zoo moeilyke
„ zaak voor een volmaakt heilig menscb, gelyk CHRIS„ TUS was , om God te gehoorzamen?” Hy antwoordt
„ Zeker , het is , voor een volmaakt redelyk fchepzel,
„ niet moeilyk .. . . Gods wil te doen Wanneer
„ het volbrengen van Gods wil , en het genieten van
„ een volkomen geluk , onaffcheidelyk , gepaard gaan ,
,, is het niet nodig, gehoorzaamheid, als eene moeilyke
Maar dan is 'er moeite aan vast,
zaak, te leeren.
• als men , om gehoorzaam te wezen , ongelukkig (*)
• moet zyn : dan komt 'er zelfsverlocherting te pas:
• dan moet men begeerten en neigingen , die anderzins
„ betaamlyk zyn, tegengaan, en zyn eigenbelang en ge„, noegen ter z'de flellen, om getrouw te wezen aan
„ zynen pligt. En, zoo was het met den Heiland ge„ legen. ..... 'Er moest, noodzaaklyk , een onzondige
„ tegenzin by hem zyn , tegen die fmarten , die angwelke by .
moest ondergaan; en, de ver„ ften
„ lochening, die, .bier omtrent, vereischt werdt, maakte,
„ eigenlyk, zyn lyden tot zulk een lyden, als nodig was,
„ ter betoning van Gods gerechtigbeid.
Uit dat ly„ den
(*) Had de Schryver, die doorgaans niet
is , duidelykheidshal ye, bier wel niet mogen
tyd tngelukktg? Dat eenig fchepfel door het
den Godlyken wille
is onmogelyk. Rec.

volJlrekt en voor aityd
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karig in woorden
fielien , veor eenen
gehoorzaamen van
orgelukkig worde,
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„ den nu, heeft cinusTus gehoorzaamheid geleerd.
„ Daar is een tweederlei leeren : het is, of, kennis kry„ gen, van het geen men nog niet wist; of, dat geen,
„ bet welk men reeds , in befchouwing, wist, daadlyk
• ondervinderl.” — De Schryver oordeelt, dat men het
woord hier in den laatstgemelden zin moet neemen , en
vervolgt (bl. 133.) „ En dat heeft Hy geleerd , die de
51 Zoon van God is. De Apostel zegt: hoewel by de Zoon
3) was, of liever, hoewel Zoon zynde. Dat de Middelaar,
5, niet alleen, waardchtig mensch is, maar ook, God,
1, en wel de eeuwige Zoon des eeuwigen Vaders, is ons
HOOFED. I:
51 te vooren gebleken , by de verklarmg van
Vraagt men dan „ Wie heeft ge3 en 5 (*).
•
„ hoorzaamheid geleerd?” ... het antwoord moet zyn,
1, die perfoon, die ook God, de loon van God is. -men: ,, in welke natuur, heeft by deze gehoor„
„ zaamheid geleerd?” — het antwoord moet zyn:
In de menschlyke natuur, die aan de wet, den men„• „ fchen voorgefchreven, onderworpen was; in die na„ „ tuur,, welke lyden en fterven kon.”" Volgens
de gedachten van den Schryver, maakt het eenig
Jil); vertaale, hoewel
fcheid, of men de woorden g
by de Zoom was , dan , hoewel Zoon zynde. Doch hier
kunnen wy hem niet volgen.
Over HEM. V: 12 handelende , zegt de Schryver :
„ De Melk zyn, de eerfte waarheden, van bet Christen„ dom : by voorbeeld, de leere aangaande het zaligma„ kend geloof, en de waarachtige bekering, de leere van
• eenen toekomenden ftaat, van de opftanding, het laatfte
„ oordeel, en foortgelyken (f).” Vervolgens vinden wy,
over HOOFDD. VI: 2 (4), eene breedere verklaaring
van dit beginfel van CHRISTUS. Daar zegt de Schryver CD van het gelove in of op God: ,, De zondaar, die
„ zich in waarheid bekeertwendt zich tot God . . ...
„ En, welke is nu de werlIzaamheid van zulken bekeer.
Het is geloven.
„ ling , omtrent dien God ?
„ Trollaiwtp ‘.1v

(*) Derwaards verzenden wy den Leezer , om te anderzoeken, of het geftelde daar zo duidelyk blyke. Uitfpraak te doen
over gefchilflukken is Gaze taak niet. Rec.
() Bl. 173, 174.
) Bl. 197 env.
(5) Bl. sot env.
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Trouwens, alles, wat by dus van God leert kennen ,
„ als eenen God van zaligheid in CHRISTUS, weet by
• alleen,door middel van bet EMingelie. Gelooft nu een
„ zondaar, dan houdt by dit getuigenis voor waarachtig.
,, Hy neemt bet aan hy verlaat 'er zich op... Daar bet
,, hem verzekert, dat , in God alleen, zyn hail is, ftaat
geredelyk, of van zyne ydele poging, om, buiten
„
„ God, . . . . de waare rust van zyne ziel te zoeken;
• en wendt zich naar hem , die alleen magtig is , zyne
„ begeerten te vervullen; flaan hem zyne zonden in den
„ weg , by vestigt het oog op de vergevende genade in
„ den Heere JESUS CHRISTUS .... en ... verlaat zich op
„ dezelve. Des vertrouwt by zichzelven, en alle zyne
„ belangen, ... den Heere toe.... Maar het is onmoge,, lyk , dat hy God , in die betrekking , voor zich hes, fchouwen kan, zonder tevens, met een volvaardig hart,
9, zich aan hem te onderwerpen .. en nu voortaan uit
liefde en dankbaarbeid, 's Heeren wil te betrachten,
• der gerechtigheid te Leven, enz.
, Mogelyk zal men bier vragen: fpreekt niet het gantfche
„ uangelie
van geloof in JESUS or-minus? Is dit niet
h
„ het eerfte, dat, benevens de bekeering, wordt afgevor„ derd? Daar dan de Apostel bezig is, met bet beginzel
„ der leere van CHRISTUS, in byzonderheden , uit te leg„ gen, waarom maakt by melding van het gelobf in God,
„ en niet van het geloof in den Middelaar? 1k antwoord —
„ vooreerst het geloof in God fluit het geloof in CHRIS.„ TUS ongetwyfeld , in. Een zondaar kan zich den
• Heere niet voorttellen , als een genadig en vergevend
„ God, dan alleen in den Borg. Dus kan by ook zyn
• vertrouwen op God niet ftellen , ten zy by tevens ge,, love in den Heere JESUS.” -- Vervolgens komen
eenige goede aanmerkingen over de noodzaaklykheid van
bet geloof in God , en de (trekking van het Euangelium, om ons daartoe te leiden. Maar, volgens bladz.
128, had aminus, als Borg, ook „ te boeten voor het
• uitverkoren menschdom” — dat is , indien wy den
Schryver wel begrypen , voor de uitverkorenen uit het
menschdom. Het fchynt dus, dat het geloof in CHRISTUS, .by den Schryver, influit, indien al niet de Leer
der volltrekte verkiezinge en verwerpinge, ten minften,
de genoegdoening aan des Vaders Gerechtigheid door het
draagen der ftraffen , welke de Uitverkorenen verdiend
hadden. Maar dan zoude het ons voorkornen dat deeze
eer"
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eerfte beginfelen bezwaarlyk als melk, „ ligt en zacbt
voedzel, aangenaam van fmaak, het Welk tevens zeer
„ voedzaam, en bier door gefchikt is, voor jonge kinde.
„ ren, die, wegens hunne tedere gefteldheid, nog gem
„ zwaarer en fterker voedzel verteeren , of verdragen
, kunnen (*)," opgedischt konden worden, maar veeleer
behoorden tot die vaste fpyze, tot welker verduwing eene
veel fterkere maag noodig is.
Ons oogmerk was den Leezeren nog eene beknerpte
fchets te geeven van des Schryvers verklaaringe van
BEBR. VI: 4-6 eene dier plaatzen , welke, door de
beftryderen der Leere van de volftrekte volhardinge der
Heiligen , voornaamelyk worden aangedrongen ter itaa7
vinge van hun gevoelen • _doch ons Uittrekfel is reeds
lang genoeg geworden. Wy zullen, evenwel, bet vol•
gende aanftippen. De Schryver erkent rondborftig, dat
„ dit gedeelte van des Apostels redeneeringe aan zeer
„ veele zwaarigheden onderworpen is (D. Na eenige
aaninerkingen over de dwaaling der Novatiaanen, zegt
by bl. 241.: „ Onze Godgeleerden houden ftaande, dat
„ 'er een wezenlyk verfchil zy , tusfchen een tydgeloof
„ en een waar zaligmakend geloof: dan ook, dat zy, die
„ dit waarachtig geloof, door Gods genade, deelachtig
zyn geworden, niet kunnen, of zullen, verloren gaan.
eeze leer der Hervormde Kerke kan, volgens den Schry,
ver, met veele bewyzen geftaafd worden, welker voornaamfte by zich vergenoegt aan te ftippen, bl. 242 env,
„ De vraag is dan, of wy ter aangehaalde plaatze eene
„ befchryving aantreffen van menfchen, die het, in de
51 kennis, en de belydenis, van het Euangelie , wer ver
„ gebracht hebben ; maar, echter, van het zaligmakend
„ geloof, en de waarachtige bekeering tat God, vervreemd
„ zyn gebleven:" dan of ,, de befchryving, hier voor„ komende , ons eenen waaren gelovigen vertegenwoor5 , digt, zoo als by bevoorrecht is, met de uitnemendfte
Het eerfte gevoe, zegeningen van het Euangelie
fen wordt eerst breedvoerig overwogen, de Schryver verklaart, uit hoofde der zwaartgheden, welke by

'b

daarin vindt, en bladz. 261 env. opgeeft, zich op bl. 272
voox

(+) Zie bladz. 172.
Lt) BI. 238. z. o. bi • 245*
(4) B1. 245, 246.

OVER

In

HEBREW,

agS

het andere , „ dat PAULUS van waare gelovigen
„ fpreekt." In deezen zin verklaart by den tekst, en dit
gedaan hebbende, zegt hy, bladz. 281. „ Dan, ook te91 gen deze uitlegging, kunnen bedenkingen worden Ingebracht." De eerite daarvan is: „ Befchryft PAULUS,
If bier, den ftaat van waare gelovigen . dan moet een
Sf van beiden waar zyn; of, by leert hier, duidelyk, den
Sf afval der Heiligen, of hy ttelt een onmooglyk geval:
Sf - het eerfte is onbeftaanbaar met de leere der Hervormde Kerk — het laattle. is ongerymd." — De
Schryver, na eenige korte aanmerkingen , welke, nevens
de te vooren bygebragte, zyns oordeels bewyzen, dat
„ de Apostel bier geen' afval der Heiligen kan leeren,"
vervolgt, bl. 283: „ PAULUS voorftel is bier voorwaar„ delyk. Hy leert, niet , wat 'er waarlyk gebeurt,
„ of gebeuren kan, maar alleen, wat 'er plaats zou heb ,, ben, by aldien zulk iet gebeurde.” Hy beroept zich,
als op voorbeelden van diergelyke wyze van fpreeken,
O PSALM CXXXIX: 8. en GAL. 1: 8. Hy wil, evenwel,
niet dringen op de juiste gelykheid dier plaatzen met bet
bedoelde voorftel, maar that, gereedlyk , toe.,, dat PALT..
$, LUS ... den afval der Heiligen mogelyk ftelt, te weten,
„ de zaak van hunne zyde befchouwd zynde maar
51 • • • dat het , wegens de Godlyke bewaring ... niet
„ mogelyk is , dat den van hun verloren ga. .... Dan
• •welligt wordt my . . tegengeworpen: loch,
TOOT

•

„ van Gods zyde, de volharding der gelovigen zeker is,
„ dan heeft het voorfiel van den dipostel geene de minfie
If kracht of nuttigheid. Want, die zich vobr een waar
„ Christen houdt, moet 'Mat maken op de volharding: en
„ doet hy zulks , wat invloed zal dan des Apostels bericht,
„ van het onvermydelyk verderf der afvalligen , op zyn
„ gemoed hebben, daar hy west, dat hy, door Gods genade,
„ wait zal afvallen." Uit deeze zwaarigbeid tracht de

Schryver zich dus te redden : „ Men fpreekt van een
„ waar Christen. Doch, hoe weet iemand, dat by een
„ waar Christen is ? Hy kan zulks niet weten , uit den
„ aart der genadegaven, die hem verleend zyn, maar al,' leen, uit derzelver gevolgen en vruchten ; het geloof ,
de bekeering, den haat tegen de zonde , de liefde tot,
„ en de beoefening van de deugd , naar het voorfchrift
ff van het g uangelie. Dus wordt de daacilyke volhar„ ding vereischt, om de troostryke verzekering te kunnen
9, hebben, dat men, tot den einde toe, door Gods genade,
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„ de, volharden, en zoo zalig zal warden." Hier
zouden wy Cien Schryver wel willen . vraagen, of dierge,
lyke vruchten der genadegaven wel niet, voor eenen tyd,
zich kunnen vertoonen, by iemand, die naderhand afvalt?
Wanneer het aankomt op het beoordeelen van anderen,
ftemt hy dit volmondig toe (bl. 286 env.) Maar kan ook
de mensch zelve niet overtuigd zyn, dat hy die vruchten
draage, en echter afvallig worden ? — Zo neen ; blyft
dan de zwaarigheid niet in voile kracht? — Zo ja ;
kan dan wet iemand voor het oogenblik van zynen dood
zeker zyn (want dat by zee,- groote hoop en rechimaatig
vertrouwen kan hebben zal niemand ontkennen) maar
kan by te vooren zeker zyn, dat by tot het einde toe zal
volharden; met andere woorden, dat by tot het getal der
volftrektlyk Uitverkorenen behoore ? En is het, evenwel,
niet de leer der Gereformeerde Kerke , dat by die zekerheid vroeger kan hebben? Over de gegrondheicl dier Leere
fpreeken wy niet. De vraag is aileen of des Schryvers
gevoelen daarmede overeenkome.
Met dit alles erkennen wy gaarne, dat de Hoogleeraar
BONNET, in dit Werk , duidelyke blyken geeft van groote belezenheid, van fchriftuurkennisfe, van een opgeklaard
en geoefend veritand , en , hetgeen meer dan alles hem
van de achtinge der waare Godsdienstvrienden moet verzekeren, van befcheidenheid, van liefde tot deugd en on.
geveinsde godsvrucht.

De nuttigheid van de Gefchiedenis der Menschheid; by
de beoefening der Godgeleerdheid. In eenige byzonderheden aangewezen. Te Leeuwarden, by C. van Sligh , 1797.
In gr. 8vo, 183 bl. behalven hes IToorwerk van 14 bl.

e ongenoemde Schryver van dit leezenswaardig Schrift,
van wiens hand ons federt eenigen tyd, zoo
ons
D
niet geheel bedriegen, meer lettervruchten zyn medegewy

deeld , tracht de beoefenaars der Godgeleerdheid, op bet
voetfpoor van Ifelin, Heil , Niemeyer en anderen T oplettend te maaken op de gefchiedenis der menscbheid , of
wel van de verfchillende gefteldheid van het menfchelyk
verftand , in de onderfcheidene eeuwen , en op de onderfcheidene trappen van befchaaving , die hy meent , dat
nog te weinig , by de verklaaring van den Bybel en der
Bybelfche Leer , words in aanmerking genoomen , en
*tsar-
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waarvan by zich evenwel zeer veel vrucht belooft ona
over de trapswyze verhooging der menfchelyke natuur,
en de geduurige veranderingen en opirlaaringen , die 'er
van tyd tot tyd, ook omtrent Godsdienftige kundigheden,
anoeten komen , regtmaatig te oordeelen , en , 't geen
waarheid is voor ons , van 't geen voor anderen waar •
heid geweest is , in verfchillende tydvakken, wel te onderfcheiden.
Terwyl het menschdom doorgaans met den tyd wyzer
en befchaafder wordt, fomtyds ook in kundigheden en
befchaafdheid te rug gaat , kan ook de Leer van dent
Godsdienst, door alle eeuwen , op alle trappen van be.
fchaaving, geenzins dezelfde blyven ; maar moet by ieder
yolk -noodzaaklyk veranderingen ondergaan , naar de gelegenheden en huipmiddelen , welke de Voorzienigheid
aan hetzelve geeft, om in de verlichting en befchaaving
te wasfen , en naar de meerdere of mindere vorderingen,
welke hetzelve daadelyk daarin maakt. Na dit in 't
algemeen beredeneerd, en met de waarneeming van den
toeftand, waarin men deze en gene volken , in laatere eeuwen, toen zy eerst met het Christendom bekend wierden,
heeft aangetroffen , opgehelderd te hebben , geeft de
Schryver een algemeen overzicht van de veranderingen,
welke het Christendom in de verloopene eeuwen onderging.
De verbastering van hetzelve ging voort , in eene
zekere evenredigheid met de verlaaging der menschheid,
en het afneemen van de befchaafdheid. — De denkbeelden
van hetzelve wierden wederom verbeterd, naarmate de
votkeren , die hetzelve beleden , wederom meer verlicht
en befchaafd wierden. — De Reeds toeneemende befchaafd•
heid ,heeft, ook na den tyd der Reformatie, in de Godsdienftige begrippen opheldering veroorzaakt ; zelfs
in de Roomfche Kerk. — Den onderfcheidenen trap van
de opvoeding der menschheid kan men zien in de verfchillen , met welker behandeling men in onderfcheidene
eeuwen zig bezig hield , en in de wyze , op welke men
dezelve behandelde.
Daarna wordt het nuttig gebruik van de gefchiedenis
der menschheid, by de beoefening der Godgeleerdheid ,
meer onderfcheidentlyk aangetoond. Men vraagt , wat
buiten of binnen de grenzen der menfchelyke rede ligt
Hierop wordt aangemerkt, dat de grenzen der menfchelyke rede , door den verfchillenden trap , op welken de
menschheid zich be yond , niet altyd, en ook niet ter gely-

208

DE NUTTIGHEID

lyker tyd by alle volken, even verre uitgebreid geweest
zyn. Een Zoon van Noach en een befchaafd man van
deze eeuw, een Kaffer en een befchaafd Engelschman ter
gelyker tyd, ieder onder zyn yolk leevende, konden het
geenzins met hunne rede even verre brengen. Als men
vraagt, welke zyn de regte denkbeelden van God? daarop kan , volgens de zelfde waarneemingen, niet algemeen geantwoord worden. Voor een kind zyn andera
denkbeelden de regte , dan voor eenen voiwasfenen. —
Denkbeelden van laatere en meer verlichte eeuwen zouden, in veel vroegere tyden, de regte niet zyn geweest,
en die , welke voorheen de regte waren , zyn zodanig
niet meer voor veel laatere geflagten. Dit wordt opgehelderd uit het onderwys , het weik God , door de
openbaaring, van tyd tot tyd aan de menfchen heeft gegeven. — Het zelfde wordt aangeweezen , door vergelyking van onderfcheidene volkeren der wereld. 'Er was
een groot onderfcheid tusfchen de Godsdienftige begrippen in Noachs tyden, en in die van David en zyne tydgenooten; tusfchen de denkbeelden van Salomons dagen,
en die der Jooden na de Babylonifche gevangenis. Was
Jefus in de dagen der Richteren op aarde gekomen, en
had Hy de menfchen toen zoo geleerd, als by in laatere
dagen heeft gedaan, zyn onderwys zou zeer ongepast zyn
geweest ; de begrippen , welke by voordroeg , hoe voortreffelyk dezelve voor eene meer verlichte wereld waren,
zouden voor de menschheid van dien tyd, en van die geiteldheid , de regte niet zyn geweest. Het regte derhaly en van de denkbeelden van God en Godsdienst is betrekkelyk. Men kan geene denkbeelden opgeeven , die
zodanig zyn voor de menschheid, op alle die trappen van
opvoeding, op welke dezelve, geduurende alle eeuwen,
is geweest. Het onderwys van Jefus is niet gefchikt voor
nation , welker verftand nog kindsch is; hetzelve moet
tot eene bepaalde hoogte zyn verlicht, eer de denkbeelden , die hetzelve geeft, daarvoor de regte zyn. Dit
vertoont ons bet ongepaste van de handelwyze der zendelingen tot zeer onbefchaafde, zelfs nog half woeste volkeren, om het Christelyk geloof onder dezelve voort te
planten, en de middelen , van welke men zig nog wel
eens hedient om Heidenrche Indianen tot Christenen te
maaken. „ Men heeft ," zegt de Schryver, „ onder ens
vraagboekjes laaten vervaardigen , die ter onderwyzing
van de Indianen zouden dienen, welke niets anders waren,
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ren, als verkorte ftelzels van de Theologie , in welke de
waarheden van den Godsdienst genoegzaam op dezelfde
wyze wierden voorgedragen , als onze leormeesters ons
dezelve opgaven. Waren dat de regte denkbeelden van
God en Godsdienst voor die menfchen ? Hoewel zy van
den ftaat der barbaarschheid merkelyk verwyderd zyn ,
is evenwel het menfchelyk veritand by hen in zulk eene
gefteldheid, waarmede het nog niet vatbaar is voor iets,
dat gemiverd is. Daar men alles by hen op eene kinderlyke en zinnelyke wyze moest behandelen, draagt men
hun denkbeelden voor, die alleen gefchikt zyn by menfchen, die reeds tot eenen hoogeren trap van befchaafdheld zyn opgeklornmen."
De gefchiedenis der menschheid geeft ook , volgens
onzen Schryver, veel licht by het leezen en verklaaren
van den Bybel. — Elk der Heilige Schryvers gaf, onder
Goddelyke voorlichting , een onderwys voor zyne tydgenooten gefchikt. — Naar maate de Bybelboeken oud
zyn vindt men daarin de eenvoudigfte en zinnelykite
denkbeelden. Dit wordt in byzonderheden aangeweezen. — In de nieuwfte ontmoeten wy eene meer gezuiverde denkenswyze. — De gefchiedenis der menschheid leert ons , aan de Heilige Schryvers geene betere
denkbeelden toe te fchryven , dan zy naar den tyd konden hebben, en veele gezegden uit de denkenswyze van den
tyd te verklaaren. — Het zou met de Goddelyke wysheid ftryden, maar eene Openbaring voor de menfchen
van alle tyden te fchikken. Wy leezen ook uit de
gefchiedenis der menschheid, het gedrag der perfonen
in de Bybelfche gefchiedenis voorkornende, te beoordeelen naar den trap van opvoeding , welke 'er in hunnen
tyd plaats had. — Volkeren , die nog naast aan de
kindschheid zyn , zyn ook altyd wreedst; met eene aanwasfende befchaaving worden de zeden zagter. — Door
deze aanmerking wordt het aanttootelyke , het welk anders in veele daden der oude Bybelheiligen voor ons is,
weggenomen. Of men zich altyd by het oude houden
moet , of met den tyd voortdenken , en hoe men moet
oordeelen over aangenomen formulieren van eenigheid
de leer, en derzelver onderteekening? En of 'er wet
zoo veel reden zy, om te klaagen over kwaade tyderi 7
Het is niet moeilyk te raaden , tot hoedanig antwoord
des Schryvers grondftellingen hem ook ten dezen aanzien
leiden.
LETT. 1798. NO, g.
0
Wy
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Wy twyfelen niet , of 's Mans aanwyzingen zullen
aan verftandige Godgeleerden, welken het denkbeeld van
betrekkelyke waarheid en trapswyze verhooging der menfchelyke natuur nog vreemd was , al is 't ook dat zy
het niet aanftonds in alles eens zyn met den Schryver,
veel ftof tot nadenken geeven.
Perzameling van Stukken, betrekkelyk de zfanfielling eener
Commisfie van Geneeskundig Toevoorzicht, te Amfierdam.
Te Amflerdam, by P. den Hengst en J. A. Crajenfchot, 1798. In 't geheel 308 bl., in gr. 8vo.

een Voorfiel van het Committd van Algemeen Welzyn befloot de Raad der Gemeente der Stad Amsterdam op den 5 Oetober van 1796. ,, Primo. Dat 'er
„ een Committd van Gezondheid voor deeze Stad opge„ richt zal worden , mits dat het plan van deszelfs in„ richting aan den Raad ter goedkeuring aangeboden, en
„ daadlyk door denzelven goedgekeurd zoude worden.
„ a°. Dat 'er eene Commisfie zoude worden daargeiteld ,
„ om het bewuste Plan te ontwerpen , en aan den Raad
voor te draagen.”
Gemelde Voorftel van het Committe van Algemeen
Welzyn is het eerfte ftuk 't geen in deeze Verzameling
voorkomt. Hierop volgt een Extra& uit de Notulen der
Vergadering van den Raad der Gemeente van den 22 November van 1797 , op een daar by overgelegde en gat:fereerde Memorie van het Committd van Algemeen Welzyn, benevens het Plan eener Commisfie van Geneeskundig Toevoorzicht ; behelzende : 1°. Dat het gedecre„ teerde Committe van Gezondheid zal worden aange„ field onder den titel van Commisfie van Geneeskundig
„ Toevoorzicht voor Amfierdam , en wet volgens het Plan
„ door de Commisfie daar toe benoemd .op den 8 September 1. 1. aan den Raad voorgedraagen.” — a°. Dat
het Plan, enz. zal worden gedrukt, enz.
Op dit befluit volgt een uitvoerig Vertoog , dienende
ten geleide van het Plan voor een Committd van Gezondheid ; dan komt het Plan zelve , en eindelyk wordt
het Werk beflooten met eene Aanwyzing der onderwerpen, welke aan den Raad der Gemeente worden aanbevolen ter medewerking in de bezigheden van bet Coinmitte van Gezondheid.
Het
p
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Het gemeld Vertoog handelt: t o. Over de onderwerpen tot bet toevoorzicht van het Committe behoorende.
a". Over de magt aan het Committe te geeven. 3°. Over
de inrichting van het Committe. 4°. Over de wyze, op
welke het Committe in werking zal kunnen gebragt
worden, waarop tot befluit volgt een Catalogus der zaaken, de gezondheid en het leven der Ingezetezien betreffende, die tot een Committe van Gezondheid betrokken
kunnen worden. Het Plan, 't geen nu onmiddelyk volgt,
is verdeeld in twee Afdeelingen , wier eerfte handelt over
het Committd in bet algemeen, terwyl de tweede de werkzaamheden van het Committe omtrent byzondere enderwerpen openlegt. Eindelyk volgt de Aanwyzing der onderwerpen welke aan den Raad der Gemeente worden
aanbevoolen ter medewerking met het Committe van Gezondheid , bevattende alle zodanige artikelen , omtrent
welke zodanig een Committe niet werkzaam zoude kunnen zyn, zonder een aantal nieuwe Reglementen der Stedelyke Regeering.
Een ieder weet , dat, ingevolge der vooraf beraamde
fchikkingen, eindelyk, in February deezes jaars, een Committd van Geneeskundig Toevoorzicht is daargefteld, met de
tnagt , om alles te verrichten , bet geen voorheen door
het Collegium Medicurn, Chirurgicum, enz. afzonderlyk
wierd uitgevoerd. Of nu zodanig eene Inftelling aan het
gewenscht oogmerk zal voldoen , of zy op den duur in
(land zal blyven, en of alles , het geen tot het Geneeskundige behoort, in 't vervolg beter zal gaan, dan voorheen , zulks zullen wy hier niet onderzoeken. Ook zal
denkelyk de groote leermeesteresfe , de Tyd, ons dienaangaande bet best onderrichten.
In deeze Verzameling komt zo eene groote menigte
van gewigtige onderwerpen voor , by elkanderen in een
zeer kort beftek te zamen gedrongen , dat bet voor ens
eene volftrekte onmogelykheid zyn zou, van dat alles
een behoorlyk bericht te geeven; om 'er echter iets van
te zeggen , zullen wy ons tot zommige dingen bepaalen,
die ons in het doorleezen inzonderheid gewigtig , of bedenkelyk, zyn voorgekemen.
In het Vertoog, pag. 35, wordt gefteld , dat de yzeren
vaatwerken geheel onfchadelyk zyn. Ten opzichte van
volkomen goed yzerwerk is dit voorzeker waar ; dock
aangaande flegt , zogenaamd bloeijend , yzeren vaatwerk ,
zouden wy zulks, vender nader onderzoek , niet durven
Vag-
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vastftellen ; vooral daar men ons onlangs verzekerde, dat
men in de yzerfmelteryen , in welke fchraale en bezwaarlyk fmeltbaare yzererts gebezigd wordt, 'er een gedeelte
koper by voegt , en dat het eigentlyk dit koper is , 't
geen bet bloeijen van 't ondeugend yzeren vaatwerk veroorzaakt. Zo dit waarheid is, zoude deeze bepaaling te
algemeen zyn.
Daarentegen vinden wy in het Plan, pag. 26, een aantal Artikelen betreffende het Tin , het geen , fchoon behoorlyk gezuiverd , echter altoos als gevaarlyk wordt befchreeven. Dat 'er veel gemeen tinnen vaatwerk is,'t geen
een aanmerkelyk deel Looels bevat , en daar door gevaarlyk wordt , zulks is zeer zeker. Doch de waarfchuwing tegen volkomen zuiver Tin is ongegrond.
Denkelyk gronden 'zich de Stellers van het Plan op de
proeven van MARGRAF die eene groote menigte van
Rattenkruid in het Tin meende ontdekt te hebben. Doch
de Franfche Scheidkundigen hebben ten klaarften beweezen, dat die proeverl ten minften geenzins op het Banca ,
Malaksch en Engelsch Tin, toepasfelyk zyn, en dat bet
daar in bevatte , Rattenkruid in 't geheel geene aanmerking
verdient. (Zie FOURCROY Elem. de Chemie, Vol. III. Cap.
XVI. Edit. troif.) Dikwyls geeven ook de Geneesheeren,
dagen aaneen , een lood vylzel van Tin tegen de wormen,
ja wel eens twee lood in eens, zonder dat men daar van
eenige kwaade uitwerkzels ziet.
Volgens Aanwyzing der Onderwerpen, enz. §. 2 en -3,
moeten de boomen in enge ftraaten, of op fmalle gragten ,
worden weggenoomen, en insgelyks op de Stads Vest, in
't vervolg, geene boomen meerder worden geplant. Dat
zeer digt in een gegroeide bosfchen , door welke geene
dampen kunnen doordringen, en dus de rottige uitwaasfemingen der bladen, enz. in hunne opklimming worden verhinderd, ten boogiten fchadelyk zyn, gelooven wy gaarne;
dock dat de boomen , zo als zy hier in naauwe itraaten
en op fmalle gragten ftaan, fchadelyk zouden zyn voor de
zuiverheid der lucht, komt ons geenzins aanneemelyk
voor. PRIESTLEY heeft immers beweezen, dat eene lucht,
door dierlyke uitwaasfemingen bedorven , nergens bete
en fpoediger door herfteld kan worden, dan door 'er planten in te laaten groeijen. Voorts is het thans eene hekende
zaalc, dat de Plantgewasfen en Boomen, door de Zon befcheenen , eene groote hoeveelheid allerzuiverfte levenslucht =fasten, welker bedeff in de groote Steden door
me-
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Inenigvuldige oorzaaken zo groat is , dat niets welkomer
anoet zyn, dan een middel , 't geen het herfiel Bier zo
noodige luchtftoffe kan bevorderen. Voorts dat die zelfde wezens in de fchaduwe een ruimen overvloed opleveren van zuivere vaste lucht, die, als zynde een der voortreffelykfte bederfweerende middelen, niet minder nuttig
snoet geoordeeld worden,
De luchtkookers in de Fallen, tot zuivering der lucht,
§ 37 van gemelde Aanwyzing voorgeflaagen, hebben ook
hunne zwaarigheid. De zaak op zichzelve befchouwd
is wel zeer goed; dnch zo wy eons in aanmerking neemen, hoe veele zwakke perfoonen, vooral dienstmeisjes,
om daar op bun tyd te zyn, 'er bezweet binnen komen,
en zich nu oogenblikkelyk 1E1 bevinden in eene tochtige
en verkoelde plaats; zoude dan niet, door de verhinderde
uitwaasfeming , by die lieden , veel meerder kwaads veroorzaakt worden, dan men door de werking der luchtkookers tracht voor te komen?
De voorgeflaagen verbeteringen omtrent het Geneeskundig onderwys en het beter bedienen der Armen zyn, over
bet algemeen, zeer pryslyk, en wy hoopen dat de meeste
derzelve eerlang in train zullen worden gebragt. Weinig
echter voldoet ons het ontwerp om vooreerst de Armen
te doen bedienen door twaalf der jongtle Dodoren, die
daar ieder jaarlyks honderd guldens voor zullen trekken:
terwyl de aankomende Doaoren zullen moeten belooven,
om, op hunne beurt, die post twee jaaren lang om niet
waar te neemen. Is, mogen wy vraagen , eene jaarlykfche gifte van honderd guldens eene belooning, eenigzins
evenredig aan de moeite , die 'er aan vast is, om aan
bet twaalfde deel der Armen eener zo aanzienlyke Stad
een jaar lang de behoorlyke Geneeskundige hulpe te verfchaffen? ja zelfs aan het niet gering gevaar, om , zo 'er
eene geweldige Volksziekte onttfaat, door de befmetting
om te komen? Zyn 'er dan zo weinig kosten, moeite en
tyd , tot het aanleeren der zo gcwigtige Geneeskunde
van nooden, dat men de Dodoren, als weinig betekenende wezens in de zamenleeving, zo maar voor eene kleinig.
heid, of om niet, kan gebruiken waar toe men verkiest?
Zyn ?er niet een menigte vette Arnpten in deeze aanzienlyke Stad, die een zeer overvloedig bettaan opleveren,
aan lieden, die byna niets behoeven te weeten, of te doen;
als de posten van Doodgraavers, Kosters, enz. door welke, op eene maatige wyze , te bezwaaren, ten nutte van
03
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wezendlyk noodzaakelyke inrichtingen gelyk die der
geprojeeIeerde Stadsdoaoren , men , zonder verder bezwaar der Stad, de vereischte penningen, tot het ordentelyk bezoldigen van zulke nuttige en werkzaame lieden ,
zoude kunnen vinden?
Voorts vinden wy in dezelfde Aanwyzing, § 54, den
Datoren het leveren van eenige Geneesmiddelen vex.
boden, zo zy niet door Apothekers zyn gereed gemaakt.
Dit ontwerp kunnen wy geenzins goedkeuren. 'Er zyn
Geneesmiddelen, vooral onder die , welke nit de Kwik
bereid warden , van welke men de bedoelde uitwerking niet kan bekomen, ten zy dezelve met de uiterfte
zorgvuldigheid zyn toebereid. Wil nu een bekwaam Geneesheer zich tot het bereiden van zodanige tedere preparata verledigen , om wel zeker te zyn van zyn ftuk , en
van geen dikwyls onbekwaamen of Qnwilligen werkman te
moeten afhangen; waarom zal men hem zulks weigeren,
of is het om het Gild der Apothekers niet te benadeelen ? Zodanig iets zoude voorzeker niet .pasfen in het tewoordig fyftema van Vrybeid en Gelykheid.
Voorts wordt, in § 56, den Chirurgyos alle inwendige
Pradyk verboden , en hen gelast, om, zo zy in hoogeta
Hood al iets moeten voorfchryven , niets te geeven, dan
bet geen by een Apotheker is gereed gemaakt. Doch
omtrent de Apothekers zelve wordt byna niets bepaald;
alleen wordt, § 59, gezegd, dat bet Committe van Gezondheid, zo ras mogelyk, eene uitvoerige Ordonnantie omtrent
de pligten der Apothekers zal gereed maaken. Daar
voorzeker de gewigtigfte, en het meest in het oog
pende, misbruiken het eerst dienden hervormd te worden,
hadden wy verwagt , dat 'er eenige voorloopige artikelen
in zouden voorkomen, ter beteugeling der vryheid, welke
de Apothekers zich aanmaatigen, om genoegzaam zo wel,
als gepromoveerde Datoren, de Geneeskunde te oefenen.
Wy weeten wel, dat 'er Keuren tegen dit misbruik bethan : doch de ondervinding leert genoegzaam , dat Per,
om dit kwaad uit te roeijen, geheel andere maatregelen
noodig zullen zyn. Wy zeggen dit intusfchen niet uit
eenige partydigheid tegen de Apothekers , of om het
Doetoraal Gild te bevoordeelen. Maar alleen , om dat
wy het voor de zamenleeving allernadeeligst oordeelen, dat
lieden , die in de kennis van het maakzel en der werkzaamheden des menfchelyken lichaams onbedreven zyn ,
die insgelyks geen kennis hebben van de Pathologie, enz.
zich
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zich met het behandelen der ziekten zullen ophouden.
Witten intusfchen zich Apothekers op deeze zo noodige
Weetenfchappen tot dat oogmerk toeleggen, en daar van
bewyzen geeven voor een Collegium Medicum, of Committe
van Gezondheid , zo hebben 'er wy Diets tegen, dat zy
ook tot het oefenen der Geneeskunde worden toegelaaten.
De ontwerpen van § 6o , ter beteugeling van de vryheden , welke de Drogisten , Kruidewinkels en Chymisten,
zich aanmaatigen, om allerleye Apothekers werk te doers,
en allerlei gevaarlyke vergiften in het groot en in het klein
te verkoopen, vinden wy zeer heilzaam. Ondertusfchen
behoorde men teffens ook zorge te draagen , dat 'er voor
den gemeenen man de noodige middelen, voor een gefchikten prys , te bekornen zyn , en dus de waarde der
Geneesmiddelen niet eenigzins willekeuriglyk van de Apothekers afhange. Het eenigfte bier toe gefchikte middel
is eerie behoorlyke taux van den prys der enkelvoudige en
zamengeftelde Geneesmiddelen. Intusfchen willen wy ook
niet ontveinzen , dat zodanig eene taux tegenwoordig niet
wet kan worden daargefteld , van wegen de onzekere en
meerendeels enorme pryzen der Geneesmiddelen. Men
zal daar mede dienen te wagten , tot dat de vrye Koophandel en Zeevaart door een algemeenen Vrede wederom
zullen herfteld zyn.
Paardenkoopers- Pikeurs- en Hoeffmids - Zakboek, aanwyzende hoedanig zyne Paarden, op reis , te behandelen,
en van welke Genees- era Hulpmiddelen zich, in Ziekten
en Toevallen derzelven, met het beste gevolg, te bedie•
nen; en wat in acht genomen meet worden by het koopen
van Paarden. Uit het Engel:eh vertaald , en met de
byvoegfels van den vierden Hoogduitfehen druk verrneere
derd. Met Plaaten. ylmilerdam, by W. Holtrop,
1797. In Svo. 70 bd.

it Boekje wyst aan , de noodige voorzorgen , welke
men omtrent zyne Paarden , vooral wanneer men op
D
reis is, moet in acht neemen , zo om 'dezetve gezond te
bewaaren, als om de onverwagte , toevallen , waar door zy
mogten overvallen worden, te geneezen. De eerfte der
bygevoegde Plaaten verbeeldt een Paard, zo als het natuurlyk behoort gefteld te zyn, en doet in de tweede Figuur
aan0 4
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aanwyzing van de binnendeelen des monds , van 't verenz. De tweede Plaat toont aan, een Paard, bezet met allerleye uitwendige gebreken , die aldaar naauw,
keurig zyn genommerd en opgeteld , terwyl zy in het
Werkje zelf met groote naauwkeurigheid worden befchreeven. De dercle Plaat, die ook haar groot nut heeft,
toont den verfchiilenden toeftand der tanden aan , uit
welke men den ouderdom van een Paard kan kennen, tot
aan zyn zesde of zevende jaar; want na dien tyd worden
de tanden alle gelyk , en blyven in denzelfden ftaat, zo
dat men ten hoogfteti daar Diet meerder uit kan zien, dan
dat het ouder is dan zeven jaaren.
Men fpreekt wel Bens van eene paardepurgatie, om eene
aan te duiden die zeer hevig werkt; zie bier eene op pag.
48, welke dien naam verdient. Aloe een once; yalappa twee

hemelte,

a drie drachmen ; Nagelolle ties; droppels; tilt met horsig
tot een pil gentaakt. Hier mede zoude men voorzeker

twintig kaerels ordentelyk kunnen laaten purgeeren.
Onder andere nuttige waarfchuwingen en voorfchriften
komt voor een Paardenzalf, waar van' wy tie befchryving
tot een proefje zullen'mededeelen:
Legt in een zuiveren
• aarden pot , (zegt de Schryver pag. i6.) die een pint
,, waters houdt, een ttuk geele harst, ter grootte van een
• hoenderei, doet dit op een maatig vuur met even zo veel
• witte wasch fmelten : wanneer dit gefmolten is, doet
'er een half pond varkensreuzel by : is ook dit gefinol,, ten, dan doe men 'er nog twee oncen honig by. Wanneer nu dit alles volkomen gefmolten is, dan werpe
If then 'er nog een half pond gemeeten terpentyn by.
• Laat dit zachtjes kooken en roer het geduurig met een
„ ftokjen om. Is de terpentyn bier mede vermengd, zo
1, doe 'er wederom twee oncen fpaansch groen by. Nu
• is het tyd dat gy den pot van het vuur neemt — want
• het zoude oogenblikkelyk overloopen — vervolgens
„ moet gy dien 'er dan wederom opzetten , het twee of
„ driemaalen doen opwellen,. het door eene zeef, die wat
„ grof is, zygen, in eenen schooner, pot overgieten en de
• dikke hef wegcloen.
Dit is eene buitengewoon goede zalve voor elke wond,
„ hoot, of kneuzing in het vleesch, of den hoef, befcha„ digde knieen, gefchaafden rug, een beet, voor gefcheur„ de hielen, of wanneer gy een Paard wilt doen fnyden
„ of korttharten, het weldra te geneezen, en 'er de vlie,, gen van of te houden. Diets is 'er , dat'het kwaad uit
eene
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„ eene branding of zweer zo zeer trekt, zelfs uit het men„ fchenvleesch , als deeze zalve : ik heb het uit eigen
„ ondervinding. Dit middel wierd my door den beroem,, den DEGREY medegedeeld: alleen be yond ik, dat het de
wond van boven heelde, voor dat het binnenfte gezond
,, was, 't geen ik vervolgens verbeterd heb, met 'er eene
,, once fpaansch groen meer by te doen.”

Staatkundige Bedenkingen, betrefende het Zeewezen tier onderfebeiden Volken van Europa , gegrond op de plaats
hebbende TraOaten van Vrede , Koophandel en Zeevaart. Naar het Fransch van den Burger ARNOULD,
Chef van het Bureau en de Balans van Koophandel
van Frankryk. In den Haag , by I, van Cleet , 1798.
In gr. 8vo. 484 bl.

Z

eldzaam behelst de rugzyde eens Tytels rechtflreeks
1._./ her doe/ eens Werks : dan , op de rugzyde in het
Werk voorhanden, treffen wy dit zeldzaame aan in deeze
woorden : Het oogmerk deezer bedenkingen is geen ander,
dan orn het Britfche Zeeweezen aan geheel Europa, als een
reusagtig, dreigend gevaarte, of te maalen, het welk door
middel zyner eigene kragten fchrth inboezerat, en, zonder
de hulp van eenige Mogendheid van het Paste Land, over
alle de verbintenisfen der aan zee gelegen Magten kan
zegepraalen, indien alle tie Natien, welke eenig belting by
de Fryheid der Zee hebben, aan deszelfs dwinglandy geen
eeuwigen haat toczweeren. 't Zyn de Slotwoorden des

Werks zelve, 't geen wy nu onie Leezers wat meer van
naby moeten doen kennen, als een Stuk, in deeze dagen , van het hoogite aanbelang.
De Schryver* ftelt ons in zyne Voorreden in that tot
een nailer verflag. De Burger ARNOULD vermeldt daar
in, onder andere: „ In de achttiende Eeuw hebben drib
der gewigtigtle gebeurtenisfen ter ontwikkeling der verniogens , die de Europeaanen voor het Zeeweezen bezaten, niet weinig bygedraagen ; te weeten. de Oorlog over
de Throonsopvolging in Spanje, die in den aanvang van
dit Tydperk plaats hadt. Hier door werd de Staatzugt
van de voornaamtle Zeemogenheden , door de hoop van
eenig gedeelte van het Erfgoed van den overleden Spaan[then Alleenheerfcher , in Mexico en Pent gelegen, te
zullen erlangen, in beweeging gebragt, terwyl eene aange
05
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gegaane overeenkomst de Magten van den tweeden en
derden Rang tevens dezelfde aandrift en werkzaame neiging deedt gevoelen. — Ten Anderen deedt het Onafhangelyk- verklaaren van America , geduurende het laatfte
gedeelte van die zelfde Eeuw voorgevallen, de algemeene
werkzaamheid verdubbelen , door aan de bekwaamtte der
mededingeren het grootfte deel van eenen uitgeftrekten
handel , die tevens de eenige mogt genoemd worden die
in de Nieuwe Wereld nog volkomen vry was, aan te bieden. — Eindelyk fchynt de gedenkwaardige Franfche
Omwenteling, op het einde van denzelfden Eeuwkring ,
zich met de Vryheid des Americaanfchen Volks te vereenigen, ten einde aan de Verbintenisfen der Volken , die
beide deeze Wereiddeelen bewoonen, in de negentiende
Eeuw eene nieuwe werkingskragt by te zetten.
sl De ontwikkeling van dit nieuw raderwerk, waar door
de Maatfchappyen van deezen tyd in beweeging gebragt
worden zie daar het onderwerp van dit Gefchrift."
Voorts vermeld en met de ftukken getoond hebbende , hoe
onvoldoende bet is , wat men tot nu toe over het Zeeweezen van laater tyden gefchreeven heeft , vaart de
Schryver voort: „ Juist deeze gaaping in de leere, betreifende het Zeeweezen , in den bovennatuurkundigen
zin genomen , is het, welke wy door deeze Verhandeling
tiagten aan te vullen, welker famenftel de overeenftemming , de zydelingfche betrekkingen en het ftaatkundig
oogmerk der diplomatifche handelingen , ten aanziene van
den Koophandel en Zeevaart der Europeaanen, der achttiende Eeuw ten grondftag heeft."
Dit alles erkent de Burger ARNOULD, dat, breedvoerig
uitgewerkt, voor deezen tyd niet gefchikt is. „ Buiten
dien, vervolgt by, is het van het grootfte aanbelang, dat
men, zo fpoedig mogelyk, alien Volken van Europa de
geweldaadige aanmaatigingen van het Britfche Staatsbeftier voor oogen ftelle, daar dit al zyn verniogen en voorfpoed tot de fchepping van zodanig, een Zeeweezen en
zulk eene Staatkunde heeft doen zamenloopen , welke in
itaat waren alle dryfveeren der nyverheid by andere
Volken ganfchelyk te verlammen of te vernietigen."
Voorts berigt ons de Schryver, dat bet Plan van dit
Werk zeer eenvoudig is , en geeft by bet met deeze
woorden op: „ Elke aan Zee gelegen Natie van Europa
treedt daar in op haar beurt ten tooneele, waar by men
eta kart verflag der ftaatkundige gcfchiedenis van dezel.
Vey
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ve , zoo als zy zich vOdr den aanvang der achttiende
Eeuw beyond, opgeeft. Hier by ontwikkelt men vervolgens de middelen, die men , geduurende het laatstgezegde tydperk, door derzelver verfchillende Gouvernementen
zag in het werk ftellen, ten einde zich een ftaatkundig
Zeeweezen te vormen , of hetzelve verder uit te breiden.
„ Hier moest Spanje, als dat Ryk het welk den eerften grondflag der Volkplantingen onder de Volken van
laater eeuwen leide, het eerst te voorfchyn treeden. De
Magten van het Zuiden en Noorden maaken bier op
heurtlings het onderwerp van zoo veele afzonderlyke befchouwingen uit. De twee laatfte Hoofdftukken (*)
loopen over Frankryk en Engeland, en ftrekken dus, op
dat ik my Bens op die wyze uitdrukke, het clot der ontleeding van alle deeze Europeaanfche Mogenheden uit,
waar by men alle derzelver byzondere rechten aangevoerd [aanvoert) , alle derzelver ontwerpen naauwkeurig
gewikt {wikti , alle derzelver vermogens met de uiterfte
oplettenheid gadeflaat, alle derzelver voordeelen op hunne
uiste waarde fchat , en alle derzelver geweldaadige inb reulcen op de rechten van anderen door [voor] onze tydgenooten en de nakomelingfchap opengelegt [openlegt].
Dusdanig een plan vereischte, dat alles, wat Frankryk en Engeland betreft , opzettelyk en in 't breede bebandeld werd , ten einde dit te gemaklyker op de thgenwoordige omftandigheden te kunnen toepasfen, en 'er de
gevolgen , die het oplevert , op eene des te treffender
wyze uit te doen voortvloeijen. — Naar wy ons duryen vleijen, zal de fluijer, waar door de noodlottige ge•
volgen, die de geest van verweldiging, in zo veele opzigten
door het Britfche Staatsbeftier aan den dag gelegd , noodwendig voor alle de Volken van Europa hebben moest
nog
(") Deeze Hoofditukken volgen in deezen rang : Spanje;
Portugal ; de Staaten des Konings van Sardinie ; bet Hertogdont van Toscane; het Koningryk Napels; de Kerklyke Staaten;
het Gemeenebest van Genua ; het Gemeenebest van Venetic:.
her Ottomannifche Ryk; de Barbaryfche Mogenheden; het Bataafsth Gemeenebest; bet Huis van Oostenryk ; de Hanfche Steden , Hamburg, Lubeck, Bremen, Dantzig. Rostock ; Pruisfen
en onderhoorige Landen; Denemarken; Zweden; Rusland; de
Vereenigde Staaten van America; Frankryk; Engeland.
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nog fleeds voor het oog der min geoefenden verborgen
bleeven, door ons volkomen verfcheurd worden.
„ Mogten wy dus door het gemeenmaaken van onzen
arbeid dit drievoudig oogmerk bereiken , dat naarnelyk
alle Hoven zich gemeenfchappelyk tegen dat van London
vereenigden ; dat alle Natien overreed werden , dat zy
een zelfde belang met Frankryk hebben , en dat dit laatfie Gemeenebest uit de misllagen van zyn voorig Bettier
die lesfen der Ondervinding ontleende, welke deszelfs
gedrag, ten aanzien van zyn itaatkundig Zeeweezen, in het
toekomilige konden regelen."
Daadlyke Gebeurtenisfen maaken , in Staatkundige Befcbouwingen , zo groot eene verandering , dat het zeer
noodig is, den tyd te weeten, wanneer zy gemaakt en op
't papier gebragt zyn ; te meer in dagen als de tegenwoordige, wanneer Gebeurtenisfen van het uiterfte aanbelang elkander fchielyk opvolgen. Wy wenschten daarom den tyd der vervaardiginge van deeze Staatkundige
Bedenkingen wel .te weeten ; doch het Voorberigt heeft
geen jaar- of dagtekening; alleen leezen wy aan den voet
eener bladzyde : Dit ftuk was reeds vOdr het openen
„ der laatite Onderhandelingen afgewerkt. Men zal daarin
55 zeer duidelyk zien, dat de Staatzugtige oogmerken van
Engeland door middel van een beredeneerd verlag van
,, deszelfs openbaare handelingen alleen reeds ten duide„ lykften blyken. Onze aangevoerde bewyzen hebben
„ met die geweldige en zelfs eerroovende uitvoeringen
„ [uitvaaringen], welke in de nieuw uitgekomen Brieven
.,, van EDMUND BURKE, betrefende de Vreedesonderhande„ linden met het Uitvoerend Bewind aangevangen, [voor„ komen,] niets hoegenaamd gemeen.” — Terwyl uit den
loop des Werks blykt , dat de Schryver zyne berigten
ontleent uit befcheiden in den Jaare 1796. Zie ondet
anderen bl. 447. En hoe veel is 'er zints Diet gebeurd,
't welk aan veele Befchouwingen eene gansch andere
wending zou geeven. Wy agten het onnoodig hier van
eene optellin; te doen.
Eigenaartig floegen wy eerst op , wat wy wegens her
Bataafsch Gemeenebest vermeld vonden ; en wel inzonderheld , uit welk een oogpunt deeze Franfehe Burger' den
tegenwoordigen toeftand befchouwde; bier toe ftrekt zich
pok, veronderftellen wy, de begeerte onzer Leezenn uit.
Welaan, wy willen daar aan voldoen , met goeddeela
of te fchryven, wat daar toe behoort. Veele aanmerkin•
geu
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gen zouden 'er op te maaken vallen. En heeft de Ver-

taaler het noodig geagt eene algemeene Aantekening agter dit Hoofdfluk te voegen , met eerie opgave van onze
Zeemagt omtrent het einde van July 1797. Waar uit
blykt, dat dezelve niet zo zeer te verfmaaden was.
Alle mogelyke oorzaaken ," fchryft hy,, „ fchynen
=men te loopen om het Bataafsch Gemeenebest den luisterryken rang, dien het te vooren onder de Zeemogendheden bezat, thans te doen verliezen. De Franfche Omwenteling is eene gebeurtenis van het hooglte gewigt in
den keten der betrekkingen, waarin de Natien van Europa onderling itaan: deeze zal wisfelvalligheden ten gevolge hebben , waar van het onmogelyk is de uitkomiten,
zodanig als zy zich door elkander flingren kunnen, te
berekenen. Men heeft reden om te dugten, dat het Bataafsch Gemeenebest , door zo veele tegen elkander inloopende belangen getladig gefchokt , ten laatiten zal moeten bezwyken, ten nierklyken nadeele van alle de Volken,
die deszelfs nyverheid gettadig het noodzaaklykst onderhoud verfchaft, door de Graanen van het Noorden gefladig met eene behoorlyke fpaarzaamheid naar het Zuiden te doen vloeijen , en die in zyne Pakhuizen op te
leggen , en dus door deszelfs verre vooruitziende zorgvuldigheid aan de algemeene behoeften het noodige te
verfchaffen.
,, De Zeemagt van het Bataafsch Gemeenebest beflondt
by de Franfche Omwenteling, in Vredestyd , in zeven en
tachtig Schepen : te weeten vier en veertig van vier en
zeventig tot zes en vyftig Stukken Kanon, drie en veertig Fregatten van veertig tot vier en twintig Stukken, en
ongeveer honderd andere Vaartuigen van allerlei grootte,
die , alle te zamen , twee duizend drie honderd Stukken, en vyftien duizend man Zeevolk voerden.
„ Wanneer men het Zeeweezen van het Bataafsch Getneenebest , ten tyde der Franfche Omwenteling, nog eens
met eenen ontleedenden blik onder de onderfcheiden betrekkingen van den Koophandel befchouwt , bevindt men
het op alle Zeeen van Europa , Alia, Africa en America, ten vollen werkzaam; doch 't zelve is thans, op dat
ik my dus eens uitdrukke, in de betrekkingen, waar in
het met de openbaare magt that, ganfchelyk ontwapend,
en dit wel, wyl het door Engeland, als het ware, gettadig ingeflooten gehouden worth, terwyl dit Ryk by alle
de ontwerpen , die het beraamt , hetzelve ter bevordering
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ring van zynen eigen handel tragt te doen dienen. Aan
de andere zyde fchytten de merkbaare vorderingen,welke
Pruisfen federd minder dan eene halve Eeuw in de koopvaart maakte, vooral door de eerfte Verdeeling van Poolen,
en ook nog onlangs door de bepaalde aanwinst van .Dantxi g , en het aan Zee gelegen gedeelte van het Poolsch
Gemeenebest, dat Ryk, het welk tot nu toe flechts eene
Landmogenheid was , eenige verzamelplaatzen ter vereeniging van alle onderfcheiden takken van den Handel, die
Ainflerdam zo lang bezat, op te leveren, terwyl de evengemelde Koopftad zeer veel naar eenen boom gelykt
wrens twygen op het punt ftaan om van derzelver ftam
losgerukt te worden. Alle deeze hier en daar in 't
ronde weggevloeide fappen zullen denzelven welligt in
't einde doen verdroogen, en dat geene , wat te vooren
aan deezen tronk ten voedzel verftrekte, onder de verfchillende • havens der Oostzee verdeelen.
indien dit eens het geval werd, zouden Nederland
en Venetic, na beiden , het een in het Noorden , het ander
in het Zuiden, in het Zeeweezen en den Koophandel de
eerile rol gefpeeld te hebben, in het einde een niet weinig verfchillend lot ondergaan.
„ Beiden waren zy derzelver vroegst beitaan ter Zee
aan vrees, aan fchrik, of aan vervolgingen, verfchuldigd;
beiden verfchaften zy zich in den beginne, door eene altyd gevaarlyke visfchery , een beftaan ; beiden zogten
zy in eenen voordeeligen buitenlandfchen handel eene vergoeding voor dat geenc , wat hun op hunnen eigen, al te
bekrompen , grond mangelde. Dan Nederland hadt [was],
zynen voornaamften luister aan nog veel heldhaftiger poogingen dan Venetic verfchuldigd ; terwyl het laatfte zyn
koopgeluk aan zyne ligging hoofdzaaklyk moest dankweeten : wyl deeze de rykdommen der Indiên, als 't ware ,
volkomen onder zyn bereik flelde. Venetie verloor, uit
hoofde van gebeurtenisfen welke het menfchelyk vernuft niet that was vooruit te zien , zynen uitiluitenden handel in de Waaren , welke /Via oplevert, in dezelfde eeuw, geduurende welke de ontdekkingen, door
de overige Volken van Europa door middel van onderneemingen gedaan, waar van men nog nimmer eenig voorbeeld zag, zeer ryke hronnen van voorfpoed in de beide
halfronden voor de nyverheid der Bataven openden.
Fene,tie , door alle Mogenheden met nydige oogen befchouwd zag zich op het punt om voor de vereende
Magt

STAATKUNDIGE BEDENKINGEN.
Magt van Duitschland, Frankryk en Spanje, die zich te
Kameryk zamen verbonden hadden, en nog door den Ban-

blixem van het Vaticaan boven dien verfterkt werden ,
te bezwyken. Het ontkwam egter aan dit gevaar, met
verlies van de helft zyner bezittingen in Italie. De
Nederlandfche Gewesten verflrekten gefladig, en algemeen
tot een voorwerp van bewondering en nayver, veeleer,
dan van nyd, voor de voornaamfte Zeemogenheden, welke zich egter fomwylen over de beledigingen, welke zy
daar van ontvingen, wisten wraak te verfchaffen. Yenetie, in het erode ryk geworden , legde zich geheel op de
Staatkunde en het in 't werk ftellen van onderhandelingen toe , waar van zy zich thans nog met het meeste
voordeel ter bevordermg van zyn belang weet te bedienen. Ten aanzien van het liataafsch Gemeenebest,
het welk door zyne omwenteling en veroveringen tot het
hoogfte toppunt van roem en magt verheven werd, werd
'er egter een tydftip gebooren, waar op het zich door de
dWaaze zugt, om een weezenlyke invloed op de voornaamfte Staatsvertrekken van Europa re bezitten , in eenen maalftroom der Staatzugt [zag] medegefleept, die voor 't zelve
ten uiterften noodlottige gevolgen hadt. Venetic blyft nu
reeds zedert tien eeuwen met een Ariftocratifchen Senaat ,
en eenen Doge, of opperfte Overheidsperfoon , wiens ampt
voor deszelfs geheele leeven is, geftadig in aanweezen (*).
— Nederland daarentegen zag deszelfs Staatsbeftier bereids
twee eeuwen agter een geftadig verdeeld tusfchen het burgerlyk gezag der Staaten - Generaal, en eene magt, welke,
reeds in den aanvang zyner grondvesting, nit noodzaaklykheid alleen, aan een Capitein Generaal over de Land- en
Zeemagt opgedraagen, vervolgens voor eenigen tyd opgefchort , en by een aannaderend gevaar weder toevertrouwd.
Door middel zyner huwelyken , die hem met andere Vorften vermaagfchapten , heeft dit Opperhoofd , onder den
naam van Stadhouder bekend, zich tot eenen erflyken beheerfcher van dit Gemeenebest weeten op te werpen. Eindelyk behoudt Venetic nog fteeds een ongemeen vermogen en overvloed , een foort van onafhangelykheid, en
zekeren aanzienlyken rang onder de Mogenheden van Europa; dan Nederland, bykans onophoudelyk door Gods•
dienst(*) Wy behoeven bier Wet aan te tekenen, war Yenetie, zints
dit fchryven, wedervaaren is. Rerhaarzug.
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diensttwisten, of Staatsgefchillen , inwendig beroerd , door
drie Landmogenheden, als 't ware, ingeflooten , en geftadig
door de fchraapzugt van Engeland gefolterd , ziet zich,
na een roemryk aanweezen van genoegzaam twee eeuwen,
op de vier onderfcheide WereIddeelen , met het gevaar
bedreigd, van zyn werkzaam en fchitterend beftaan, in
de moerasfen, waar uit het oprees, weder te moeten bedelven.
Dusdanig een treurig lot, indien het aan dit Gemeenebest te beurte viel, ware een wezenlyk onheil voor alle
Burgermaatfchappyen van Europa , welke zich daar door
van een leevend voorbeeld van het ongerneen vermogen,
het welk de arbeidzaamheid by een Volk vermogt, moesten beroofd vinden. Ja een geruimen tyd nog zou dit
voorzeker door alle Wysgeeren , en Vrienden van bet
menschlyk geflacht , betreurd worden."
Wy hebben dus geheel willen opgeeven, wat de Burger An.NouLo wegens ons Vaderland vermeldt. Wy
fchreeven bet huiverend over, en wenfchen, als rechtfchaapen Minnaars des Vaderlands, dat de treurige fchets,
bier opgehangen , Dimmer eene daadlyke gelykheid kryge! Staatkundige vooruitzigten , hoe zeer ook beneveld,
kunnen op het onverwagtst opklaaren. Mogt dit het lot
onzes Vaderlands weezen !
De mededeeling, intusfchen , hier van belet ons den Leezer iets anders uit dit doorwrogte Werk aan te bieden.
Het verdient aller opmerkzaamen aandagt. Wel wenschten wy, dat de Vertaaling in minder haast vervaardigd
was. In 't geen wy overnamen, hebben wy eenige der
groffte misflagen aangeduid ; ze zyn ineestal van dien aart,
dat ze door een nader overzigt des vertaalden arbeids
zeker zouden geweerd zyn.
Vaderlandsch Woordenboek , oorfpronglyk verzameld door
j. KOK. Drie- en - dertiglie Deel. W— Y. Met Kaarten, Plaaten en Pourtraiten. Te Anfierdam, by J. Allan. In gr. 8vo. 297

eerder verfcheidenheids dan de laatstgernelde DeeM
len (*) biedt dit XXXIII Deel deezes Werks aan.
Schoon zeer breede Geflachtregisters , in het Plan des
Schry.
(*) Zie 41g. Faded'. Lett. voor 1797 bl. 714.
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Schryvers vallende , niet weinig plaats vullen; als bet
van OEM VAN WYN-,
Geflacht van WYNBERGEN,
GAARDEN -- en van YVOY.
't Gebeurt foms dat dusdanige Geflachtregisters meet
dan enkele Naamen . opgeeven , en iets , der Vaderlandfche Gefchiedenisfe toelichtende, inhouden, inzonderheid.
wanneer ze niet uit Boeken ontleend, maar door de Naakomelingfchap den Opfteller en Uitgeever deezes Werks
ter plaatzing toegezonden zyn. 't Is met dit. oog , dat
wy de drie gemelcle Gellachtlysten doorleezen hebben ,
am ook uit dit Deel iets onzen Leezeren te bieden.
Het Geflachtregister der VAN' WYNnERGENS hebben
wy daar toe vergeefsch doorloopen.
Met het inzien des Geflachts van OEM VAN WYNGAARDEN den Steller van dit Artykel door een nog lee,
vend Lid en Afttammeling van dit Geflacht toegezonden,
llaagden wy tot ons oogmerk eenigzins gelukkiger. Van
't zelve zyn thans nog naakomelingen, hoewel in de Vrouwelyke Linie, aanweezig. Geen 1.1ollandsch Geflacht kan
misfchien zyne Oudheid tot zulk eene hoogte als dat van
OEM te rug brengen, en van daar in eene onafgebrookene
aaneenfchakeling doen nederdaalen.
„ OEM, zonder eenige verdere byvoeging, was de oar„ fpronglyke Naam deezes Geflachts. Zo vroeg als voor
0, meet dan zevenhonderd jaaren, naamlyk in den Jaare
• 1058, vindt men dien Naam vermeld. Te Dordrecht of
„ in den omtrek daar van fchynen de vroege Voorouders
„ toen reeds bun verblyf te hebben gehouden. Ook fchy,
„ nen zy ten Graaflyken Hove niet onbekend te zyn,
„ gelyk blykt uit het volgende voorval , 't welk wy ,
„ hoewel de Naam niet vermeld wordt, niet kunnen nalaa^ ten bier kortlyk aan te tekenen , ter vereerende naage„ dagtenisfe van den uitvinder van een gelukkig flaagenden
„ krygslist, Dordrecht went gedreigd met eenen vyandly" ken aanval door de Luileenaar.t. Alle tegenttand, door
„ openbaar geweld, fcheen geen baat te zullen doen, van
„ wegen de in 't cog loopen.ie overmagt des vyands. Ter
„ goeder uure kreeg de Heer OEM den volgenden zonder„ lingen inval. Hy raadde den Graave , rondsom Dordrecht
• eene menigte van kuilen te doen graaven , en voorts
,, met hooi , ftroo en greene zooden dezelve zodanig te
„ overdekken , dat ze niet konden bemerkt worden.
• Voorts moest de Graaf , met zyne Krygsmagt , zich
„ binnen Dordrecht opfiuiten, en aldaar de aankomst des
vy.
LETT. 1798. NO. 5.
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vyands afwagten. De Graaf, genoegen neemende an
„ den toegedeelden raad , en al het noodige , volgens
„ OEM 's aanwyzing, hebbende doen 't werk ftellen, hadt
het genoegen deezen list met dien gelukkigen uitflag te
„ zien hekroond worden, dat de niets kwaads vermoeden„ de vyanden, in grooten getale , in de verborgen kuilen
plotzeling nederftortten. Toen vielen de Dordrechte„ naars , met den Graaf aan 't hoofd , op de verraste
9, Benden aan, doodden ze by menigten, en namen een
„ goed deel gevangen. — Naar de meening van zommi„ gen , zou , aan dit voorval , het Geflachtwapen zynen
„ oorfprong zyn verfchuldigd; zynde een zilveren Schild,
„ belaaden met vyftien groene zooden, waar van negen
in het bovenfte en zes in het onderfte deel geplaatst
• zyn, elke rye den verminderd; hebbende het Schild in
„ 't midden een Rooden Balk, belaaden met een Gouden
• Leeuw , tot de Schamelheid , den Staart na den Kop
” omgekruld ; de Tong en Klaauwen blaauw en uitge,,, ftrekt, met deeze SpIellk DE LEEUW IS BEVRYD MET
$ 1 GROENE ZOODEN:'

In de volgende Geflachtlyst, vier en twintig Bladzyden
beflaande, treffen wy voorts weinig meer dan bloote Naa.
men , althans niets overfchryvenswaardigs, aan. Doch
Mr. FLORIS OEM VAN WYNGAARDEN wordt in een afzonderlyk Artykel, in deezer voege, gedagt: Deeze be„ kleedde den post van Penfionaris in zyne Geboorteplaats
0, Dordrecht. Hy was een yverig Voorftander der Voor„ regten van de Stad. Een zeer treffend bewys daar van
„ vertoonde by, in den Jaare 1518 ; ter gelegenheid als te
„ Brusfel gehandeld wierd over bet Dordrechtfche Stapel„ regt , 't welk 't zelve door verfcheide Hollandfche
„ Steden werd betwist, als die zich daar door merkelyk
,, bekort rekenden. Meester FLORIS OEM VAN WYNGAAR„ DEN , overtuigd van de overgroote voordeelen , welke
„ bier nit voor zyn Vaderftad ontftonden , in de onder„ bandeling over dit onderwerp, bet woord hebbende op„ gevat, flelde zich zo yverig in de weer, ter verdeedi„ ging van het Regt zyner Stede , dat by den haat van
„ veelen zich daar door op den baize haalde. In 't by„ zonder was op hem gebeeten ALBRECHT VAN LOO, ten
„ dien tyde Advocaat van Holland ; een Ampt , nailer„ hand , onder de benaaming van Raadpengonaris van
„ Holland, zeer vermaard geworden. VAN Loo was te.
yens Raad van den Graavc. De grond des ongenoe„ gens,
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gens, welk deeze tegen Mr. FLORIS hadt opgevat, was
,, de vrymoedigheid van den Dordrechtfehen Penfionaris,
• waar mede by den anderen openlyk in 't aangezigt
„ hadt durven aanzeggen, dat het hem niet vryflondt ,
„ deeze beide Ampten tevens te bekleeden; alzo 's Graa„ ven belangen met die der Staaten van Holland niet
„ toos overeenflemden; en by , diensvolgens, meermaalen
,, in bet geval zich kon bevinden , om in 't een of ander
„ opzigt zynen Eed te moeten breeken, en de belangen
02 van den eenen of anderen Meester te verraaden.
Zeer duur kwam deeze vrymoedigheid aan ELMS
5, OEM VAN WYNGAARDEN te than. Met allerlei befcbuldigingen wierd by ten Hove van KAREL DEN V,
„ als Graave van Holland, aangerand , en by daar door
• zo zwart gemaakt, dat zyne vyanden in hun oogmerk ,
• om hem den voet te ligten en van allerlei bewind te
99 ontzetten , naar hunnen wensch flaagden. Een Brief,
• gedagtekend in Spanje, uit Saragosfa, den .zesden Dec,
,, des Jaars 1518, en gerigt aan de Wethouderfchap van
91 Dordrecht, hieldt in, een bevel aan dezelve, om Mr,
• FLORIS OEM VAN WYNGAARDEN van zyn Ampt te ont51 zetten , en binnen het tydsverloop van twaalf uuren
,, naa het leezen van den Brief, de Stad Dordrecht te
„ doen verlaaten.
Zeer ontzettende voor de Dardrcchtfche Regeering was
• dit bevel. Zy erkende de waarde van haaren Penfiona„ ris, niet alleen als een yverig, maar ook als een kundig
29 en bekwaam Voorftander van de Voorregten haarer
• Stad. Alle tegenbedenking en wederitand, intusfchen,
,, was hier vrugtloos. Met hoe veel tegenzins ook, het
5, aangekondigd gebod moest gehoorzaanid worden.
Van geen langen duur nogtbans was de ongenade van
FLORIS. Tot zyn geluk was by een Vriend van
,,
s, den vermaarden ADRIAAN FLORISZOON naderband by
sl den naam van Paus ADRIAAN DEN VI bekend. Deeze,
• zynde geweest Leermeester van KAREL DEN V en
/9 Kardinaal , behieldt vervolgens geen geringen invloed
90 op het hart van zynen Koninglvken Leerling. Ten beboeve van zyn ongelukkigen Vriend , afgezetten Penfi5/ onaris, bediende de Kardinaal zich van dien invloed,
• met zo gelukkigen uitflag, dat Mr. FLORIS, eerlang, in
zyne verloorene eer bertleld wierd. 't Bleef niet by
• de bloote ontbeffing van fchuld en firaffe. In vergoeI, ding voor den geleden boon , klom by tot nog hooger
P2
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99 aanzien, dan by voormaals hadt bekleed. Hy bekwatn
„ de aanzienlyke waardigheid van Raad in den Hove van
„ Holland, welke by vervolgens tot zynen dood toe }weft
„ bekleed. Daarenboven vindt men aangetekend, dat Mr.
„ FLORIS, in de maand February des Jaars 1525, onder
„ de Ridderfchap en Edelen van Holland ter Dagvaart van
„ die Provincie is verfcheenen.
,, Naar het oordeel van alle voorftanders van Vryheid
in den Godsdienst , vindt men , als een vlek in het
„ karakter van FLORIS OEM VAN WYNGAARDEN, aange„ tekend , dat by een yverig tegenftreever was van de
99 Leer van MARTINUS LUTHERUS, welke thans eenigen
,, opgang begon te maaken. Hy beweerde. dat het glim,9 mend vuur,, in zyn beginne, moest gebluscht worden ,
5/ en men hetzelve den tyd niet moest geeven om zich
99 in lichterlaaije vlammen te verheffen. Geen wonder ,
derhalven , dat de afzetting en ballingfchap van Mr.
,7
9, FLORIS, onder de goedgunners en voorftanders der Lull therfche Leere , welke men toen reeds , ook te Dor„ drecht , aantrof, geene kleine blydfchap hadt verwekt.”
De Geflaehtlyst van YVOY , van dit nog aanweezig Geilacht ter plaatzinge in dit Woordenboek toegezonden, en
geheel zo als het ontvangen is overgenomen , geeft eenige
meerdere byzonderheden aan de hand, en verfcheide tbs.,
len, hoe Mannen uit dat Geflacht , wegens de Godsdienstbelydenisfe Frankryk geruitild hebbende , zich in
Nederlandfchen Krygsdienst kweeten. Dit neemt eenen
aanvang met FRANCOIS VAN HANGEST, Heere van GENUS,
Edelman van 's Konings Kamer, Capitein van het Kasteel
de Louvres. „ Hy woonde,” vinden wy van hem opgetekend , „ de meeste Oorlogen van zynen tyd by in Ita„ lien en in Vlaandcren; doch eindelyk de Proteftantfche
„ Gevoelens omhelsd hebbende , was by een der Hoof„ den van de Religionaires en van de Party van den Prins
„ van coNnë, wierd Collonel van hunne Infanterie , en
„ was te gelyk een aanhanger van de Party, welke zich
, in de , Nederlanden tegen den Koning van Spanje ont.
„ wikkelde; by flied te Straatsburg A o . 7569.
JAN VAN HANGEST -GENLIS
gezegd DI YVOY , ter
„ onderfcheiding van zyn Broeder JAN, en naar de Heerlykheid van dien naam, werd ook Heer van Geniis, na
„ den dood van zynen Broeder FRANCOIS ; doch zonder
„ in 't bezit daar van te komen. Gelyk zyn Broeder
„ hadt by de Leer der Hervorming omhelsd , en hieldt
„ open-

VADERLANDSCH WOORDENBOEIL:

229

openlyk de zyde der Religionisten in Frankryk, voor
• dewelke hy, geduurendetwintig dagen, in 1562, de Stad
Bourges tegen 's Konings troepen verdeedigde ; maar
eindelyk gewonnen (zo als zommigen willen) door de
99 vleijeryen van het Hof, gaf by dezelve over, en very% trok naar zyn huis. Dan, weinig tyd daar naa, voegde
„ hy zich weder by dezelve, vertrok eindelyk naar de
Nederlanden, doende veel voordeel aan den Prins van
• ORANJE, voor welken by zich in 1570 van Valenciennes
• meester maakte, en door de relatien, welke by onder
de Protelianten in Frankryk hadt, en door den naam,
dien by zich onder het Leger van den Prins van CONDe hadt verworven, bragt hy veel toe tot het bekomen
• van Volk voor het Leger van den Prins van ORANJE
• voor welke Party by dan ook met Graaf JAN VAN
I , NASSAU , in 1572, na Frankryk reisde , om onderhoud
„ van Troupes te bekomen, waarin by in zo verre flaag„ de, dat by met eenig Volk dat zelfde jaar nog kwam
• afzakken, om de Stad Bergen in Henegottiven, door de
belegerd , te ontzetten. Doch door de ge• panjaarden
S
• heime intrigues van bet Hof van Frankryk, ter verdel.
1, ging Van het Protefiantendom, werd hy 'er een der
„ eerite flachtofferen van , en als de voorboode van de
„ daar op gevolgde St. Barthelcmi, vermids hy, door de
„ trouwloosheid zyner Gidfen by eerie hinderlaage der
„ Spanjaarden geleid , gedeeltlyk door de zynen werd
„ verlaaten, en zelfs gevangen gemaakt en op het Kasteel
„ van Antwerpen gebragt, alwaar die wreede vervolgers
„ der Gereformeerden hem, tegen het regt der Volkerett
• aan, hebben vermoord, en dus een gelyk lot als zyne
„ Landgenooten heeft ondergaan."
Voorts is dit Geflacht, 't welk nog andere Mannen opleverde , meest in Krygsdienst deezer Landers geweest ,
ender welken NICOLAAS VAN HANGEST GENL1S; gezegd
Dvvov , en diens Zoon MAXIMTLIAAN byZonder uitfteeken,
gelyk uit deeze Geflachtlyst blykt. De laatere Afftaminelingen, die men te Utrecht aantreft, hebben Krygs- of
Regeeringsposten bekleed.
Indien de Geflachtlysten byzonderheden van dat flag
als deeze opleveren, kan men zich eetiige Bladzyden vat"
enkele Naamen getroosten. — Wy zouden sneer byzon•
derheden, dit Geflacht betreffende, overgenomen hebben;
dock de opgegeevene zyn ter proeve genoegzaam.
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Plakkaten van de Reprcefentanten van het Volk van Amflerdam. Uitgegeeven door G. BRENDER a BRAND'S.,
Stads - Secretaris. IIde Deel. Te Anflerdam, by J. Allart. In gr. 8vo, 476 bl.

egens het Eerfte Deel deezes Werks hebben wy lof-

lyke melding gemaakt (*), en ten aanziene van bet
yT
Tweede, ons thans.ter hand gefteld, niets anders te zeggen , dan 't geen de Uitgeever zynen Medeburgeren , in
eene korte Voorreden, laat weeten. — Hy fchryft :
Medeburgers ! By deezen ontvangt Gylieden, als een
Tweede Deel der Plakkaten van de Regeering deezer
Stad, naa de Omwending van den 19den van Louwmaand 1795 , alle de Publication, Proclamation , Iraarfchouwingen, Advertentien enz. van de RepreefCntanten
van het Volk van .dmfierdatn; welke Reprmientanten het
Provifioneel BeJluur van deeze Stad, den 19den van Zomermaand 1795, hebben opgevolgd.
„ Wanneer,, op den eerften van Lentemaand des Jaar$
1796, eene Nationaale Vergadering, vertegenwoordigende
het geheele Yolk van Nederland, in den Haage had zitting
genomen , verklaarden de Reprmfentanten van het Volk
van Almfierdam , in eene Publicatie den 6den van die
maand afgekondigd: dat zy den tytel van Reprcefentanten
van het Volk van ,,Imflerdant, welke door de Beftuurders
deezer Stad , by de heugelyke Omwending, was aangenomen , en in 't vervolg van tyd, door hen , als wettig
door het Volk verkozen, was behouden , nu zouden verwisfelen voor lien van Raad der Gemeente van ihnflerdam: welke laatfte tytel zy begreepen bet meeste overeen te ftemmen met de werkzaamheden, hen aanbevolen,
ter bevoxdering van de belangens der Burgerye van deeze Stad.
„ Het is deeze verandering in den Tytel , welke voor
ons het tydperk bepaald heeft, met het welk wy meenden
dit Deel te moeten eindigen; als zynde nu alles, wat onder den tytel van .Reprayentanten van het Yolk van 4m,,fierdam , zo provijioneel als efeOief,, is afgekondigd, in
deeze Twee Deelen by elkanderen te vinden."
Dank hebbe de Burger voor zynen arbeid, en bovenal
dat by een uitgebreiden Bladwyzer der voornaarnfle zaaken
per aan heeft toegevoegd.
Zie
Vaderl. Lettereef voor 1795, bl. 439.
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llistorie en Gedenkfchriften van de Revolutie to Campen,
zedert den aanvang van den yaare 1795 tot op den tegenwoordigen tyd. Eerfle Deel. Te iimfierdam , by
W. Vermandel en Zoon, 1798. In gr. 8vo, 2o6 bl.
oe zeer zouden de plaatzen in de Boekeryen , gefchikt om Werken de Vaderlandfche Historie betrefH
fende te bevatten, vervuld . en opgepropt worden , indien

ieder Stad- eene breedfpraakige belchryving gave van het
daar voorgevallene ten deezen tyde , zo ryk in lotgeval,.
len en beuttverwisfelingen. Veel eentoonigs en eenzelvigs zou die Schryfarbeid opleveren, en is zulks niet te
wagten, Wel, dat Steden, waar in iets meer dan het gewoone gebeurde, de wereld met een berigt daar van voor=gen. Het verwondert ons des niet, dat wy van de Staci.
Campen , waar in zints de Omwenteling zo veel buitenges,voons voorviel , een byzonder berigt kreegen ; waar
van het Eerfte Deel thans voor ons ligt.
lii 't zelve vinden wy het gebeurde te Campen, van het
eerfte daarftellen der Revolutie af, tot den 19 Febr. 1796.
Naa een Verhaal van 52 bl. wegens het gebeurde, beftaat dit Deel uit Bylaagen. De Inleiding daar vdOr gevoegd , gerigt aan alle Leden der Volnvergaderingen
voor an- en ondeelbaarheid , en verdere Burgers , die
deeze zyn toegedaan; het Historisch Verlag zelve, en inzonderheid de Aantekeningen daar by gemaakt; als mede
de Nota's of Bylaagen op de Origineele Stukken, draagen
elke bladzyde blyk , van welke Party in het verdeelde
Campen deeze Historie en Gedenkfchriften ender 't oog
van het Publiek komt.
Wy hebben bier geen party te kiezen ; doch alleen aan
te merken, dat wy de verzamelde Stukken met genoegen
ontvangen hebben, als eene Bydraage tot de Gefchiedenis van deezen Tyd ; en in die hoedanigheid zien wy het
vervolg te gemoete, als 't welk nog veel byzonders, deeze
Stad betreffende, zal opleveren , en kunnen dienen orn
eenige Perfoonen„ in onderfcheidene betrekkingen , van
nader by te leeren kennen. Wanneer de Stukken zelve,
gelyk foms bier het geval is, zo duidelyk fpreeken, hebben zy minder de toelichting van Aanmerkingen noodig;
en kunnen de Uitgeevers niet myfelen , of die zelfde
Stukken zouden van de andere zyde met Aanmerkingen
kunP4
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kunnen in het licht gezonden worden; met Aanmerkingen
van eenen anderen Rempel ; met Perfoonlykheden , die
bun zo min zouden fmaaken als de tegenwoordige hunne
Party.
Oden en Gedichten van Mr. RHyNVIS FEITH. Tweede
Deel. Te dirafterdam , by J. Allart , 1797. In gr.
8vo. 2o4 bl.

et geen minder genoegen , dan wy het Eerite Deel
M
deezer
en
('t geen wy in den voorleden
jaare aankondigden (*)) geleezen hebben, lazen wy dit
Oden

Gedichten

Tweede Deel. — Het behelst weder, in vier Vakken,

negen -en. twintig Dichtitukken. Godsdienfiige, Gezangen;

waar in, r) Lofzang. 2) Gods Goedertierenheid. 3) De
Nacht. 4) De Weezen aan God en aan de Burgery der
Stad Leyden. 5) De weldaadige Almagt. 6) De Lente.
7) Het Onweder. 8) Het Geweten. 9) Lente-zang.
zo) Op den laatften Avond van het Saar.
I7aderlandfche Gezangen; Opdragt aan de Vaderlandlievende
Regenten van Nederland. 2) Zege-zang ter Verjaaring
van de Overwinning op de Doggersbank. 3) Onze Verbindtenis met Frankryk. 4) Aan de grootmoedige BurgeryUn van Zwolle en Hattem. 5) Eerkroon voor Nederlands waardige Regenten. 6) De gefprongen Tombe der
Capellen. 7) Aan myne Lier. Mengelzangen; r) De
IVIenschlievendheid. a) Aan het Genootfchap : Kunst
worth door Arbeid verkreegen , 1791. 3) De Zonde.
4) Aan een Boschje. 5) Herfst- zang. 6) Airik en Aspaiia. 7) Colma. 8) Aan Cafe. 9) Aan ongelukkige
Gelieven. — Gedichten; 1) Het Heil van den Vrede.
s) Werther aan Ismeene. 3) Avond - befpiegeling in een
Bosch.
Dezelfde waarfchuwing aan den Leezer , om op de
Jaartekening, onder de Verfen geplaatst , agt te geeven,
in het Voorbericht des Eeriten Deels gedaan , wordt bier,
en niet zonder reden, herhaald. Wy geeven onzen
Leezer weder een Raaltje, om daar door van het overige
te oordeelen.
OP

(*) Zie ooze 4lgern. Fader!. Letteroef. voor 1797, lite St.
91.
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OP DEN LAAT1.TEN AVOND VAN HET JAAIZ.

Stervling I wat zyt gy ten toppunt van eer ?
zy is reeds niet meer!
Een Veldbloem. De wind blaast
Zo worth gy, en, wordende , neemt gy reeds af;
De fchaduw eens drooms fcheidc uw wieg van uw graf.
Geen tydftip wordt 't uwe of de Tyd kipt het uit;
Gy juicht nog, en reeds is uw rykdom zyn, buit!
Hy kruipt, kruipt fchier duldloos ;,*), waar fmart u vermoordt,
Maar vliegt als de wind met uw zaligheid voort
Gy ziet haar nog naakend'
zy is 'er — met edn
Is 't heden voorleden , uw blydfch,p daarheen!
'c Is alles verandring
het bloeit en het kwynt;
't Is alles beweging — het komc en verdwynt.
Geen denkbeeld, hoe fuel, rukt dal tydilip op zy'.
Dit tydiiip, ik noem het, maar 't is reeds voorby:
Het vorremt (t) reeds uuren, reeds dagen met den;
't Is week reeds, 't is maand reeds, 't is jaar, en 't is han.
Daar vliegen ze aan eeuwen (4), die de Eeuwigheid vindt,
En even als dagen en uuren verflindt.
Zo rollen de golven in 't weemlend verfchiet;
Zy volgen zich rustloos en grypen zich niet;
Tot daar heur de rots aan haar voeten verbreekt ,
En 't hoofd fier ten dondrenden afgrond uititeekt.
Stervling! gevoel u
kies wys en Ides ras I
Waar alles verandert, blyft God, die By was.
(*) Op wien float dit duldloos P zeker niet op den Tyd , ais ware
dien 't geduld ten einde. Dit moet echter, op de eerfte leezing, eerie
dubbelzinnigheid verwekken. Was 't Met weer verflaanbasit : By kruipt,
maar kru.pt langzaam , war enz. ; en dan zou maar, in den volgeuden
regel, dock kunnen zyn.
Yorrsmt, een pcietifche vryheid voor vormt. De gedachte is, in
}mar geheel belehouwd, zo fehoon , dat het ons fpyt dat hier zodanige
vryheid moest genomen worder.
(.j.) Daar vliegen . ze aan eeuwen. Hoogdraavencit maar min duidelyk,
dan wanneer 'er flood, dan worden het eeuwen, die enz.

Liefde en Crootmoedigheid , Tooneelfpel ; door D. A. VAN DE
WART. Te Amfleldam , by P. J. Uylenbroek. In 8v..
70 bl.

p

aan
de Commisfarisfen van den Nationaalen &ads Schouwburg ,

it klein Tooneelfpel , 't geen, blykens de Opdragt ,

Wider , eene procve van eigen vinding is, doet deszelfs Opileller aan , en mag hem, met grond , tot het neemen van
mar zulke proeven aanmoedigen. — Wy kunnen het van
ens niet verkrygen , ooze Leezers wet den hoofdzaaklyken
houd
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houd van dit ftukje niet nader bekend te maaken. — Emma,
de Dogter van Kroonveld , had zich door de allertederile liefde
verbonden aan Ferdinand, en zich, in eene vlaag van mince.
drift, met hem al te gemeenzaain gemaakt. Haar Vader, fchoon
bier van onbewust , had haare Huwelyksverbintenisfe met
Ferdinand geweigerd, op het aanbrengen dat hy gemeenzaame
verkeering hield met een losfen en zedeloozen jongen Vaan.
drig, Walders, en haar, om verdere gemeenichap of te fay.
den, befleed by eene Margaretha, eene fehynheilige; terwyl
by een reis van vyf maanden deed. In dien tusfchentyd werd
Emma Moeder ; en de dweepende Margareeth flootte haar
onmedoogend ten huize uit. —.. Ferdinand , van dit alles
onkundig , dock van aile hoop op de bezirting van Emma
verftooken, en zynes fchulds bewust, had zich in eenzaamheid
verwyderd , en leefde in een , bosch als kluizenaar. In Bien
fland had hy alleen zynen Boezemvriend 1Fzllern , van zyn
verblyf kundig, ten raadsman en vertrooster; en ontmoette hy
zeer toevallig zynen voormaaligen Vriend ffalders, die, door
zyne lesfen verbeterd, nu, door perfoneele dapperheid en goed
gedrag; zonder voorfprak, tot den rang van Luitenant vet.heven was. — Kroonveld raakte op zyne terugreize verdwaald in 't bosch , en ontmoet daar Willem en Walders, die
hem de besce berichten omtent het gedrag en de oogmerken
van Ferdinand gaven: terwyl de ongelukkige Emma, door de
dweepzieke Margaretha verflooten , met haar kind, mede in
dat bosch , naby de Hut van Ferdinand, te land kwam. Zy
liet, in eenen wanhoopenden toeftand, haar kind, om eenig
voedzel voor hetzelve te zoeken alleen , flaapende in het
bosch, daar het door Ferdinand en tyn Vriend Willem gevon,
den, opgenomen, en in de Hut gedraagen words; by haare
wederkomst Naar kind inisfende, valt zy by de Hut , die zy
ontdekte, in zwym neder, en wordt door Ferdinand gevonden
en herkend. Kroonveld , ondertusfehen , wordt door Ferdinand's Vrienden wegens hem onderricht , en van zypen
keer te,een hem in zo verre geneezen, dat hy,hem tot Schoonzoon verklaart. Hierop verfchynt Emma. Ferdinand bericht
hem, dat deeze reeds Moeder was; en, na eenig vertoon van
woedend ongenoegen des Vaders, worden zy, door tusfehen•
fpraak van Ferdinand's Vrienden , in genade aangeuomen , en
vertrygen 's Vaders toeftemming tot hen Huwelyk. — Hoe
leer ook de bearbeiding van deeze aandoenlyke tooneelen
onze goedkeuring wegdraagt , neeme bet ons de Opileller niet
lavalyk, dat ons de ontknooping wat al te plotslyk voorkomt:
indien, by het fchenken der vergiifenis aan het minnend paar,
het pand hunner liefde te voorfchyn gebragt en den Grootva.
der in de armen g • :geeven ware, zonde dit nog floffe voor een
ioerend tooneel hebben kunnen verfchaffen.
Dat de Characters , die in dit Tooneelfpel voorkomen
niet
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niet aegis edel , maar ook leerzaam zyn zal ooze Leezer
van zeif vermoeden. Wy kunnen ze niet beret. opgeeven „
dan met de woorden van den Vriend des Opaellers , den
Burger II. DE FLINES , in zyn Dichterlyk Vers , aan 't
hoofd deezes Tooneelfpels geplaatst , en den Autheur toegezongen :

fchetst, met warm gevoel , eene onverwelkbre LIEFDE,
Daar gy GROOTIVIOEDIGHEID in 't heerlykst licht vertoont.
Hoe trefend is de fmart , die Emmaas boezem griefde!
Hoe glansryk blinkt de deugd, die 't hart haars vrinds bewoont:
Met weak een tedre zorg is 't moederhart bewogen
Voor Kaaren zuigeling! wie fchreit niet , als zy 't kind,
Daar zy van roues bezweek, door droefheld nee'rgebogen ,
In farm van Ferdinand, haar' dierbren , wedervind!
Wien meet de dankbre ziel van Walders niet bekooren!
Gy , vaders! ziet Inv les , in Kroonvelds tederheid ;
Maar , huigchelaars, to fyn om van 't tooneel te hooren !
Gaat, ziet dit fink , en bloost , om gif dat gy verfpreidt !
Gy

De Ongeduldige , Blyfpel; gevolgd naar het Fransch, van LAN.
TIER, door P. G. WITS L N GEYSBEEK.
Uylenbroek. In 8vo. 67 bl.

Te iitnlieldam, by P. J.

it Blyfpel hut

zich met vermaak leezen , en zou, wel nitgevoerd wordende, met genoegen gezien worden. In 't
zelve words ons her Charader van eenen Ongeduldigen, doch
die te gelyk een zeer goed hart heeft , maar , met hetzelve,
door zyne overhaasting, alles in den wal fchippert, en zyne best.
gemeende poogingen geduurig vruchteloos maakt en verydelt ,
gefchetst. Of even wel dit Charafter niet was overdreeven zy,
en 'er waarlyk zodanige , zich zelven alie rust beneemende ,
weezens beaaan, laaten wy aan 't oordeel van den Leezer
over. Genoeg; zy, die, offchoon in minder graad, aan die
ongezellige kwaal onderhevig zyn, kunnen zich zelven , bier
of daar, in de Hoofdperfonaadje vinden. Gelukkig, zo men
van hun zeggen kan , 't geen de bediende van den Ongeduldigen zegt:

D

Altoos door drift aan 't blaken,
Ce/ladig vol tritlporighein
Bekyft hy my, is hy to onvre!n,
En 'k moet, ondanks all' zyn gebreken,
Hem loch beminnen
re.
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WESTER, MEM its.

Bevatlyk Onderwys in de Nederlandfche Spel- en Taalkunde ,
voor de Schooljeugd. Door H. WESTER Schoolmeester , enz.
in de oude Pekel- 4. Te Groningen, by J. Oomkens, 1797.
In 8vo. 92

De

kundige en verdienstlyke wEsTEn.doet ons bier voor
de Scholen een nuttig en dierbaar gefchenk. Onder de
menigerlei uitnemende Schoolboekskens , in da laatst- verlopen
jaren aan Licht gekomen, was zulk een Bevatlyk Onderwys nog
altyd ene behoefte gebleven. Het doel , naatnlyk , van dit
Werkje is , de nodigfte beginfelen onzer Nederlandfche Spelen Taalkunde op ene eenvoudiger en bevatlyker wyze voor te
dragen dan in ene meet. regelmatige Spraakkunst gefchieden
Iran. Aan dit doel beantwoordt hetzelve uitnemend. WESTER
beefs de menigvuldige fpraakkunstwoorden , fyne onderfcheidingen, en diepzinnige beredenering van regets, zoveel hem doenlyk was, vermyd. Door eigen' ervaring overtuigd, dat een
groot deel der fpraakkunst veel gemaktyker en fpeediger door
voorbeelden dan door de bondigtte redenering , begrepen
worth. heeft by zich van ene menigte derzetve bediend. Op
deze wyze is in zyn voorftel het , droge , dat 'er anders in de
taaloefening is, niet weinig verlevendigd en veraangenaamd geworden. Met eat woord , wy hebben dit Bevatlyk Onderwys
voor eerstbeginnenden ter aanlering van de gronden hunner
moedertaal ene roortreflyke aanleiding gevonden ; en wy zullen het voor een wezenlyk verlies moeten rekenen , zo niet
dit doelmatig Werkje by de Nederlandfche Scholeu eerlang in
een algemeen gebruik koine.

Het Gelukkig Huisgezin, de gevolgen van een braaf leefgedrag;

eene kkine Gefchiedenis veer Kinderen. Te thnlieldain , by
In 8vo. 63 M.

P. J. Uylenbroek, 5797.

eze kieine Gefchiedenis is eenvoudig, natuurlyk , naar de
D niet ongewone voorvallen des daaglykIchen !evens gevoigd.
Daarom zeker valt dezelve te meerder aan te pryzen. Ook is
de ftyl des verhaals your de jengdige verftanden niet ongefchikt, en heeft dit ftukje over 't geheel genoegzame waarde,
om, tot ene meerdere verfcheidenheid , onder der kinderen
nuctige leesboekjes ene pints re bekomen.

A LGEMEENE

VADERLANDSCHE
LETTER-OEFENINGEN.
MICHAELIS Nieuwe Overzetting des Ouden TestaJ . D.
ments , met ilanmerkingen voor Ongeleerden. In het

Nederduitsch overgebragt. XI Xde Deel. Behelzende
Propheet EZECHIeL. Te Dordrecht, by A. Blusfd en
Zoon, 1797. In gr. 8vo. 332 id.

n onze aankondiging van den letterarbeid des geleerden

T mictrAeras aan het gezegde Boek gevorderd tot aan

het zinnebeeldig Profeetisch Gefchrift van EZECHIEL
zullen wy, naar gewoonte , ZQ uit den Text als uit de
Aanmerkingen , bier en daar iets ter proeve opzamelen
en overfchryven. Van HoofdJl. IV: 2-8 zullen wy
eerst de Vertaaling geeven , en dan de Aanmerkingen
daar op laaten volgen. De text luidt , volgens de Overzetting van =HAUB, aldus:
IV: 1. ,, Maar gy , menfchenkind , neem een tegel„ Been, leg dien voor u, beeld daarop eene Stad
a. „ Jerufalem , 1 eene belegering rondom haar, werp een
„ dam op, om haar in to fluiten, een wal met storm„ paalen bezet, flaa een Leger om haar op, zet aan alle
3. Is zyden Itormladders. 1 Neem ook een' yzeren pan, en
„ regt ze tusfchen u en de Stad als eenen yzeren muur
„ op, keer dan uw gezigt na haar, en beleger ze, tot
4.,, een teken voor het yolk Ifraels. 1 Lig gy zelf op
„ uwe linkerzyde, en draag de zonde van het Ifraeli„ tisch yolk daarop, zo veele dagen als gy op haar ligt,
S. „ zult gy deszelfs zonde draagen. 1 Maar ik rekene
„ de jaaren hunner zonden tot dagen , driehonderd en
„ negentig dagen zult gy de zonden der Ifraeliten draagen.1 Als deze geeindigd zyn , zo zult gy u ten tweede
6.
„ maal nederleggen, veertig dagen op de regte zyde lig„ gen, en de zonden van het yolk Juda draagen. Veer„ tig dagen, jaaren tot dagen gerekend, leg ik u op. 1
Uw gezigt zal na het belegerde Jerufalem gekeerd,
7.
uw arm ontbloot zyn, en gy zult tegen hetzelve
voorzeggen. 1 Doch opdat gy u niet van de Une
2.
„ Zy,
Q
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zyde na de andere keert,vd6r dat de belegering ten ein,
,, de is, 20 ftaa ik u toe, dat gy u met koorden laat binden."
De volgende Aanmerkingen dienen ter ophelderinge
van eenige gezegden in deeze moeifyke plaats.
,, vs. I.] Aan de belegering van Jerufalem kon toen
^ nog geen menfchelyk verftand denken : juist het jaar
te vooren was Zedekia na Babylon gereisd, om Ne1) bucadnezar zyne onderdaanigheid te bctuigen; wie kon
11 verwagten, dat by weerfpannig worden, en daardoor
• Jerufalem deszelfs - ondergang zou berokkenen. On.
„ dertusfehen gefchiedde het. In het begin van het
• vyfde jaar van Zedekia kreeg. Ezechiel het Goddelyk
11 bevel, dat wy bier leezen ; m het negende jaar van
• Zedekia begon de belegering van Jerufalem, en in het
5, elfde jaar was het veroverd. yerem. LIT."
„ vs. s. darn, — wal met flormpaalen bezet.] Twee,
9$ gelyk wy het noemen zouden, liniEn van omwalling;
51 waardoor de belegerde Stad moet ingefloten worden,
opdat de belegerden eensdeels geene uitvallen doen,
• en anderdeels ook niet ontfnappen kunnen, wanneer de
„ Stad overgaat , noch daar doorflaan. Zy waren an„ ders (nog vdOr een paar honderd jaaren en laater)
„ gebruiklyk, wanneer eene belegering . lang duurde , en
,, de Stad eene talryke bezetting had: in onzen tyd zyn
• zy veel buiten gebruik geraakt , dewyl onze belegerin„ gen fpoedig een einde neemen, en men ook in eene
• Stad welke eene belegering te wagten heeft, niet
„ gaarne meer eene fterke bezetting legt. Eene wal met
„ ftormpaalen is bier eene meer fterke en vaste , en eiI, genlyk zyn de paalen dat geen, hetwelk by een form
,, den vyand het meest terug houdt, em den wal te be• klimmen, inzonderheid by de Ouden, daar zy in een
• vyfhoek . gezet wierden.
„Deze zinnebeeldige voorzegging, byzonderlyk het geen
„ van vers 5. of volgt , en voor den Profeet zeer moeijelyk zyn moest, zou ons vreemd en onnut kunnen voor• komen. Zy komt ondertusfchen met het gebruik en
,, de denkwyze der volken van AfiLii overeen: en hier
„ had zy mogelyk nog het doeleinde, om door het in 't
„ oog loopend gedrag van den Profeet, dien men inis„ khien in deze 390 en 4o dagen voor ontiteld in het
„ hoofd hield , en als een zonderling mensch bezogt,
„ (en wel in een tyd, waarin 'er in 't geheel geen
• vooruitzigt op eene belegering van Jerufalem was,)
„ niet

„
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,, niet alleen Jooden , maar ook Heidenen opmerkzaain
„ to maaken, die dan daarna, wanneer dit alles vervuld
„ wordt, de waarheid van den Godsdienst, wiens Profeet
,, Ezechiel is, erkennen zullen."
,, vs. S. drithonderd en negentig.] Zo veel jaaren zyn
„ 'er omtrent van dien tyd af, wanneer de tien itammen
„ van Rehabeam afvielen , en by die gelegenheid met
„ verlaating van den Tempel den Kalverdienst invoerI, den, tot aan de verwoesting, niet van het Ryk der
„ tien ftammen, maar van Jerufalem, verloopen: de jaa.
„ ren hunner zonden worden derhalven tot aan de ver.
„ woesting van Jerufalem voortgeteld, dewyl zy zelfs in
„ de ballingi'chap en verftrooijing hunne afgodery nog
„ niet Verlaaten hadden. De rekening, welke ik volgens
,,, de Joodfche Koningen wil opmaaken, is dus:
2,

,, Rehabeam, in wiens eerfte jaar zy
afvielen, regeerde i Kon. XIV; W.
„ Abiam I Kon. XV: r.
„ Afa XV: to.
„ Jofaphat XX II: 42.
„ Joram 2 Kon. VIII: 17.
„ Achafia V III: 26.
,, Athalia XI: 1-4.
„ Joas XII: I.
„ Amazia XIV: 2.
„ Usfia of Afaria XV: a.
„ Jotham XV: 33.
,/ Achas XVI: 2.
,, Hiskia XVIEI: 2.
,1 Manasfe XXI: I.
„ Amon XXI: 19.
„ jofia XXII: I.
,, Joachas XXIII: 3T.
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Doch dewyl de opgetelde jaaren van regeering ze„ kerlyk geene voile jaaren zyn, maar 'er altoos dagen,
„ weeken, jaa maanden afgaan, zo zal het niemand, die
,, in de gefchiedeni$ kundig is, vreernd voorkomen, wan.
o7 Peer
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„ neer de Com van alle de jaaren der regeering flegts op
„ 39© wordt opgegeeven."
„ vs. 6. veertig] Als men van de verovering van Jess rufalem in bet elfde jaar van Zedekia te rug gnat, dan
sz valt het eerfte van deze veertig jaaren in het veertiende der regeering van Jofia. De tyd van Juda's zonden
IS wordt, gelyk men in 't gemeen gelooft, van daar begonnen geteld te worden, dewyl God in bet I3de jaar
IS van Jofia den Jooden een buitengewoonen Profeet, Jeff remia , had laaten verfchynen, en zy zig niet verbeterden.
Ik ben (vervolgt ractrAELzs) omtrent deze verklaring niet zeker : het zou ook kunnen zyn, dat niet de
13 10 laatfte maar de eerfte x8 jaaren van Jofia's regee„ ring tot de jaaren van 's yolks zonden gerekend weer„ den, dewy! in deze de afgodendienst nog openlyk van
„ het yolk gepleegd , en eerst in het 18de jaar van Jo„ fia's regeering wierd afgefchaft , a Eon. XXII: 2. —
„ XXIII: is. De Koning Jofia zelf was goed en god„ vrugtig, doch daar wordt niet van des Konings, maar
„ des yolks zonden gerproken; gelyk dan ook de zonden
„ en dwingelandfche bedryven van Manasfe, by welke de
„ Jooden meer het lydende gedeelte vertoonden, in deIs ze rekening niet mede in aanmerking genomen wor„ den.”
De vermaarde plants , in bet zelfde Hoofdfluk, vs. 12 ,
13, vertaalt MICHAeLIS aldus : „ Ook zult gy in asch
„ gebakken koeken van garftenmeel eeten , en ze voor
hunne oogen met menfchendrek bakken. 1 Zo , fprak
Jehova , zullen de IsraCiten bun brood onrein onder
de vreemde volken eeten , onder welken ik ze verflrooi9, jen zal.”
Merkelyk verdwynt, door de volgende Aanmerkingen,
bet aanftootlyke, 't welk menig Christen of Ongeloovige
in deeze pleats heeft gevonden.
a• in asch gebakken koeken.] Dit is een gebak,
I, y r
•
,, in de toebereiding en fmaak aan onze in asch gebakken
„ koeken zeer gelyk, bet welk de Arabiers tegenwoor,, dig nog hebben, en op hunne reizen in de woestynen
„ bakken. Men maakt een vuur in het zand , zo dat
„ het beet wordt ; als dit gefchied is , dan legt men het
9, deeg op het heete zand, .en de koolen of overblyfzels
,, der brandende tiof daarbver ; dan is bet in korten
„ tyd gaar, het binnenite fmaakt zeer goed, omtrent als
,, on.
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„ onze in ascii gebakken koeken, doch de korst neemt
„ lets van den fmaak of reuk van de brandttof aan ,
• waarmed de koek gebakken is. Het onderfcheid van
„ onzen in asch gebakken koek beftaat byna enkel char„ in, dat wy eene pan• hebben, waarin wy het deeg fluff„ ten, opdat het geen reuk of fmaak van de omliggende
• koolen of asch zou krygen: dit uitgezonderd, zou de
• toebereiding hoofdzaakelyk de zelfde zyn.
„ Dit (voegt 'er mrcivients nevens) moet ik nog aan„ merken : de Profeet moet deze koeken voor zig niet
bakken , zo lang de voorgeftelde belegering duurt ,
„ want dan heeft by den vs. 9 , to voorgefchreeven
„ leeftogt van brood tot fpys. Ook zal dit geen zinne„ beeld zyn van het geen geduurende de belegering en
„ den hongersnood van Jerufalem gefchieden zal , maar
• van den toettand van het yolk in de ballingfchap en
„ verftrooijing , die op de verOvering volgen zal , wan„ neer zy in phatzen , daar gebrek aan bout was , hun
„ brood met menfchendrek zullen moeten-bakken.”
„ met menfchendrek —
v$.
*mist.] In landen,
„ die arm aan hout zyn , inzonderheid in ArabiO en
„ Egypten , pismen gewoon , in plaats van hout , ge„ droogde mist te branden: in Egypten is bet Sal Ant„ momak uit deze wyze van vuur te maaken ontftaan ,
daar men mist, meestal van drek van kameelen, brand„ de. Een koek , gebakken in de asch van vuur van
• zulke gedroogde mist, moet zekerlyk walOchtig wort, den; retzigers zelfs Franfchen , die anders, met opzigt
„ tot den reuk' der fpyzen , niet zeer vies zyn , by
„ voorb. d'Arvieux, merken aan, dat de korst van koe„ ken , op deze wyze gebakken, van de mist, waarmede
„ zy gebakken zyn , zeer merkelyk een fmaak krygt, die
„ juist niet bevalt , doch dat het binnenfte goed fmaakt.
„ Ten uiterften walg4chtig moest het zekerlyk zyn, zo„ danig een koek, in de asch van gedroogde menfelen,, drek gebakken, te eeten; zo zullen in 't vervolg de
97 Jooden in hunne ballingfchap dien eeten, doch in de
• plaats daarvan that God den Profeet koemist toe ,
welke onder alle misters, tot brandftof gebruikt
wordet, nog het minst wag4chtig is,
,, De landen, de Jooden op deze wyze hun
,, brood gebakken hadden, zouden zeer wel Egypten en
” de landftreeken aan de Caspifche Zee kunnen zyn;
1,
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,, in Egypten brandt men gemeenlyk mist, en in eenige
s, itreeken aan de Caspifene Zee heeft men tot op de„ zen dag dezen brand. Drek van Kameelen Koeijen
„ en Paarden is daar dan zekerlyk nog de goede ; doch
„ die heel arm is, of die dieper in de woestynen ver„ ttooten wordt, moet menfchendrek gebruiken , en zorg„ vuldig tot brandttof opneemen , als hy geen andere
„ heeft.”
Nog een paar voorbeelden zullen wy bier nevens vnegen , vooral om de Aanmerkingen, op dezelve flaande.
Hoofdfl. XXXIV: 23. worth aldus vertaald : „ Ik zal
„ een eenigen herder over hen zetten, die ze weiden zal,
„ mynen knegt David ; die zal ze weiden, en die hun
„ herder zyn.” Ter ophelderinge dient de volgende
Aanmerking. „ Onder dezen eenigen herder verftaan
„ eenigen Christus, anderen Sorobabel, die uit bet huis
• van David en by de wederkeering uit de Babylonifche
• ballingfchap bet Opperhoofd der Jooden was. De eer,9 ite meening komt my waarfchynlyker voor: Sorobabel
• was flegts eene zeer laage , mindere Overheid der Perfi^ che
f Koningen, onder wien het Joodfche yolk ook zeer
91 weinig bloeide, (onder Nehemia wierd het reeds medr
• bloeijende) : hy was daarenboven niets minder dan
99 een dënige herder van het geheele yolk. Hy had enkel
,, bet bevel over de geenen, die van de ftammen Juda ,
Benjamin en Levi, na Judea to rug keerden, niet over
„ die van de tien ftammen welken na Galilea en in de
landen aan de andere zyde van den Jordaan zyn terug
• gekeerd; doch zelfs de regeering van Judea deelde by
^ in een zeker opzigt met den Hoogenpriester Jofua, wel0, ke feeds aan zyne zyde geplaatst was, zo dat men
„ e& zou kunnen zeggen, dat dit kleine en mane yolk
'59 twee herders gehad heeft. Daar komt nog by, dat,
• volgens de gelykluidende plaats , (Cap. XXXVII: 24.)
1, David Koning over hen zyn zal, en dit is Sorobabet
nimmer geweest. Ik geloof daarom, dat in de voor„ gaande ‘7 erzen de Goddelyke weldaaden befchreeven
SI worden, welke by aan bet yolk van de wederkeering uit
• Babel of beweezen heeft, en, dat bier beloofd wordt,
„ dat hy het eindeiyk den tang verwagten Koning uit
„ bet huis van David , den Mesfias geeven zal, welke
1, bier, naar zyn voorzaat, David genoemd wordt.
Christus zelf (vervolgt micliAeLis) fcbynt , Joan.
„ X;

znernEr..
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op onze plaats te doelen , als by zegt : Ik
,, ben de goede herder , en zig tegen over de huurlin„ gen ftelt, die de fcbaapen niet in eigendom hebben.
„ Wanneer in de volgende Verzen aan het Israclitifche
yolk, (Alder dezen herder, uit het huis van David,
v, luk en zekerheid beloofd worden, zo fchynt dit onge„ twyfeld op de gefchiedenis van dit yolk van Christus
„ tyd of niet te pasfen , want een menfchenleeftyd naa
„ hem wierd Jerufalem verwoest , en het yolk in alle
„ landen verftrooid. Doch dit geluk en deze beloften
„ behooren mogelyk niet tot den tyd van Christus komst,
„ maar tot een nog aanftaanden tyd , wannecr bet Is„ raelitifche yolk zig, volgens Rom. XI, bekeeren , en
„ Christus wezenlyk tot zyn Koning zal aanneemen.”
Het ander voorbeeld van Overzettinge en Uitlegginge , en waar mede wy onze Recenfie zullen eindigen, is
vs. as uit het zelfde Iloofdfluk. De Text luidt aldus :
„ Ik zal voor hun een verbond van vreede maaken, dat
„ 'er geene verfcheurende dieren meer in het land zyn,
„ zy in de woestyn gerust woonen, en in de bosfchen
„ zullen kunnen ilaapen.” De uitdrukking of belofte :
Ik zal voor hun een verbond van vreede maaken, wordt
aldus gecomtnentarieerd : Een zinnebeeld , dat wy in
„ onze dichtkunde niet hebben. God wil den Israeliten
„ zekerheid voor de wilde dieren, de flangen enz. ver„ fchaffen : dit wordt voorgefteld , als of by tot hun
„ welzyn een verbond met de wilde dieren maakte, dat
dezen in hun land niet woonen, en hunne kudden in
„ de woestyn niet overvallen zouden ; met de flangen,
0, dat zy hem, die zeer d/ep in een bosch ilaapt , Met
„ fteeken zouden. Men zie yob V: as. en Hof. II: 18.”

/I X: 12.

Leerredenen over eenige gewigtige Leerflukken van den
Christelyken Godsdienst. Dienende tot eene proeve 'van
eene Bybelfche behandcling der Catechismusflefen. Eerfic
Drietal. Zond, VII, XXIII en XXV. Door P. H. VAN
Predikant te Tholen. Te Utrecht, by W. van Yzer
"Worst 1797. In gr. 8vo. 174 bl. behalven het Voorbe
richt van 18 bl.
Eerw. VAN LIS, die zich, reeds voor ettelyke jaa•
ren , als een yvrig voorftander en verdediger van het
gebruik der aangenomen Formulieren van Eenigheid in
de
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de Gereformeerde Kerk, en wel byzonder van bet predly
ken naar den leiddraad van den Heidelbergfchen Catechismus, heeft doen kennen (`), levert thans eerie proeve van
eene Bybelfche behandeling der Catechismusitoffen , die,
als zy aan waarheidlievenden en Bybelschi rechtzinnigen
in zyn Kerkgenootfchap voldoen , van tyd tot tyd door
cep ander Drietal zullen opgevolgd worden.
Het verwyt van velen buiten het Gereformeerd Kerkgenootfchap, dat men daar alleen menfchelyke begrippen
en menfchelyke itelzels volgt en verdedigt , en de droevige ervarenis, dat velen hunner , wanneer zy de Leer
der H. S. zuiver en onvervalscht, zoo als 't beet, opgeeven, dezelve zoo voordraagen , dat het weezenlyke van
bet Christendom in de daad verdonkerd en krachteloos
gemaakt wordt, en het Christendom niets overhoudt, dan
een verfynd Naturalisme , heeft den Leeraar opgewekt ,
om zoodanige wyze van behandeling der Geloofs en Zedenleer des Christendoms, als men in deze Leerredenen
aantreft, vooral by het prediken over den Catechismus,
voor zyne Gemeente te volgen, en heeft te meer befloten tot de uitgave van deze proeve, omdat 'er, zyns oordeels, veelal over den Catechismus niet behoorlyk wordt
gepredikt. Hy wilde eenige aanleiding geeven, dat de
Catechismusitoffen in een anderen meer Bybelfchen vorm
zouden behandeld worden. Men moest de waare Bybelleer, met achterlaating van alle definitien diftinaien en
qumstien der Godgeleerde itelzels, in haar eigen en belangryk Licht klaar en volledig vertoonen , en tot dat einde,
by iedere ftoffe, de H. S. ernftig raadpleegen , zoo bondig moogelyk exegefeeren , haar eigen toon , den geest
van haare leer, zien te vatten, en daarby aan Been Godgeleerde itelzels denken; en dan eerst met het refultaat
van alle zulke onderzoekingen den Catechismus vergelyken en daarna beoordeelen. Men zou 'er wel bier en daar
lets tnenfchelyks in ontdekken , maar, by verre weg de
meeste en gewigtigfte onderwerpen , dit Handboek zeer
overeenkomftig de H. S. zien fpreeken, en waarlyk derzelver leer voordraagen. Hoedanige overeenftemming
VAN LIS ook in de overige zoogenaamde Formulieren
van Eenigheid van 't Gereformeerd Genootfchap, by dit
enderzoek heeft aangetroffen. Het is 'er dan zoo verre

(4) Zie Nimwe Alg. i`/Weil. Lat. I D. bl. r os.
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re af, dat de Leeraar , onder den dekmantel van een
zuiver Bybelfche voordracht , de waarheden van den
GoLisdienst in den hedendaagfchen gewaand Wysgeerigen
fmaak zou willen verplooien , en alzoo de dus genaamde Hervormers in de hand werken, dat men integendeel
deze bewerking van Catechismusftoffen , en derzelver
uitgave , als eene pooging tot handhaaving der rechtzinnigheid, en nieuwe verdediging van de eer en het gezag der Formulieren van Eenigheid , hebbe aan te
merken.
Met dat oogmerk fchynt ook de keus allereerst gevallen
te zyn op die ftoffen, welke de Eerw. VAN LIS in deze
Leerredenen behandelt; de echte Bybelleer van het ge.,
goof in yefus Christus, de regtvaardiging des zondaars,

en de door God gefchonken hulpmiddelen ten geloove, in-

zonderheid het werk van Gods Geest in het hart van den
mensch daartoe, naar aanleiding van de 7, a3 en 95fte
Afdeelingen van den Heidelbergfchen Catechismus; waarby nog een kort Aanhangzel gevoegd is , 'On te bewyzen,
dat die inwendige werking van den Goddelyken Geest, ook
tot 's menfchen zedelyke verbetering en bekcring, vereischt
words.

De wyze van behandeling der genoemde ftoffen is niet
gefchikt voor een beknopt uittrekzel. Daartoe zyn ook
deze Leerredenen veel te uitvoerig. De eerfte , over
den VII Zondag , beflaat ruim 51 bl, met eene kleine
drukletter. De volgende zyn wel iets korter, maar ook,
in. ons oog , veel te fang, om met behoorlyke aandacht
en gewenschte vrucht aangehoord te kunnen worden.
Het komt ons, ter bereiking van het voorgeftelde doel ,
geheel onnoodig en overtollig voor, zoo een groote menigte van Bybelplaatzen by te brengen, als men in deze
Leerredenen opeengeftapeld zal vinden. De lang bekende regel , om de bewyzen niet te tellen , maar te
weegen , zou in de uitvoering van zoodanig plan van
veel dienst kunnen weezen. Men loopt dan ook minder
gevaar , om 'er min voldoende plaatzen onder te mengen, en daardoor ook de bewyskracht der overigen min
of meer in verdenking te brengen. Voor het overige
itemmen wy van heeler harte met den Eerw. VAN LIS
in, wanneer by, in het Voorbericht, toont te gevoelen ,
wat moeite 'er aan vast zy,, om zich van een eens ingezogen fysthema los te rukken , om enkel den Bybel in
zyne eigene taal te hnoren , en in. zyn eigen geest te
beQ5
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bevatten; ten einde deszelfs leere aan anderen, onvervalscht
en ongekunfteld , mede te deelen. Of nu de Leeraar
by de bewerking van deze Catechismusttoffen , waarlyk met dat gevolg de zuivere Bybelleer nagefpoord,
en niers van het aangenomen ftelzel daarin gedraagen
bebbe , waarvoor ons zelfs de. grootile behoedzaamheid
ter naauwer nood kan beveiligen , willen wy anderen
iaaten oordeelen. Den lof van verflandig, geregeld en
hevattelyk , en dat wel , in den volkstoon , allezins
leerzaam , te prediken, zal hem niemand betwisten.
Vier Verhandelingen over de oorzaken van het vervad in
den openbaren E,erdienst , en de middelen van deszelfs
herfiel , ter beantwoordinge eener Prysvrage van een
Gezelfehap Vrienden van Godsdienst en deszelfs openbare
oefeningen, te Leyden, gefchreven door JAN VAN oEurrs,
A. L. M. Ph. Boa. en Christen Leeraar by de Doopsgezinden te Leyden ; COVERT JAN VAN RYSWYK, te
flinflerdam ; JAN Br(OUWER, Leeraar der Doopsgezin•
den te Leeuwarden ; en FREDERIK VAN TEUTEM 9
Christen - Leeraar by de Gemeente der Remonfiranten te
Gouda. Te Utrecht , by de Wed. J. van Tetveen en
Zoon, 1797. In gr. 8vo. 296 bl. behadven het Voorbericht van 4o bd.

enige Vrienden van Godsdienst en deszelfs openbaare
.112. oefeningen , bezield met de lofwaardige zucht, om
den verfiaauwden yver , in het bywoonen der openbaare
Godsdienttige Vergaderingen, onder de Proteftanten op te
wakkeren, hadden in 1796, in een uitgegeeven, en, onder
anderen, in de Nieuwe Kunst- en Letterbode , VI Deel
No. 132, geplaatst, Programma, alle vertlandige liefhebbers van Godsdienst uitgenodigd , om over de oorzaaken
van het blykbaar verval in den openbaaren eerdienst, en
over de beste middelen tot ftuiting en verhelping van dit
trwaad, na te denken, en derzelver bedenkingen en raadgeevingen op dit ituk aan hun mede te deelen , met uitlooving van twee eerepryzen, een van f 250, en een van
f 150, aan hun, wier antwoorden , binnen vyf maanden
des aangaande ingeleverd , het meest voldoende zouden
gekeurd worden , waaromtrent zy de beoordeeling geheel
overgelaaten hebben aan zoodanige daartoe gefchikte perfoonen als de onderfcheidene Kerkgenootfchappen der
Pro-
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Proteltanten, en we/ bepaaldlyk de Gereforineerden twee,
en voorts ieder der overigen een uit him midden, tot
dat einde zouden gelieven te verkiezen. Vyf geachte
Leeraars uit de Kerkgenootfchappen der Gereformeerden,
Lutherfchen, Doopsgezinden en Remonftranten, yodocus
Heringa Eliza's Zoon, y. van der Palm, y. W. Statics Muller , yan Kops en Cs. Rogge, die zich hiertoe

hebben laaten vinden, deelen ons in het Voorbericht, voor
deze uitgegeevene Verhandelingen geplaatst, eenig verflag
van hunne verrichtingen hiertoe betrekkelyk mede. Metz
levert ons, met deze uitgave, ook nog een nader Bericht
van de Uitfchryvers der Vraage , (aan welker betoonde
edelmoedigheid en Godsdienstliefde wy deze lettervruchten van bekwaame mannen te danken hebben,) omtrent
den oorfprong van dit Gezelfchap van Godsdienstvrienden, en deszelfs bedoelingen in het algemeen, en byzoar
derlyk in betrekking tot de voorgefteide Prysvraag. Vier
van negen ingekomen Verhandelingen , ter beantwoording
van het opgegeeven Vraagftuk, zyn de uitgave waardig
geoordeeld.
Aan die van den Eerw. J. VAN GEUNS is, ook onzes
inziens, met recht 'de voorrang toegeweezen , als behelzende het volledigst antwoord op de voorgeftelde vraagen,
in den bevattelykften ftyl. Men ziet daarin allerwege
uitgebreide kundigheden, geregelde orde, klaarheid in de
voordracbt, bondigheid in de geheele behandeling, en befeheidenheid omtrent verfchillend denkenden , doorftraalen. De drie overigen hebben ook ieder derzelver verdieniten. De derde in rang, van den Eerw. J. BROUWER.,
hoewel zy zeer veel goeds behelst, en overal van het ge..
zond oordeel en de geleerdheid des Schryvers getuigenis
geeft , zal rnogelyk allerminst bevallen. Zy draagt de
duidelykfte blyken van overhaasting in het opftellen,
waarover de kundige, ,en door andere bekroonde Verhandelingen met Inf bekende, Schryver zich, volgens het
Voorbericht , zeif beklaagd heeft. Ook hadden wy wet
gewenscht , dat veele fcherpe , en tot bevordering der
zoo fterk aangepreezene vereeniging der Proteftanten niet
zeer dienflige, aanmerkingen , over den nog Heeds beerfchenden denktrant in het Gereformeerd Kerkgenootfchap,
waren achtergebleeven. De laatfte van den Remonftrantfchen Leeraar VAN TEUTEM heeft, in ons oog , zoo uit
hoofde van de juistheid en overreedende kracht van zeer
veele gepaste bedenkingen, over onderfcheiden deelen van
lier
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het Vraagftuk , als wegens de duidelykheid en mannelyke deftigheid van den faryfttyl, meer waarde , hoewel
deze en gene byzonderheden , waartoe het Programma
aanleiding gaf, wat te kort afgedaan zyn; vooral het laatfte , betreffende de vraag, of men niet wel zulke vaste et:

bezoldigde Leeraars zou kunnen misfen, als tot hiertoe by
alle Proteflantiche Genootfchappen dienst doen — In de

tweede, van G. j. VAN RYSWYK, wordt de opgegeeven
ftof niet minder oordeelkundig behandeld. 's Mans wysgeerige geest gaat zyn eigen weg , en heeft een der voornaamfte oorzaaken van 't verval in den openbaaren eerdienst zoo overtuigend voorgedraagen , en zoo volledig
ontwikkeld, dat hem deswegens de tweede eereprys is
toegekend. Men zal by 't leezen derzelve veel ttof tot
nadenken over verfcheidene gewigtige onderwerpen ontvangen, al 't welk wy vertrouwen dat nog meer algemeene
goedkeuring zou vinden, byaldien de fchryftrant minder
ineengedrongen en over 't geheel wat vloeiender ware.
Maar 'er dient van den byzonderen inhoud dezer Verhandelingen, om het groot gewigt der onderwerpen, nog
jets meer gezegd te worden.
In de eerfte Verhandeling ftelt de Eerw. VAN GEUNS,
na het een en ander , over het gewigt en de gepastheid
der vraage, in onze tyden, te hebben laaten voorafgaan,
eerst zyne gedachten over deze en gene bedenkingen, in
de Inleiding tot het Bericht van de Uitfchryvers der
Vraage voorhanden, ter neder. Hy flemt . gereedlyk toe ,
dat, hoe algemeen ook de gevoelens van zoogenaamde
burgerlyke verdraagzaamheid, (of liever van volttrekt en
onbetwistbaar recht , om , behoudens alle maatfchappylyke en met andere gelyke voorrechten, in zaaken van
Godsdienst te gelooven 't Been men best keurt ,) zyn
mogen, en hoe veel velds ook de beginfelen van onderlinge kerkelyke verdraagzaamheid onder de Proteftanten,
in ons Vaderland, gewonnen hebben, echter het verlangen
naar onderlinge Godsdienftige famenkomften geenzins toegenoomen is ; en dat by hun, die te recht of te onrecht
boogen op den naam van meer verlicht en verdraagzaam
in het Godsdienitige, met den yver voor het verkeerde ,
ook de yver voor het goede is geweeken , zoo dat zelfs
de openbaare Vergaderingen minder gezogt, door veelen
met onverfchilligheid behandeld , la zelfs door veelen
geheel nagelaaten worden.
Het tweede deel bevat een oplettend onderzoek naar de
oar-
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oorzaaken der laauwheid onverfchilligheid en nalaatigheld, in het bywoonen der openbaare Godsdienftige Vergaderingen , thans by zoo veele Proteftanten zichtbaar.
'Er was gevraagd, of de oorzaak ook ten dele gelegen
zy in de meerdere verdraagzaamheid en verlichting , en
daaruit gevolgde verdwyning van partyzucht en fedengeest. De Eerw. Schryver erkent, dat by hun, die aanfpraak willen maaken op meerdere verdraagzaamheid en
verlichting, de Iaauwheid en nalaatigheid in den eerdienst
incest in het oog loopt; maar het laatfte is evenwel, naar
zyn oordeel , op zich zelve , geenzins het noodzaaklyk
gevolg van het eerfte. Vele zoogenaamde onrechtzinnigen van vroegere dagen Belden op den openbaaren eer•
dienst hoogen prys, en waren metterdaad naarftige kerkgangers. Men had ook in het Programma melding gemaakt van de fombre bouworde van de meeste Proteitantfche Kerken, en de wyze,waarop de openbaare Gods•
dienstoefeningen doorgaans gehouden worden. De Leeraar maakt gene zwaarigheid ook het een en ander onder de 'oorzaaken te tellen, "waardoor velen traag in het
kerkgaan worden. Maar een der voornaamfte oorzaaken
van dit treurig verznim wordt door hem gefteld in de
Reeds toeneemende lichtzinnigheid , verbastering en zedenbederf, bovenal in grootere Steden, en dat wel allermeest onder de dusgenoemde aanzienelyken en allerarmften, waarvan de rede ten grooten deele zal te vinden
zyn in het ontzettend verloop van oude Fabrieken, en
in dek wyning, mitsgaders in de verbastering, van onzen
anders zoo weldaadigen Koophandel.
Het derde en gewigtigfte deel handelt over de gefchiktfie middelen, die, tot opwekking van den verflaauwdert
yver voor de openbaare Godsdienstoefeningen, zouden
kunnen in 't werk gefteld worden. Men moest, daar dit
voeglyk kan gefchieden, de Kerken vrolyker en warmer,
en de geheele inrichting van den Godsdienst aanlokkender en nuttiger trachten te maaken, korter prediken, aan
de Leerredenen een bevalliger voorkomen geeven, en 't
Kerkgezang verbeteren en vermeerderen , en niet enkel
door het Orgel , maar ook door andere Mufiek-lnftrumenten, begeleiden. Hierop volgt eene uitvoerige beantwoording der vraage, kan de vereeniging der Proteflanten tot zulke verbeeteringen jets bydraagen , of is die
onmoogelyk1 De Leeraar houdt zoodanige vereeniging voor

volftrekt Onmoogelyk indien men vooronderitelt , verlangt
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langt, of wenscht, dat 'er in zoodanig eene vereenigde
algemeene Christelyke Kerk Diets zal voorgedraagen of
geleerd worden, het welk aan de ddne of andere Gezinte hinderlyk of aanftotelyk zou kunnen zyn; waarte.
gen de overtuiging van de meerdere of mindere belangrykheid van alle zulke begrippen, waarover verfchillend
gedacht wordt, altyd zou opkomen , en waare flichting
hinderen. 'Er is echter, zyns oordeels, wel eenige vereeniging moogelyk. Men zou zich Van een en 't zelfde
Kerkgebouw kunnen bedienen , en evenwel de vryheid
moeten behouden , om verfchillende gevoelens openlyk
voor te draagen ; bet zy dat, op grond van zeker foort van
foederatie, alleen het algemeen beftuur over Kerken, de
beroeping en het onderhoud der Leeraars en Hoogleeraars , enz. onder alle Gezinten gemeen gemaakt wierd,
Met overlaating van het huishoudelyke aan iedere byzondere Gezinte; het zy alle Gezinten ineengefmolten wierden ; zoo echter, dat men Leeraars had van onderfcheiden
fmaak, en wel, naar evenredigheid van het getal der verfchillend denkenden , onderfcheidene Bybelvertaalingen ,
Gezangboeken, enz. welk alles de Schryver zeer wet
uitvoerlyk acht, mits men maar met ernst wille, en 'er
geen eigenlyk gezegde haatelyke feftenzucht , laage eigenbaat, of jets dergelyks, in den weg ftaa, waaromtrent,
gelyk ook over de middelen , om zoodanige vereeniging
voor te bereiden en te befpoedigen, 's Mans aanmerkingen
verder verdienen nageleezen en met bedaardheid overwoogen te worden.
'Er volgen eindelyk nog eenige aanmerkingen over de
vraage , of men ook zulke vaste Leeraars , als by de
meeste Proteftanten dienst doen , zou kunnen ontbeeren?
De Schryver ftaat toe, dat ze niet volftrekt noodig zyn,
en dat men zich, by kleine en eenvoudige Gemeenten,
van ongeftudeerde perfoonen zou kuntien bedienen. Maar
meent op goeden grond , dat het niet oorbaar zy , zich
over 't geheel , vooral in grootere Steden , by die maate
'an waare of ingebeelde verlichting , die 'er thans plaats
heeft, te ontdoen van geftudeerde, en ten koste der Gemeenten bezoldigde, Leeraaren.
By het leezen der tweede Verhandeling , van G. J. VAN
rtvswYK , zal men aanleiding krygen , om het een en ander uit een ander oogpunt te befcbouwen. De oordeelkundige Schryver meent de voornaame hoofdoorzaak van
bet verval in den openbaaren eerdienst , by lieden ,
die
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anders nog al godsdienftig zyn , ontdekt te hebben,
in het verkeerd begrip, dat de bywooning der Godsdien-ftige Vergaderingen geen plicht jegens God bevat, maar
alleen eigen ftichting beoogt , welk doel men oordeelt
even goed, door ligt leezen van den Bybel, of een ander
goed boek, te kunnen bereiken. De gewoone inrichting
van den openbaaren Godsdienst zal dat begrip zeer begunftigen , terwyl alles meest op voorleezen en fpreekezi
tot ftichting uitkomt , en 'er zoo weinig by plaats heeft,
waarin de vergaderde Christenen deel neemen , zelfs niet
de meest gewoone wyze van bidden. Dit zal voorheen
minder nadeelig geweest zyn om den lust tot het bywoonen der openbaare Godsdienstoefeningen te doen verflaauwen, omcIat toen andere oorzaaken den Godsdienstyver over 't geheel fterker opwekten , en men ook gei
woonlyk nicer Christelyk en belangwekkend hoorde prediken. Thans zal de zoogenaamde verlichting het haare
toebrengen, om het opgenoemd valsch begrip meer algemeen te doen worden, terwyl het gevoelen, dat eigenbelang de grondflag der zedelykheid is,. meer en meer veld
wint, en de onderfcheidende Leeringen van bet Christendom, door de fteeds toeneemende zucht tot hervorming
van de Christelyke Leerftelfels , in minachting raaken.
Om dan nu het groot verval in den openbaaren eerdienst herfteld te krygen, wordt in de eerfte plaats door
den Schryver als een allergefchiktst middel aangepreezen,
dat men tot het waare begrip, dat de bywooning van den
openbaaren Godsdienst ook een plicht aan God is, te rug
kome. Vervolgens wil by de predikwyze verbeterd , en
de groote Leer van de oogmerken der Opoffering van
Christus meer als een voornaame hoofdzaak overal in gemengd hebben. Men moest dan ook de inrichting van
den openbaaren eerdienst verbeteren , zoodat alien 'er in
deeI konden neemen , tot hoedanig einde de Schryver
korte ftemmelyke beurtswyze loffpraaken , ter eere van
God en Jefus Christus, waarvan by ook eenige proeven
aan de hand geeft , wil ingevoerd hebben. Naar zyn inzien, zou men vaste gefalarieerde Leeraars, die geftudeerd
hebben , wel kunnen misfen , en zich met bet beste gevolg , by den openbaaren Godsdienst, van zulke Liefdepredikers kunnen bedienen , als by de Doopsgezinden
reeds lang waren. Van welk gevoelen echter de Schryver naderhand , volgens eene noot bl. 156 , r57, na het
inleveren zyner Verhandeling, in zoo verre te rug gekodie
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men is, dat by nu voorflaat, om deels Liefdepreekers toe te
laaten en aan te wakkeren , deels een of meer gefalarieerde Leeraars, die gettudeerd hebben, in iedere Gemeente,
naar evenredigheid van derzelver grootte , te houden, en
bet leeraarwerk onder beide clasfen van predikers te
verdeelen. De Schryver doet nog andere voorflagen ,
ter verbetering van den openbaaren Godsdienst, die eene
aandachtige overweeging verdienen , waarin wy ons niet
dieper kunnen inlaaten. De vereeniging der Proteftanten
is, naar zyne meening , van de meerdere belangttelling
in het bywoonen der openlyke Godsdienstoefeningen ,
en derzelver verbeterde inrichting, geheel onafhanglyk.
Hy zegt evenwel , omdat 'er naar gevraagd was , oak
daarover zyne gedachten, die hierop uitkornen , dat deze
vereeniging thans noch raadzaam , noch uitvoerlyk is.
In de derde Verhandeling , van den Eerw. BROUWER,
worden de oorzaaken des vervais , behalven in bet misbruik der verlichting, 's Volks zedenbederf, en de gebrek.
kige inrichting der openbaare Godsdienstoefeningen , ook
in den invloed van het oude Staats en Kerk- beftuur gezocht, en naar dezen denktrant ook de middelen tot herftel berekend. De Schryver verwacht mettertyd eene
gunftige verandering , door de jongfte Omwenteling, die
hem ook de beste hoop geeft op eene nadere vereeniging
der Proteftanten , waarvoor wel , zynes erachtens , het
tydflip nog niet daar is, maar die men echter, door een
getrouw gebruik van de tegenwoordige omitandigheden ,
moet trachten te bevorderen en voor te bereiden. Voorts
telt by onder de aangepreezene middelen tot herflel eerie
betere inrichting van het openbaar onderwys der Jeugd,
bet ontflag der Leeraars van alle Synodale en andere
Kerkelyke verbintenisfen , het toevoegen van meer uiterlyk aanzien aan den Leeraarftand , het voorzien der Kerken van fraaie Schilderyen , ontleend uit de bedryven
van Jefus , het invoeren van Zangchoren, en velerlei andere verbeteringen , te lang om door ons opgenoemd te
worden.
Wy willen liever nog iets zeggen van de vierde Verhandeling, van den Eerw. VAN TEUTEM, waarin men eene
beknopte opgave van meestal dezelfde oorzaaken des vervals , en foortgelyke middelen tot herftel , als door de
voorgaanden zyn aangeweezen, en deze en gene byzonderheden nog wel zoo oveireedend voorgetteld , kan yinden. De nadeelige invloed tier verminderde partyzucht,
en
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deeds aanwasfende lichtzinnigheid , beiden gevolgen
der meerdere verlichting , wordt bier in het waare licht
gefteld. Tot afweering van het misbruik der gelukkig
afneemende partyzucht, zou , naar des Schryvers inzten,
de vereeniging der Proteftanten zeer dienftig zyn, die by
wel vooreerst nog niet verwacht, mar desniettemin, op
foortgelyken voet , als in den bekenden Brief der itemonflrantfche Broederfchap voorgefteld is , ten fterkften
aanraadt , en waartoe by wil , dat elk het zyne moet
toebrengen. Tot ftuiting van de allelfchadelykfte voortgangen der lichtzinnigheid , en geringfchatting van den
Godsdienst , zoo zeer gevoed door de zoogenaamde verlichting , meent hy,, dat die geenen, die onder de yolks.
verlichters willen behooren , wanneer zy met meer omzichtigheid , bedaardheid , en ernsthaftigheid , te werk
gingen, veel konden toebrengen, en voorts ouders, en andere leidslieden der jeugd, door dezelve het belang van
den Godsdienst, met verftandigen ernst , in te boezemen.
Onder de opgetelde in' zyn oog noodige verbeteringen,
in de inrichting der openbaare Godsdienstoefeningen
waarin by evenwel langfamerhand wil voortgegaan hebben , ontmoeten wy ouk den voorflag , om de gewoone
Leerredenen van den openbaaren Godsdienst of te fchei.
den, en te verminderen.
Zoo veel achteden wy noodig, uit deze Verhandelingen , over een der belangrykfte ftoffen , den Leezeren
van ons Maandwerk te moeren voordraagen, of het dienen mogt, om de aandacht van alien , die in den Godsdienst belang ftellen , by deze en gene daarin voorgeftelde gedachten des te meer te bepaalen , hoewel
wy vreezen , dat de meeste daarin gedaane voorflagen
nog wel vooreerst pia vota (vroome wen/chew) zullen
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aganmerkingen, op het Trorkje van den Heere n. TER.
, getyteld : De behandeling der ingeente op de
Natuurlyke Kinderpokjes tuegepast ; briefsgcwyze aan
denzelven medegedeeld , en firekkende voornaamelyk ons
het genot der verfche lucht in de behandeling der Kinderziekte aan te pryzen , en de voordeclen der Inentinge, of kon/lige befmetting, te verdeedigen. Door
L. BICKER. Te Haarlem , by F. Bohn , 1798. Ira
gr. 8vo, 2io bl.

y gelegenheid onzer Recenfie van bet Werkje van
B den Heer Terfier, in ons voorig Deel p. 615, gaven
wy reeds in het korte te kennen , dat wy de gevolgtrekkingen , door dien Schryver uit zyne proeven en waarneemingen afgeleid , niet alle konden goedkeuren ; dat
wy wet ten fterkiten overtuigd waren van het nut eener
geduurig verrischte lucht in de behandeling der Kinderziekte, maar dat wy geenzins geloofden, dat dit middel all.,en genoegzaam was , om kwaadaarige Pokjes te
geneezen : dat vender, onLes bedunkens, de voordeelen
der Int-ntin g,e geenzins alleenlyk beftonden in de bebandeling der zieken , maar dat hier we/ degelyk een
esfentieel verfchil plaats had, zo dat de ingeente ziekte , het ovetige gelyk getteld zynde, fteeds oneindig goedaartiger was, dan de natuurlvke.
Het geen wy dus zeer beknoptelyk hadden aan te merken op het Werkje van den kundigen Haarlemfchen Geneesheer, vinden wy hier, tot ons groot genoegen uitvoeriglyk en zeer grondig betoogd en beweezen , door
den geleerden L. BICKER. In de eerfte 20 pag. van zyn
Werkje betuigt de kundige Schryver zyn genoegen over
de leere van den Heer Terfier, aangaande het groot nut
der geduurig ververschte lucht in de Kinderziekte, over
het algemeen befchouwd. Ook betoolt hy, uit aanhaalingen van Werkjes, voorheen door hem over deeze floffe
gefchreeven, dat hy zulks meer dan eens aan zyne landgenooten genoegzaam had under het oog gebragt. Over
diet algemeen gelooft by ook , dat men het voordeel der
verfrischte lucht niet zo zeer in de verkoeling , dan in
de vernieuwing , derzelve hebbe te zoeken ; doch verfchilt
bier in van den Heer Terfier, dat, daar dezelve de hitte
of
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of koude der ververschte lucht voor onverfchillig rekent,

onze Schryver daarentegen gelooft, dat de koude, als
koude , (zie bl. 22.) op het ganfche beloop der Kin„ derziekte, het zy dan ingeente, het zy natuurlyke, een
„ meer voordeeligen invloed heeft , dan de warmle, zo
dat, alles gelyk ftaande, de eerfte te verkiezen zy.”
it worth niet alleen door onzen Schryver geiteld ,
maar met zeer voldoende redenen bevestigd.
Verder gaat de Schryver, op b1. 34 en volgg., over tot
bet onderzoek der denkbeelden van den Heer Terfier,,
aangaande de eigenaartige gelykheid der ingeente en natuurtyke Pokjes, omtrent welke zekerlyk ongegronde felling de Schryver zich , under anderen , aldus uitdrukt.
„ Maar nog meer fond ik verbaasd, toen ik be„ merkte de flimme wyze , op welke gy die verzekering
17 algemeen zoekt te maaken, en door uwe redeneering
• uwe Leezers in 't geloof zoekt te brengen, dat genoeg• zaam alle Inenters alleen in het genot der vrye lucht het
voordeel der Inentinge ftellen; Emmers zodanig moeten
,, of zullen ten minfte de meeste uwer Leezers befluiten
• uit uw zeggen, dat dat genot bet eenige is, waarop
• eenpaarig door alle Inenters wordt aangedrongen.
Ondertusfchen is het een en ander vry verre bezyden
de waarheid. Gelyk ik buiten u geene Schryvers ken„ ne, die alleen in het bettier het voordeel der ingeente
„ Pokjes ftellen gelegen te zyn , fchoon het mogelyk is,
„ dat 'er zulke zyn , zo durf ik ik wel verzekeren, dat
„ de meeste Inenters eenpaarig, behalven op het genot
„ der verfche lucht , tevens en altoos op verfcheiden an.
„ dere maatregelen, by de Inenting in acht te neemen,
„ aandringen, en dat zy vooral de wyze , van bet pok„ gift door Inenting mede te deelen, als den voornaamen
71 bron befchouwen, waar uit de voordeelen van dat konst,
• rniddel voortvloeijen.”
Tot verder bevestiging zyns gevoelens berekent de
Schryver het getal dier geene , welke door de Inenting
iterven, in vergelyking van die geene, welke door de natuurlyke Pokjes worden weggefleept, Hy betoogt dat
bet getal der eerfte niet noemenswaardig , terwyl het
getal der Mate altoos zeer groot is , niettegenfaande de
lucht zo veel wordt verfrischt, als maar immer mogelyk
is. Welk laatfte by niet alleen bevestigt met zyne eigene
ondervindingen , maar insgelyks uit de waarneemingen in
de Londenfche Ziekenhuizen genomen, „ Ook beb ik
R2
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(zegt by) in het Hospitaal der natuurlyke Kinderziekte
„ te Londen, men mede alle mogelyke zorgen
„ draagt , om de Lyders eene verfche lucht op den duur te
„ geeven, en hen den gefchikttten eet- en leefregel te doen
„ houden , eene menigte van zulke ellendigen gezien, eit
„ men verzekerde my, dat 'er zo altoos veele in waren,
„ en dat de evenredigheid tusfchen de geftorvenen en die
„ onder de Inenting overleden , gemeenlyk zo al dezelfde
,, was als men die doorgaans ftelt."
Vervolgens onderzoekt de Heer BICKER de redenen
waarom dan eigentlyk de ingeente Pokjes zo veel goedaartiger zyn, dan de natuurlyke. .Zyns erachtens zyn het
de drie volgende. r. De binnenbrenging van bet Pokvergift in den omloop der vogten op eene onedele plants,
niets gemeen hebbende met de levensbronnen en de edeltte
ingewanden , die in eene natuurlyke befmetting plaatzelyk
en geweldig worden aangedaan, 2. De mindere agitatie
bier door in het bloed verwekt , en dus de .geringere
koorts en daar van afhangende geringere pokgisting; waar
floor dus de geboorene Pokttoffe minder overvloedig is, en
gemakkelyker wordt ontlast. 3. Het lokken van een
groot deel Pokjes naar de huid , derzelver ontlasting
door de zweeren der gemaakte wondjes, en de menigvuldige Pokjes, welke die verzweeringen doorgaans omringen.
De Schryver eindigt zyn Werkje met nog veele ter
zaake dienende aanmerkingen, en laat zich , onder anderen,
dus uit, op p. 79 : „ Ik fchryf het ook niet weinig daar
„ aan toe, dat ik in het inenten altoos zo byzonder gelukkig
„ geWeest ben , zo wel als aan ,eenige behandelingen ,
„ verfchillende van die welke ik van verfcheidene In„ enters gezien heb. Ik had gedagt, my by deeze
SI gelegenheid daar ook over uit te laaten .; maar myne
„ brief is reeds te lang geworden , om zulks bier by te
„ voegen; welligt zal tic dat by eene andere gelegenheid
beter doen kunnen.”
Wy hoopen , dat de Heer BICKER zyne byzondere
aanmerkingen over dit gewigtig ttuk eerlang in het licht
zal geeven , in een afzonderlyk Stukje, en niet in eene
of andere Societeits- verzameling, dewyl dezelve, gelyk
andere gewigtige Stukjes van den Schryver over deeze
belangryke ftaffe , als dan weinig geleezen 'worden, en
dus geenzins dat nut kunnen doen, als wanneer zy alomme en voor een ieder te bekomen zyn.
„
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Rapporten , Jlrekkende ah Bylaagen tot de Perzameling
van Stukken, betrekkelyk de Etanflelling eener Commisfie
van Geneeskundig Toevoorzicht , to Amjierdam. Eerfte
Stuk; behelzende de Rapporten No. 1—VI , over het geen
de zuiverheid der Dampkrings- Lucht kan bevorderen
of bederven. Te ifinfierdant , ter Stads-Drukkerye ; en
to bekomen by P. den Hengst en J. A. Crajenfchot,
1798. In gr. 8vo., in 't geheel 183 bl.

it Eerfte Stuk der Rapporten, of Bylaagen tot de Van.
D
zameling van Stukken', betrekkelyk het aanftellen
eener Comrnisfie van Geneeskundig Toevoorzicht bevat

de zes volgende;
No. I. Over het onderhouden van een zuiveren Damp,
kring.
No. II. Over de oorzaaken, welke de zuiverheid van
den Dampkring bederven.
No. III en IV. Over de Vuilnis der Straaten, en de
gefchiktfte middelen, om zich van dezelve te ontdoen:
benevens eenige daattoe behoorende Bylaagen.
No. V. Over de onzuiverheid der Stads Gragten.
No. VI. Over de gefteldheid der Wooningen , betrekkelyk de gezondheid.
Onder veele aanmerkenswaardige zaaken, welke in deeze Rapporten voorkomen , zullen wy ons thans alleen be•
paalen tot de onzuiverheid der Stads Gragten, en tot de
middelen, om daar in te voorzien. By deeze gelegenheid
words voldoende betoogd, dat de voornaame redenen van
den flank van het Amfterdamsch BurgwaIwater gelegen
zyn in den moerasfigen grond, in het inwerpen van allerlei in het water, in het uitloopen der rioolen
en fecreeten in hetzelve, en daarenboven, wel voornaarnelyk in de vermenging van het zout en zoet binnenwater;
waarom ook het bederf van het Stads binnenwater voornaamelyk zyn begin heeft genomen, na dat de Zeegaten
zodanig verwyderd, en daardoor, de Getyden zodanig verhoogd waren, dat het inloopen van zout water niet meer
kon worden belet, en de afloop van bet doorgaans laager Amftelwater door de Stad grootendeels is belemmerd.
Dat deeze verhinderde afloop . van wet water , en de
daar door veroorzaakte vermenging van zout en van zoet
R 3
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water, wel de voornaamtle reden is van het zo aanmer.
kelyk bederf, waar mede het Amilerdamsch Bargwalwater is aangedaan, wordt voornaamelyk hier uit beweezen,
dat het Stads hinnenwater weleer niet alleen , van wegen
deszelfs vischrykheid, wierd verpagt; maar ook bier uit,
dat, volgens Wagenaar , dit zelfde water in I5a5 nog
zeer goed was tot het bereiden van fpyzen en tot het
brouwen van bier. Ja zelfs bier door, dat 'er nog eene
Keure overig is van 1591, by welke bevolen wordt, dat
de Verweryen nergens, dan ter plaatze daar nu de Groenburgwal en Zwaanenburgwal gelegen zyn, mogten worden opgericht, op dat niet het Stads water zoude geinfedeerd worden. Niet minder klaarblykelyk is het bewys , genomen uit het gebeurde in het noodlottig jaar
van 1672, wanneer Koning Lodewyk de XIV, reeds meester zynde van Gelderland , het Sticht , en een gedeelte
van Holland, het overige, en vooral Amtlerdam, hoogte
te dwingen door middel van het geweldig hoog binnenwater, 't geen hy, door het doorgraaven van den Lekdyk, veroorzaakte, zonder echter daarmede zyn bogmerk
to kunnen bereiken, dewyl de afftrobming door Amfler•
dam en elders zo , groot was , dat dit water in geenen
deele tot de begeerde hoogte kon klimtnen. Ondertusfchen
had die vermeerderde affirooming door Amtlerdam ras ten
gevolge , dat de flank en brakheid van her Burgwalwater
gelled verdween, en het water zo zoet wierd , dat de
Noordhollanders hunne Waterfchepen binnen deeze Stad,
voor de St. Anthohiestluis , met zoet water lieten volloopen.
Verder wordt voldoende betoogd, dat, hoe nuttig ook
de zogenaamde cirkuleering door de Stad, door middel
van uit- en inlaatende Slutzen , moge zyn, deeze werkdaad toch alleen verricht wordt door middel van zout
water, en dus niet in that zy tot het grondig hertlellen
van het kwaad; dan dat bier toe alleen met goed gevolg
zou kunnen dienen een vermeerderde doorloop van zoet
water. Ten lien einde vermeenen de Stellers van dit
Rapport, dat het wel der moeite waardig zoude zyn, am
te onderzoeken of niet eene doorgaaiiing by den Overtoom zou kunnen gemaakt worden , met dit gevolg,
dat men een gedeelte van het zoet water der Haarlemmermeer door Amfterdam zou kunnen losfen , en dus
zich van het brak water ontdoen. lets dat wy zeer
tnogelyk achten mits dat 'er een zwaare Schutfluis in
ge-
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geleid wierd, om dat de betrekkelyke hoogte van het water
binnen en buiten den Overtoom aanmerkelyk kan verfcbillen , en des ook dikwyls, zo 'er geen Sebutfluia
was, het Amtterdamsch binnenwater landwaards in zou.
de loopen : teriryl , in andere gevallen , het Meerwar
ter met zo veel gewelcl zoude aanttroomen , dat de
vaart van den Overtoom hetzelve bezwaarlyk zou kunnen bevatten, en daar door de wallen buiten , en mogelyk ook binnen, de Stad zouden overloopen.
In de tweede plaats vermeenen de S tellers gewag
te moeten maaken van een Ontwerp van den Burger
Elias de Sandra , die in 1682 , aan Burgemeesteren
en Regeerders van Amtterdam, een ontwerp mededeelde, om , door middel van een Kanaal , zoet water uit
de Veclit in de Stads Gragten te leiden , en dus de
gebeele Stad met Versch water te voorzien ; tegen welk
voorttel , 't geen in 1740 wierd herdrukt, geene tegenwerpingen gemaakt zyn , dan alleen politieke redenen,
welke de weigeringen , die de Regeering van Weep
en de Ingelanden der Polders , door welke de Gragt
zou moeten loopen, tegen de uitvoering maaken zouden,
en het Othooi door de Staaten te verleenen, ten doel
hebben, gelyk mede de kosten.
De awaarigheden . tegen dit laatfte plan zyn van dien
aart, dat dezelve, met gemaklyk uit den weg fchynen te
Tuimen ; inzonderheid zouden de kosten de tegenwoerdige bezwaarlyke tyden niet gemaklyk kunnen gevonden worden. Het plan eener doorgraaving , met een
verlaat , aan den Overtoom, zou voorzeker veel onkostbaarder vallen; en dus, zo zulks, na een naauwkeurig
onderzoek, aan 't, oogmerk genoegzaam voldoende wierd
bevonden , zou dit boven het laatstgemelde verkiesbiar
zyn.
De Wysgeer der Natuur, door w. E. DE PERPONCHER.
Eerfie Dee/. Simplex Sigillum Veri. BOERHAVE. Te
Utrecht , by de Wed. J. van Sehoonboven , 1797. ./4
gr. 8vo. 591 bl.

arbeidzaame en kundige PERPONCHER, door verfcheidene Werken genoegzaam hekend heeft
onzen Landgenooten weder eene vrucht van zyne
noeste vlyt medegedeeld , zynen Wysgeer der NaR4
twirl
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tuur, beftaande uit twee dikke Boekdeelen. Van bet eerie
deezer Deelen zullen wy nu onzen Leezeren verflag doen,
van bet andere by eene vOlgende gelegenheid, Dit kan
te gevoegelyker gerchieden , dewy' beide Deelen niet
volkomen gelyke Titels hebben , en , fcboon aan elkander verbonden , grootendeels over onderfcheiden onderwerpen handelen.
Het Werk dan begint met eene korte Voorreden aan
den Leezer, waarin de Schryver, na gezegd te hebben,
dat, waarfchynelyk , verre 't grootfte gedeelte zyner leeVensreize reeds is afgelopen , dus vervolgt : „ lk dagt
9, bet dus tyd, eens ftil te Haan, myne waarneemingen
„ en opmerkingen byeen te zamelen , alles te brengen,
„ tot een, zoo veel mooglyk , aaneengefchakeld geheel,
en dan se zienwelke unktImst zulks my opgeeven
2, mogt. De vrugt 'deezer pooging biede ik u thans aan
„ Befchouw en onderzoek ; vergader ook uwe waarnee1, mingen en opmerkingen en ervarenisfen; vergelyk , be„ proef, toets alles aan elkander , en zie , wat de uit„ komst u geeven zal. Uit” bet verflag van verfchillende
,, reizigers, famen vergeleeken, men best een land
„ leeren kennel).— Ondertusrchn heeft of kiest elk rei•
9, ziger zyn eigen oogPunt, en naar 't zelve worden zyne
opgaven gewyzigd. De eenen moeten uit de anderen
„ aangevuld, verbeterd, voltooid worden. Dezelfde wae9, veld reizen wy alien te famen door. Maar zy is ruin),
„ en biedt oneindige , ttof tot befchouwing... Zie bier my„ toelaage, enz." — Dat een opmerkzaam en nadenkend mensch van tyd tot tyd eens ftil houde op zynen
wech , eens overzie hetgeen hem , langs het afgelegde
gedeelte van denzelven, ontmoet is, wat by heeft waargenomen, waar by het rechte pad gehouden bebbe, waar
hy van hetzelve zy afgeweken, en hoe by, in bet vervolg, de dooling best zal vermyden, en veilig ter beftemder plaatze geraaken , is geenzins te verwonderen. Het
behoorde door alien gedaan te worden als een ftuk van
de groottte nuttigbeid, het zy wy het enkel met betrekkinge tot de verlichting des verftands en de vermeerdeTing van weezenlyke kundigheden befchouwen, het zy wy
den natuurlyken invloed van zulke herinneringen op des
penrchen zedelyken toeftand in aanmerking neemen. Wank,
neer ieder zich daartoe met oordeel benaaritigde , en
zyne opmerkingen openhartiglyk mededeelde aan hun
welke of zyn opzicht zyn toevertrouwd, of begrepen binnen
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nen den kring zyner verkeeringe, de huisvader, by voorbeeld , aan zyne kinderen, de meester aan zyne leerlingen,
zoude daardoor de volmaaking des menschdoms grootlyks
bevorderd worden. De waarheid der dikwyls gemaakte,
en ook in dit Werk voorkomende, aanmerkinge zoude duidelyk bevestigd worden, dat, naamelyk , de vorderingen,
welke de dieren kunnen maaken, bet zy door ondervindinge, het zy door onderwys, de kundigheden, welke zy
opdoen , zich alleen tot hunzelven bepaalen, zonder dat
bun nageflacht 'er voordeel uit trekke; terwyl de mensch
alleen gebruik kan maaken van de ontdekkingen zyner
Voorzaaten , beginnen , waar deezen ophielden, en allengskens eenige flappen verder komen in de gewesten van
Kennisfe en Zedelykheid. — Maar , indien nu ieder
mensch eens op den inval kwam , om zyne opmerkingen
door openbaaren druk der geheele waereld mede te deelen, waar zouden wy dan, eindelyk , met al de boeken
been? Heeft iemand eene geheel nieuwe ontdekking gedaan, heeft by eenige reeds gedaane ontdekking verder
nagerpoord, is hem gelukt de waare oorzaak van eenig
verfchynfel te vinden, of uit reeds bekende beginfelen de
gevolgen of te leiden , welke zy moeten voortbrengert ,
hy zal eene weezenlyke verplichting leggen op zyne natuurgenooten met bet openbaaren van zyne kundigheden.
Weer by flechts de gedachten van anderen duidelyker voor
te draagen. derzelver denkbeelden te ontwikkelen , de uitdrukkingen beter te fchikken Haar de algemeene vatbaarheld , met een woord , hetgeen door anderen wel gezegd
is, nog beter te zeggen , men zal hem toch altoos dankbaarheid verfchuldigd zyn. En, in deezen zin, willen
wy gaarne toeflemmen, dat de burger PERPONCHER aan*mak heeft op de erkentenis zyner Landgenooten. Zyn
Werk is wel geichreven , behelst zeer veel goeds, doorgaans op eene bevallige wyze voorgefteld , en heeft byzonderlyk eenen gelukkigen draai om alles te doen uitloopen op een groot einde , welk de Sehryver in dit eerfle
Deel zich voortlelde, en waarvan wy ftraks nader zullen
fpreeken.
Maar, terwyl wy het Werk van deezen kant pryzen ,
kunnen wy tevens niet nalaaten te oordeelen, dat de Schryver hetzelfde, en, misfchien, uitgebreider, nut had kunnen doen met minderen omflag. Veel is in zyn Boek ,
betgeen by anderen even goed kan gelezen worden, tot
wel5
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welken by flechts had behoeven te wyzen. Zelve is by niet
vreemd van te denken, dat by, naar het oordeel van tom.
migen , „ by den aanvang, wat te veel geeve in ontleed.
„ kundige befpiegelingen." Hy betuigt dezelve daar niet
te kunnen misfen , zonder zyn geheel te verminken ,
in verwarring te brengen, en wyst, nogthans, den Leezer
eenen wech , langs welken deeze ze kan vermyden en
des niettegenaaande het Werk als een geheel leezen,
Strookt dit wet juist te zamen? En mogt de Schryver
niet liever zyne aanmerkingen verkort, en de bronnen aanp
gewezen hebben , waaruit by zyne kundigheden geput
had ? Dit doet by zelden. Minder karig is by in zichzelven aan te haa/en , vooral de Voorreden door hem geplaatsr your het Hde Deels rite Stuk zyner Vertaalinge
der Overzettinge van het Oude Testament door mienitep
waarvan by van bl. 380 tot bl. 465 rykelyk gebruik
maakt , en veele plaatzen , fomtyds geheele bladzyden
bykans zonder eenige veranderinge, overneemt.
Doch, fchoon wy denken dat de Schryver deeze gep
breken had behooren te vermyden , zyn wy verre van
over het geheel een ongunttig oordeel over zyn Werk to
velien. Zeer veele gewichtige aanmerkingen over een aanp
tai van onderwerpen zal 'er de Leezer in vinden. Ten
einde hem hiervan te overtuigen, zullen wy nu eenig bericht geeven van het oogmerk, hetgeen de Schryver zich
voorttelt, en van den wech , langs welken by daartoe poogt
te geraaken.
De Schryver begint met eene bepaalinge van hetgeen
by verltaat door Wysheid. Deeze, zegt by, „ is geleegen,
,, in de kettle der beste oogmerken, beneevens de beraa„ ming en aanwending der beste middelen , om tot die
„ oogmerken te geraaken .... [en een] Wysgeer zal zon„ danig iemand zyn , die deeze Wysheid , boven alley.,
betnint , met alien yver poogt te ontdekken , met in„ fpanni rg van alle kragten
zig zoekt eigen te maa1, ken, en
dezelve beftendig wil volgen en gehoorzaamen ,” bl. r ,
Daar nu de Wysgeer deeze Wys•
held ni waant te bezitten , maar nog zoekt, zal by
om ze te vinden, de Natuur onderzoeken, en „ byzon,, der tragten op te fpooren , of de Natuur, in de daad,
zood 'nig , lets , als onderlinge betrekkingen , bedoeldo
„ bedetreningen , ter bereiking deezer laatften gefchikte
„ en yerordende middelen, bevat; of 'er dus, in de daad,
I) ZOO-
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9, zoodanig lets, als wy wysheid noemen, in de Natuur,
„ beitaa ; en zoo ja, waar in hetzelve dan eigenlyk gelee,, gen zy (*)," bl. 3.
Aan dit onderzoek wydt de Schryver bet overige van
dit Eerfte Deel zyns Werks. Hy begint daartoe met
eene befchouwinge des menschlyken lichaams en deszelfs
zintuigen, waaromtrent by voornaamelyk ftilftaat by het
oog en het oor, wyzende verder den Leezer tot LE CATS
Theorie des Senfations. Tusfchen beide vinden wy, bl.
39, eenen uititap over de gewichtige vraage, of, in de
daad, bedoelde oogmerken, in de Natuur, plaats grypen0

De aanmerkingen hierover zyn juist, Alleenlyk, daar de
Schryver anders zich veeltyds toegeeft in breedvoerigbeid , wenschten wy wel , dat by dit Stub een weinig
meer had uitgewerkt. Sommige voorftanders der Lind=
oorzaaken zyn wel eens wat voorbarig geweest in de toepasfinge van dit beginfel op byzonderheden, en hebben daardoor aan BUFFON , en die bet met deezen eens zyn,
eenigen fchyn van voordeel gegeven, welken zy niet zouden gehad hebben , indien de eerstgemelden meerdero
pmzichtigheid gebruikt hadden.
Na de befchouwing van bet lichaam, deszelfs voeding,
enz. vraagt de Schryver bl. 73. „ Is 'er, in
„ my, niets anders dan dit lichaam , en maakt hetzelve
„ alleen myn geheel weezen uit?" Hy toont daarop, dat
'er
(*) De Schryver geeft bier geene verklaaring, wat by door
verb.. Maar in het begin des anderen
Deets zegt by: „ Zo het woord natuur geen ydele klank,
,, of geen afgetrokken denkbeeld, of geen enkele num, 20n.
,, der daadlyk aanweezig voorwerp , zyn zal, weer ik 'er
.
• maar twee beteekenisfen aan to hegten. De Natuur is, of
„ geheel der sveezens , waar mede wy omringd zyn; of zy is de
„ aart dier weezens zelve.' Maar houdt de Schryver, het
eerite Deel, wel altoos deeze bepaaling in het origl Zomtyds
fpreekt by van de Natuur, als van een werkend weezen, het.
geen bepaaide oogmerken bedoelt, b. v. b1.114. 146. 153. 32r.
346 , en elders.
Zelve fchynt by dit gevoeid to hebberr.
In her tweede Deel , bl. 128, lee= wy
,, War was die.
• Natuur, wier wysheid toen l [by het fchryven van het eerfte
Deel] „ ten gronddag onzer redeneeringen , of gislingen, treat.
tot Een nog ... onbedemd voorwerp , waarvan wy den
„ eigenlyken aart , het eigenlyk weezen, nog niet bepaalen kon„ den, cu.” REC.

bet woord Nakao.
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'er iets in den mensch is, dat wil, dat de beweegingett
des lichaams, en der onderfcheiden leden, bepaalt en beituurt. In dit willend beginfel vindt hy „ een zeeker
• middelpunt , tot bet welke," zegt hy, „ alle ontwaar„ wordingen en aandoeningen ...famenkomen , en van waar
5, alle de beweegingen, die ik verrigt , afdaalen, en tot
„ alle de verfcheidene leeden des lichaams overgaan ;
„ daar elk t deezer leeden tot zynen eigenen kring bepaald
„ blyft, en deeze wil alleen deszelfs invloed over 't ge„ heel en alle deszelfs deelen even gelyklyk uitbreidt,”
bl. 78. En hieruit befluit hy, dat, zegt by, „ behalven
O de leeden van myn lichaam , nog iets
. in my zyn
„ moet , dat van alles, wat in die leeden omgaat, weet
heeft, alles onder deszelfs heftier en bedwang houdt,
„ en .. by alle die leeden tegenwoordig is ; hoe zeer
„ het te gelyker tyd maar den zy , enz." bl. 80. Dan
de ttellige natuur van dat deel , hetgeen wy boven het
lichaam in ons vinden, is ons onbekend. in de Dieren
is wel iets dat ednige 'overeenkomst met hetzelve fchynt
te bebben , maar in veele opzichten 'er grootlyks van
verfchilt. Het meeste dat wy 'er van kunnen' w-eetett
moeten wy trekken uit de befchouwinge van deszelfs vermogens. Deeze volgt dan, vooreerst met betrekkinge tot
tie verftandlyke vermogens , en daaruit , bl. 107 , het
befluit : „ dat , indien wy , in 't lichaam een heerlyk
„ famenftel van werktuigen vonden alien als zoo veele
• middelen, tot den dodeinde, famenwerkende, wy bier
,, een niet min heerlyk famenttel van vermogens aantref„ fen, even vrugtbaar,, in ... middelen, ter bereiking
,, van een fchoon en heilryk doelwit. • Terwyl wy
• daarby . nog het verband , tusfchen deeze beide fa„ menftellen, gelegd, niet min bewonderen moeten.”
Niet minder ftof tot hetzelfde befluit vindt de Schryver in de „ algemeene dryfveeren, die ons tot werkzaam„ heid brengen, .. de behoeften onzes weezens, ten aan,, zien van fpys , drank , dekking , enz. ... de zinlyke
• genoegens , de voldoening der behoeften verzcllende,”
terwyl hy de fchadelykheid van fommige aangenaame
genietingen , welke in den eerften opflag eene aanmerke,
tyke tegenwerping tegen dat befluit fchynt te beheizen,
befchouwt als „ de eerfte bron van zedelykheld in ons
„ weezen,” daar ay ons dringt om „ zelfs ten aanzien
„ der noodzaaklykfte verrigtingen . de verftandlyke
„ vermogens te hulp te roepen, .. te ontwikkelen , uit
5,
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te oeffenen , tot volmaaktheid te brengen , en .. tot
eenen verheeveneren kring , dan 't enkel zinlyke," op
te ftygen.
Hierop volgt eene befchouwing van de verfchillende
driften, weike den mensch eigen zyn, hem nu dienen tot
fpooren ter gepaste werkzaamheid, ter vorderinge in ze.
delyke volkomenheid, dan weder zyne volmaaking hinderen, waarvan het befluit is, bl. 145, dat, terwyl alles
in de Natuur het oogmerk zyner beftemminge bereikt ,
de mensch alleen , hoezeer by ftreeve om tot het zyne
te geraaken, Reeds oneindig verre beneden hetzelve blyft.
En hieruit ontftaat de vraag , of hy dan nooit tot het
oogmerk van zyn beftaan zal komen, dan of hier alleen
zyn begin zy , en in het vervolg alles nader zal ontwikkeld worden? — Dan het antwoord op deeze vraage
wordt voor als nog verfchoven.
Na verfcheidene andere befpiegelingen over den mensch,
is het befluit, b1.169 env., dat, zo in ons zedelyk famenitel, als in ons gebeele Weezen, wysheid doorftraalt, en
alles in ons bewyst , dat 'er Wysheid in de Natuur zy
aan te treffen.
Vervolgens gaat de Schryver, bl. 173 env., over tot
eene befchouwing der dingen buiten den mensch, waarby
eerst de Grond, Lucht en Water in aanmerking komeu;
daarna de Delfitoffen , bl. 184 ; de verfchynfels van
Lucht en Dampkring, bl. 188; de Hemelfche Lichaamen
met derzelver beweegingen, en de Aantrekkingskracht,
212 env.; de Aarde met het Plantenryk , bl. 223 env.;
de Dieren, bl. 256 env.
Over deeze laatfte wordt vry breedvoerig gehandeld. De
Schryver begint met de groote overeenkomst van de
Lichaamen der Dieren, vooral der Viervoetigen, met het
Menfchelyke , en met elkander ; en vindt , met reden,
oorzaak om zich te verwonderen over die Wysheid, welke eene zo verbaazende verfcheidenheid van uitwendig
Maakfel en Voorkomen wist te verbinden met eene zo
in het oog loopende Gelykheid der Hoofddeelen. Na
van de wordinge, vorminge , en ontwikkelinge, van de
dierlyke Lichaamen gefproken te hebben, erkent hy, bl.
n68, in de „ Dieren, zoo wel als in den Mensch, een
eigenwillig werkend, een leevendig maakend en bezie,, lend grondbeginfel." Dan hoe, en wanneer, dit onftoffelyke beginfel met het lichaam vereenigd worde, het zy
in den Mensch , bet zy in de Dieren, is eene van die
diep9,
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diepten van kennis en wysheid, die de Natuur, voor
ons , verborgen houdt. Haare item weigert bier alle
„ antwoord," bl. 270. Dit eigenwillig werkend beginfel
eeft ook zyne vermogens en hoedanigheden, waardoor de
werkingen der Dieren beituurd warden. „ Voor geene
,5% afgetrokkene algemeene denkbeeldenvatbaar, kunnen de
dieren even min vatbaar zyn, voor 't daaruit opmaaken
van die algemeene vooritellen , die wy waarheeden
noemen; en nog veel minder, voor de ontdekking van
't verband
tusfchen die algemeene voorftellen,
,1
,, of waarheeden, ... door welks middel, de eene, uit de
andere , wordt afgeleid. De dieren zyn derhalven geheel van de Reede beroofd. Maar by de zinlyke
„ waarwordingen en vooritellingen, welken de uitwendige
• voorwerpen en de bejeegeningen, die hen ontmoeten,
in hen , verwekken, voegen zig , door 't geheugen, en
• 't geen wy, by . ons, de famenvoeging der denkbeelden
„ noemen, de voorige voorfiellingen, eertyds, door foort,, gelyke voorwerpen en bejeegeningen, midsgaders der„ zelver gevolgen, in hun , verwekt ; en dit brengt, by
7, ben 1die verwagting van gelyke uitkOmften, in gelyke
omftandigheeden en voorvallen, te weeg, die men het
„ Analogurn rationis genaamd heeft, om dat dezelve, by
„ de dieren, tot eenen zekeren trap, dezelfde uitwerking,
„ ais by ons de Reede, voordbrengt, enz.” bl. 283. Dit is
zeer wel gezegd, vooral, wanneer men 'er by in het oog
houdt hetgeen de Schryver, wat vroeger, bl. 273, bad
laaten voorafgaan. „ Geen eigenlyk, althans geen toerei„ kend , middel van mededeeling, met de dieren, hebben„ de , kunnen wy oak niet eigenlyk weeten, wat 'er al
„ of niet, in hun binnentte , omgaa. Wy kunnen dit,
„ alleen naar de uitwendige gevolgen , beoordeelen , en
„ daaruit , fomtyds by afleiding, fomtyds by enkele gis„ fang , belluiten.” Verfcheidene voorbeelden warden
vervolgens bygebragt , welke duidelyk oplettendheid ,
overleg , en beraadflaging, in de Dieren aanduiden. In
het byzonder itaat de Schryver, bl. 288 env., flil by de
Spinnen , welker wyze van werken by met groote opmerkzaamheid fchynt te hebben nagegaan. Vervoigens
fpreekt by, bl. 299 env., van de dryfveeren, welke de
Dieren tot werkzaamheid brengen , en vindt , „ ook ten
„ aanzien derzelven, zoo ver de kring van 't enkel zin„ Tyke zig uitftrekt, zeer veel overeenkomst tusfchen ons
en hen.'
Over de Natuurdriften der tamme Dieren
„
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ten vinden wy, bl. 319 env., eene aanmerking, waarvan
wy een gedeelte, met zoveel verkortinge, als ons mogelyk is, moeten affchryven. „ Wy zien, over 't algemeen,
„ dat de Natuur geene middelen , zonder oogmerk,
fpilt. Wy zien , dat zy aan elk weezen geeft alles,
„ wat het behoeft , om den aan 't zelve aangeweezenen
„ kring te vervullen. Wy zien, dat zy ... elk geflacht
„ van dieren , binnen deszelfs eigenen kring, bepaald
„ houdt; en aan elk juist geeft wat hem ... nodig was,
„ ter behoudenis van zyn beftaan, ter genieting der hem
„ toegedagte gefchenken , en ook Diets meer. Van waar
„ dan , dat wy , evenwel , by enkele geflachten, natuur.
„ driften en geaardheeden ontmoeten , die aan dezelven,
„ in hunnen eigenen kring, onnodig zyn? Het paard is
„ 'er een der treffendfte voorbeelden van. Geen dier is
„ 'er , dat, in den vryen natuurftaat, minder te werken
„ heeft voor zig zelven behoeft, ja kan by geen
„ den miniten arbeid verrichten. En nogthans is het
„ paard byna 't werkzaamfte van alle dieren , zoo ras
„ men het eens aan 't werken heeft gebragt... In 't
„ loopen zou zyn yver nog te begrypen zyn. In 't wild
„ kan hem dit ... by den aanval, of by 't opzoeken en
volgen zyner gade, te pas komen. Maar zyn geduld,
zyne aanhoudendheid,zyn moed ... in 't arbeiden
„ zyn onuitlegbaar , indien men bier niet, by de Natuur,
„ eenig ander oogmerk onderftelt , dat zig niet, tot hem
„ zelven , bepaalde." Dit worth verder uitgewerkt , zo
met betrekkinge tot het paard , als tot den bond en andere tamme dieren. Doch de aanmerking is te uitvoerig
om 'er meer van over te neemen , en verdient in het
Werk zelve te worden nagelezen.
Hetgeen de Schryver zegt, raakende de Spraak der DieTen , en derzelver vatbaarheid year volmaaking, itappen
tvy over. Van het fterven der Dieren gefproken hebbende , vraagt by , bl. 344. „ Is 'er voor hen lets meer,
9, dan het tegenwoordige, te wagten ?" Hy fchynt niet
vreemd te zyn van een bevestigend antwoord op deeze
vraage; doch befluit zyne befpiegelingen over dit onderwerp , bl. 346, met de verftandige aanmerkinge: „ Dan
„ bier' zou de verbeeldingskragt welligt , meer dan de
reede , werkzaam worden. Offchoon ook misfcbien de
9, reede 't werk der verbeeldingskragt Diet wraaken zou."
Ten opzichte van de tegenwoordige beftemtning der Dieren, erkent hy„, dat de Natuur ons," althans de tamme
ge-
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geflachten, „ tot medgeze/len en medehelpers, op onze
„ reize over deezen aardbodem, gefchonken heeft.... Maar
„ dit fchynt niet genoeg, om 't hoofddoelwit van 'r be„ than der dieren, in 't gemeen, uit te maaken.” Eene
oplettende befchouwing zal ons eerder doen „ befluiten,
dat de dieren zyn beftemd , om elk in 't byzonder,,
„ nevens ons, te genieten de weldaaden der Natuur, in
„ die maat, die elk hunner toegefcheiden is; en alien te
famen om dat groot geheel te helpen uitmaaken 't
„ welk, door de verfcheidenheid van deszelfs deelen, even
„ zoo bewonderenswaardig is , als door 't verband van
„ onderlinge hulp en afhanklykheid vata elkanders be„ ftaan, waar door het, in an geheel, famen verbonden
„ blyft,” bl. 347.
Hierop volgt , van bl. 349 tot bl. 468 , eene befcbou.
wing van den Mensch in den ftaat der Maatfchappye.
Zeer veele goede aanmerkingen komen hier voor, over de
ontwikkeling der menfchelyke vermogens in dien that ;
over het doelwit der gemeene zamenwerkinge ; over de
ondergefchiktheid der deelen aan bet geheel; over de rech.
ten van ieder Lid, en de met die rechten verbonden plichten ; over de vorderingen in kundigheden , kunften en
weetenfchappen, welke alleen in dien that kunnen plaats
bebben; over het regeeringsbeftuur, enz. In dit gedeelte
des Werks maakt de Schryver dat ruime gebruik van zyne
vroegere Schnften , waarvan wy reeds gewaagd hebben.
Vervolgens befchouwt de Schryver den Mensch nog
wat nader in zynen zedelyken that, bl. 468 env. en cnderzoekt , bl. 471 env., de oorzaaken der tothatinge v n het
zedelyk kwaad. Wy kunnen hem bier niet volgen. Zyne voornaame aanmerking komt hierop uit. De mensch
moest, als voorbedagtzaam en eigenwillig medearbeider
„ der Natuur, in haar ontwerp leeren medewerken, en
„ zyn geluk , zyne volmaaktheid
leeren bevorderen.
„ En daar toe moest by ... de regte middelen leeren
„ kennen , [en] . uitkippen.... Ook in deezen kan
„ bet waare niet volleedig en met zeekerheid worden ge„ kend , voor dat men ook het valfche en de dwaalingen
„ heeft leeren kennen.... Deeze kennis verkryl.t op ons
9, geese genoegzaame kragt van daadlyke overtuiging en
„ bepaalenden invloed, zoo Tang zy niet de vrugt is eener
• daadlyke ondervinding, welke ons beiden het waare en
• goede, het valfche en kwaade, door de proef der uit,, komst en 't gevoel zelve der gevolgen,
heeft lee.
2, ren
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„ ren kennen." Ondertusfchen wordt het doel der menfchelyite beftemminge, het geraaken tot zuiver geluk en
Volrnaaking, bier Diet bereikt. Een toekomende ftaat, en
wel een ftaat van vergelding , worth bier door waarfehYtelyk, '1)1. 481, 488', 535 ; gelyk van 'den anderen karat
de vernietiging van geestelyke weezens, als des menfchen
ziel, in zichzelve onwaarfchynelyk is, hl. 564.
Eindelyk volgt, bl. 573 env., eene korte zamentrekking
van het to vooren gezegde , en wordt daaruit het befluit
opgemaakt, dat 'er flegts eene Oorznak van alles is. In
de byzondere deelen had de Schryver reeds meermaalen
aangemerkt, dat alle verfchynfels het ontwerp van ethic
hand aanduiden. Zie hi. -214, 217, 121, 245, 253, en
verfeheiden andere plaatzen. ,;,Met de ontwikkeling van
„ dit heerlyk denkbeeld' ? [het denkbeeld van een volmaakt
Opperweezen] „"zullen wy bet volgende dcel van dit
„ werk aanvangen."

Vrymoedige Gedachten over den Plicht ten's Richters in
Crimineele Zaaken. Te iirnhem, by J. H. Moeleman en
Comp., 1798. In gr. 8vo. 82 bl.

it uitmuntend Vertoog , over, een der gewigtigfte
D
plichten eens Richters ,
van eerie onbekende hand; doch gelyk uit den inhoud blykt,
iekOrnt

Van
Viand , de tegenwoordige orde van zaaken in ons

Vaderland ten iterkften toegedaan en die zo het
fehynt , 'ook een gewigtigen rechterlyken post in het.
2elve bekleedt. Wenithelyk ware het , dat and fink.
ken van dien aart met zodanige beginzelen wierden op.
gefteld als deezen uitmuntenden Schryver bezield het),
ben. ,, Mogt, eindelyk , de Voorzienigheid (dus ein„ digt by zyn Werkje) my die, onuitipreekelyk aange„ naame,' bewustheid fchenken, dat ik,- naar de geringe
„ inaate myner tragten , had Medegewerkt tot verminde„ ring der: menfchelyke elende en tot vergrooting van
„ algemeene gelukzaligheid lk area naar Been niter„ lyken roern, ik verlang geene belooning.” Waar op
by laat volgen eene Italiaanithe fpreuk , waar van de
zin deeze is 1k zal gelnkkig zyn, indien ik verkrygen
kan de geheime dankerkewenis van den flillen en weedzaamen aanhnnger der Rede , en zo ik die zachtzinnige
zucht (fremito) kan verwekken , met 'wake een gevoelig
1.ETT. 1798. NO.
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gemoed hem beantwoordt , die het belang der mensehheill
handhaaft

Tot een proefje der wyze, op welke de denkbeelden
des Schryvers gettemd zyn, zullen wy bet uitmuntend
ideaal van den volmaakten Rechter , in dit Werkje op
hl. 40 voorkomende, mededeelen.
„ De Richter (zegt de Schryver) is, by my, een Man
„ van een by uitftek zedenlyken inborst, van een geoe„ fend verfland en veel ondervinds. De Mensch is bet
onderwerp zyner ttudie , en Menfchelykheid zyn Cha„ raster. Met de groottle zorgvuldigheid zoekt by zich
*$ voor iedere hartstocht te wagten, die voor zyne onparty„ digbeid en onvooringenomenheid nadeelig worden , en
„ hem in de juiste treffing van het oogpunt , waaruit de
„ zaak befchouwd moet worden , hinderlyk zou kunnen
„ zyn. Hy tracht die itilheid en bedaardheid van geest
„ te bebouden , waar onder men alles ziet , zo als het
„ wezentlyk is. De vervulling van zynen plicht is by
„ hem de hoogfte Wet, en de daar uit voortfpruitende te„ vredenheid met zich zelven zyn groottte genoegen. De
„ Rechten der Menschheid zyn hem heilig tot derzel„ ver bewaaring en verdediging acht by zich geroepen te
„ zyn. Voor zyne Rechtbank geldt geen aanzien des
„ perfoons : by ziet in den Armen en den Ryken, in den
„ Aanzienlyken en den Geringeren, niets, dan Menfchen.
„ Door en door ervaren in den waaren geest der Wet„, ten, oordeelt by nooit volgends de letter — en be„ zit edele vryheid en moeds genoeg, om , tegen het otp.
„ de herkomen eener gevoellooze formaliteit, of het voor„ fchrift van het een of ander yskoud fyftema , aan, de
„ party der menschheid te kiezen. Elk onderzoek , dat
„ by te doen heeft , is voor hem eene belangryke en ge„ wigtige taak, die by nooit begint, zonder zyne gedag„ ten byeenverzameld en zich tot een oordeelkundig na„ denken voorbereid te hebben ; en waarby by met zacht„ moedigheid en wysheid te werk gaat, om dezelve — hoe
„ dan ook de uitkomst moge zyn altoos met een gerust
geweeten te kunnen voleindigen.”
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?drys in zynen tegenwoordigen toefiand gefchetst. Naar het
Hoogduits van Dr. F. J. LORENZ Damn. Eerfie Stuk.
Te Amfierdam , by G. Warnars 1797. In gr. Ovo.
205 bd.
eel,magtig veel, is er, zints eenigen tyd, in gevolge der
groote gebeurtenisfen op het tooneel van een der voor.
naamfte Steden van Europa gefpeeld , over Parys gefchreeven.
Werk heefc bet in, daar over de pen te voeren, op eene wyze,
die zich- van den grooten hoop onderfcheidt, en dezelve niet
te doopen in de koker der vleiende goedkeuring van alles, of
wel diep te flippen in de galle des 'asters.
Wy zeggen niet te veel , dat het voor ons liggend Werk
zich , op die voordeelige wyze , onderfcheidt , en dat de
Schryver in Nat was om vergelykingen te maaken , met
het oog eens keurigen Waarneemers , tusfchen de gefteldheid
dier Hoofdflad in vroegere dagen en in den tegenwoordigen tyd.
Dr. MEYER bevondt zich,in de Jaaren 1783 en 1784 , de eerite keer, te Parys. In 1754 vergezelde by derwaards zyn Vriend,
den Heer GEORGE HEINRICH SIEVEKING , die zich in de hoedanigheid van Afgevaardigden van den Raad van Hamburg, aan
het Dire Loire Executif der Franfche Republiek , daar been
begat': by telt deeze tweede Reis na de Hoofdttad van Frank.
ryk onder de merkwaardigfte afdeelingen van zyn leeven ; en
wy mogen, de onderrigtingen, welke by ons mededeelt, met
doorgaand genoegen geleezen hebbende, hem wegens dat gelink met dankzegginge begroeten ; dewyl by 'er zyne Landgenooten, en, door de peune des keurigen Nederduitfchen Vertaa.
lers, ons, in doet deelen — des keurigen Nederduitfchen Ver.
taalers, fchryven wy met nadruk; aangezien zo veele Werken,
nit bet Hoogduitsch vertaald , zo als bet heet , ons in eene
Taal worden opgedischt ,die naauwlyks den naam van Taal mag
draagen. De ons onbekende , die dit Werk ter hand floeg, heeft
zich loflyk van zyne taak gekweeten. — Wel to regt merkt
by in zyn- kort Voorberigt op , naa het vermelden van deeze
en geene byzonderheden, waaromtrent de nieuwsgierigheid, de
gedagten op Parys vestigende, nader onderrigt verlangt. „ Deeze en foorrgelyke onderwerpen verwekken opmerking en.
„ belangftelling. Een welgefchetst Tafereel van Parys in zy„ nen tegenwoordigen toeftand, 't. welk men in de nieuwspa„ pieren en historifche berichcen te vergeefsch zaeken zou ,
,, en ook niet verwachren kan, meet derhalven natuurlyk wel„ kom weezen en behaagen. — Ten einde onzen Landge„ nooten , die leezen , dit genoegen te verfehaffen, en aan de
begeerte near eene voldoende beintwoordinge van veeivuldi•
Sa
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„ ge vraagen ten deezen opzigte te voldoen, bieden wy het

• publiek dit Werkje aan , gevolgd near het Hoogduitsch van
een Man , die niet alleen zeer inneemend cr otiderhoudend
s, fchryft; wear ook hlykerl geeft allezins onpanydie en wear„ heidtievenl.I te weezen. Naa deeze yen-lidding van de
„ bedoeling deezer Nederduitfche uitgave hebben wy bier niets
„ meer by te voegen, dan dat wy de C b araderfchetzen der
„ Leden van het Diredoire en der MinLters, door den Schry„ ver opgegeeven. hebben agterwege gelaaten, deels ter oor„ zaake dat yerfcheiden der befchreevene Perfoonen in burin
„ waardigheden en atnbtsbedieningen door andere reeds ver„ vangen zyn-; decls en ook voornaatnlyk
hoofde der al:,
wisfelingenewelke , buiten flaatkundige tuslchenvallert, regeI„ maatig daaromtrent moeten plants hebben.” — Hier en
daar , doch fchaars, is 'er van zyne hand eene korte Aantekening.
Laaten , eer wy den hoofdinhoud opgeeven , en 't een en
ander ter proeve, uit den ruimen voorraad, opdisfcben den
Bezoeker van Parys hooren, daar by ons onderrigt dat het
tydsverloop tusfchen zyn eerfte en tweede bezoek van Parys
in duizenderlei opzigten merkwaardig is. ,, Hetzelve biedt, ” op
dat wy ,zyne- eigene waorden affehryven, „ den wysgeer en
„ menfchenkenner eene' ryke ftof aan tot het !waken van yen„ gelykingeri en veelvuldige opmerkingen. My echter met het
„ regenwoordige meer dan met het voorledene bezig houden„ de, bepaalde ik myne opmerkzaamheid byzonderlyk op het
„ eerstgetrielde , en deeze Fragmenten vervatten eenige refultaa„ ten der opmerkingen en waarneemingen , die ik deswegen ge•
„ maakt heb.
„ De germeglykfle uuren , die ik te Parys heb cloorgebragr,
„ ben'ik verfchuldigd aan de veele, helangryke, nieuwe,letter•
„ kundige Inflitfiuten, die ter dier Stede gevonden worden „,
„ als mede aan mynen danglykfchen ommegang met verdienst,, tyke geleerden en verfcheide medeleden der wetgeevende
„ Vergaderingen , die tot deeze aehtingswaardige kring van
„ Franfche Burgers behOoren. — In de Inftituuten vond ik
eene , nieuwe waereld , 'een weder ontwaakte fchepping van
„, genie, vol fchoonheid, wysheid, ontluikende orde, en kracht„ daadige werkzaamheid voor het gemeene welzyn. IVlyne
„ verbintenisfen met de geleerden waren leerryk, en met blyde
• herinnering , met dankbaarheid , en gevoelens van achting•
„ koesterende vriendfchap, fchreef tit de volgende bladen, by, zonderlylt die' afdeelingen , welke aan dit onderwerp myner
„ fchoonfte waarneemingen in Parys gewyd zyn.”
Om plants re behouden voor eene en andere byzonderheid
wear mede wy onze Leezers willen bekend maaken , zullen
wy van den voorgeplaatflen Inhoud de meer algemeene Floofd.
riankomst
opfchriften der Fragmenten alleen opgeeven.
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Yrifillicatie van de Pas. Kaart van VeiligTeid
t Pam
Pont-,.Veuf.. Kaaien — Mair— 't Foorkomen der ..straaten
fon d'Egalia , voorheen Palais Royal — Pales's en ruin der Tuille.
Elizeefche Felden. Boulevards
rien — Plein van Eendragt
— Place des Vieloires Nationales — Place de Vendome
Plein der Bastille — De Tempel — Hospitaal der Invall•
Geest van
den — Theaters — Publieke Permaaken
Burgerfeesten — Het Franfche Pan.
de Nieuwspapieren
Raad thr Yyjkon.
theon
Wetgeevende Vergadering
Dire3oire Executif
derd — Raad der Ouden
Staatsministers
SLEYES -- Esprit Public en Esprit die
Your
Samenzweeringen.
Schoon alle deeze Fragmenten niet even zeer uitgewerkc
Zyn , en ook eene meerdere of mindere waarde hebhen , is 'er
geen onder, of her verfchaft ons een aaugenaam en dikwyls
lecrzaam onderhoud. War by van de Theaters zegt, verdienc
bovenal opmerking ; en by befpiegelt de Volksfeesten met yea
oordeels ; terwyl de Gees t der Nieuwspapieren, ons kan inlichten orntrent de waarde of onwaarde van veel, uit een en ander
in de onze overgenomen.
Breed fpreekt by van bet Toneel, en 't is of men VESTRI$
in zyne beichryving ziet danfen. Bekend is de Marfeilliaaniche
Illarsck : zo bekend niet, war de Heer ,MEYElt optekent van
deezen beroemden Krygszang van BUDGET DE LILLE
, zo
vol,'' gelyk onze Schryver verklaart , „ verhevenheid en,
9, defrigheid, ultdrukking van gevoel en hartstocht, en krache
Ik heb foldaaten hooren
en vuur in de compofitie I
/2
„ zeggen , ,dat dit verheven en alvermogend lied de legers tot
„ den thyd bezielde; dat elk foldaat, wanneer midden in het
vuur van den aanval en onder het gedonder van 't gefchut
,r deeze .algemeen geliefde klanken gehoord wierden, dit lied
„ met eene zich aan alien mededeelende geestvervoering mede
„ zong , in dier voege den dood ontving of toebragt.
„ Zeer treffend was nit dien hoofde voor .den Franfcheu Dicta!
,, ter de vleiende welkornstgroet van KLOYSTOK , toen Romer
„ LILLE . hem in den . voorleden Zomer to Hamburg een
„ bezoek gaf. Gy zyt , voerde ILLOPSTOR hem to gemoet, een
J'

vreeslyk Man : want gy liebt vyftigduizend braave Duitfchers.
gelyk my deeze beminnelyke
verfiaagen!
Rouezr wa,
Man zelf verhaalde, te Straatsburg in qua!iteit van °Meier van

„ de Genie, wen men, by den aanvang van den om Vryheid en
„ Vaderland ondernomen. fchriklyken flryd , flier dan (haat.
„ deuntjes op den Oorlog . hoorder. Men begeerde van hem,
„ dat by een Krygszang zou vervaardigen. In een tan van
„ dichrerlyke verrukking (loot hy zich op, en in On nacho,
,, was het Lied . en teyens de van hem zelfs ontworpene daar
„ toe behoorende Muzyk, in gereedheid. Ongeacht dit Zang,.
„ auk, en de uitmuntende dapperheid , welke de Dichter in
S3
„ den
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„ den Oorlog heeft doen blyken , wierd by tweemaal in heels„ tenis genomen , dan van Royalismus, dan van Terrorismus,

„ befchuldigd."
Hoewel, gelyk wy reeds vermeld hebben . de Vertaaler de
Chara&ers der Leden van het Diredoire heeft agterwege gelaaten, oordeelde hy,, en met rede, dat van SIEYES te .moetert
plaatzen ; de Nederduitfche Leeeer zal hem dit dankweeten:
wy moeten pleats bewaaren,en zullen, uit veele byzonderheden
deezen Man betreffende, met wicn de Heer MEYER zeer gemeenzaam fchynt omgegaan te hebben, alleen een zeer zonderling voorval optekenen , hem verhaald door een Vriend,
die 'er mede in betrokken was. Te weeten: „ ROBESPIERRE,"
(in ' t voorbygaan : wegens den uitgang deezes Gedrochts vinden
ivy, bl. r64., eene zeer naazoekenswaardige vermelding,) „die
„ zyn bazifisken-oog op elk vallen liet , welke , ook flechts
„ van ver, voor zyne eerzuchtige plans gevaarlyk kon worden,
vergenoegde zich met SIEYES naauwkeurig te doen gade„ Bean. Dees onttrok zich, zo veet mogelyk was , aan den
• yzeren vuist van den dwingeland, door zich van elle mede.
1, werking aan de publieke werkzaamheden te onthouden , en
• omtrent alles wat voorviel een hardnekkig fdlzwygen in
acht te neemen. Geene intnsfchen nam elle middelen w
„ bait, om de fchriften van SIEYES near te fpooren ; dear onder
„ ook het openen van de Brieven aan Post-Comptoiren, eene,
I, volgens de leer van LOYOLA dat het oogmerk de fchandelyk.
„ fie Bingen heiligt, zeer gemaklyke uitvinding. om geheimen
„ te ontdekken, door die eigendunkelyke inquifitoriaale magi
• bedacht, welke raifun d'etat (Redenen van Staat) genoemd
„ wordt, in welk opzicht ROBESPIERRE ook elders voorgangers
„ en naavolgers vondr — Alle brieven , die aan SIEVES ge.
„ richt mogten weezen, moesten, in gevoige van.den last van
„ deezen Dictator, geopend worden.— Destyds had SIEYES, in
gefprelt met een vriend uit Duitschland over de philofophie
,, y en KANT • zyne begeerte te kennen gegeeven om een sign„ meen verflag van dit nieuwe fyftema te bekomen. Dees
„ vriend fchreef deswegen aan zynen Broeder, een Geleerden
„ op een Duitfche Univerfi/eit, die, meet* gemeenzaam met het
„ Latyn dan met het Fransch, een kortbondig uittrekzel van de
„ Rantiaanfche grondbeginzelen, in de Latyniche teal, op 't pa„ pier bregt, en dit in een brief, aan S1EYES gericht , na
„ Parys lond. De brief kwam, wierd in bet Bureau der Polide gehragt , en geopend. „ Latynfche brief van ver,, „ fcheide bladzvden aan SIEYES, uit een vyandlyk land: dear
„ „ fteeken geheimen achter misf:hien wel een plan van ver„ rad! ” —. Bus dacht men met diplomatique fcherp„ zinnigbeid. en de brief wierd aan een der Committees revolts.
„ tiosair overgebragr. Deeze hoogere rechtbank der wysheid
„ flaarde den brief aan
vertiond denLelven even min , en
„ fceempte op de taal van den pedant. De hooge mad van
„ La-
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LatynIche fchooltieesters werd zamengercrepen: men las en
herbs, debatteerde lang en breed wegens den inhoud van
vondc wel de woorden —
deezen zonderlingen brief
maar geenzins den zin verftaanbaar, en gefchikt om te verneen , liet iemand zich hooren, de letters
taalen.
misleiden ons, het is de cyfertaal van een gevaarlyk geheim I
„ — Eindelyk werd 'er onder de minderheid van deezen
„ Areopagus een wyzen gevonden die de overzetting van
„ eenige zinfneeden beproefde , en daar door de groote , ontdek„ king deedt , dat de brief geen plan eener antirevolutionaire
„ famenzweering behelsde maar dat de wysgeerige taal ,
„ waar in dezelve vervat was , voorzeker nieuw, de zin Met
wel te verltaan, en de denkbeelden duister waren. De brief,
„ aan welken zo veele verftanden fchipbreuk geleden hadden,
„ wierd voort weder verzegeid en aan zyn adres bezorgd.”
De afdeeling, welke ten opfchrifc voert: Esprit Public en
Esprit du Jour beheist veele treffende byzonderheden en tegenoverftellingen. Wy willen , geen cot Esprit Public be.
hoort,daar uit, ten fleece onzer aankondiginge, nog affchryven.
,, De uitdrukking Esprit Public is een bloote klank, ten aan,, zien der groote masfa inwooners van Parys — die Stad
„ van eeuwigduurende tegenzeggelyltheden, van zelfzucht, van
• eigenbaat, van bedwelmend lustbejag ea voorbyfnellende vermaaken — of, zo als MERCIzn haar wel eenigzins onvrien*
„ delyk, maar echter naar waarheid , in een gefprek met my
„ noemde, dien poet der wanzedelykheid van bet Volk.
„ Deeze afdeeling zou diensvolgens ledig moetent blyven,
• indien ik hier niet van een fchoone, elke gewaarwording
„ ftreelende, uitzondering van dien regel — naamlyk van de
„ Geleerden van Parys, kon fpreeken. De oncdekkingen , die ik
„ aan de kennis met verfcheiden hraave mannen van deeze
„ clasfe , onder welken echce publieke geest plaats heeft, ver„ fchuldigcl ben , zullen my altyd onvergeetelyk blyven. Door
„ deezen geest bezield, heeft onder deeze menfchen flechts
„ Ben gemeenfchaptyk doel plaats ter inftandhouding der Nets„ gefteldheid, ter opvolging der wetten , ter volmaaking der
„ weetenfchappen , en ter b2vordering van kunften en hand
„ welken. Van het vyfmanfchap in het Staatsbeftuur en veele
„ leden der we:geevende Vergaderingen , welke als geleerden
„ bekend than, af, rot aan de medefchryvers van letterkundige
„ inflituuten van allerlei foort, van welken ik voorts zal fpree„ ken , vindt men deezen publieken geest onder de ganfche
„ clasfe der geleerden verfpreid, uit welken hoofde dezelve,
• myns inziens , als het eerwaardigfte gedeelte der Paryfche
„ Waereld moet befchouwd worden. Die clasfe, waar van de
„ meesten in het verlies van hun eigen , by verfcheidenen zelfs
„ zeer aanzienlyk, vermogen , van belangryke penfioenen van
„ her hof, en anderfoordge inicomften , der omwentelinge
„ grout.
S4
„
„
„
„
„
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„ grootfte oars toebragten , waar door veclen hunner ,verfehei-

„ dene zeffs met vrouw en kinderen, tot daadlyk gebrek aan de
„ noodzaaklykfte leevenshehoefcen vervielen, althans, ter nor„ zaake dat alle bezolding destyds in papier gefchiedde, van
„ alle geznakken en genoegens des leevt ns moesten afzien; en
onaangezion deeze harde lotverwisfeling zichielven
„ gelyk bleeven; ja zelfs , door den last , van perfoonlyken en
„ huislyken toeftand niet ter nedergeflaagen , en de toevallig„ heden des leevens niet agtende, als Waal: van de verheve
„ ziel eens wyzen geenzins of hangs , zich door eigen kragt
„ boven alle deeze rampfpoeden verhefien!
„ Ben verheven en becidarde geneigdizeid voor waare vry.
„ heid, ongeveinsde aankleeving aan de tegenwoordige Hants„ gefteldheid , onderfteuning van elk middel dat firekt
„ deeze in Hand re houden en van al het nuttige 't welk 't
„ Gouvernement tracht te itichten , vrywillige en onbaatzugtige
„ bereidvaardigheid tot alle werkzaamheden van gemeennut„ tige inrichtingen, yverige medewerking tot., volmaaking van
„ kunften en weecenfchappen , ingefpannen nadenken. op nien.,
„ we ontdekkingen , die tot roem en weizyn des' Vaderland;
kunnen ftrekken — en by dat alles eerie echce minzaam„ heid in den omtmegang; een te gemetkomende, bevallige en
dienstvaardige, bejegening van vreemdelingen die hun aanbe„ volen wierden , nevens achtiog voor buitenlandfche verdietz.
„ Hen ; zie daar de ommetrekken van het verheven character,
„ dat ik by verfcheidene deezer . door grondige geleerdheid
„ en gezellige deugden my even achtingswaardige, mannen heb
„ aangetroffen.”
De Esprit du your, te Parys, fteekt by dic voorgemelde
leer af. Wy wyzen tot het Werk. Betel. voegt 'er by , het
Plot van dit Fragment. „ Laaten wy ,” dus luidt hetzelve
„ ons tot het, in Parys althans flech:s klein , aantal van ftille,
braave Burgers begeeven ; deeze van ouds zeer achtings.
„ waardige clasfe van verftandige , befchaatde, huislyk geluk„ kige; en binnen hun beperkten kring blygeestige, menfchen
waar . van 1k, by myn voorig verblyf te Parys, verfcheide
„ Familien leerde kennen, die ik chaos, na verloop van twaalf
„ jaaren, wedet aantrof en herkende. Deeze edele clasfe van
menfchen leeft, by een niet zeer fchitterend fortuin . izzge
2)
„ toogen en ail. De Ilormen der Revolutie hebben ook hull?
„ ne hutren bereikt, maar dezelve niet vernield. Hun geringe
„ have heeft geleden , maar zy zyn niet ganschlyk ontbloot ;
„ want hunne van winzucht verwyderde eteliefde bleef binZy troosten
„ nen de perken van hun maatig venmogen.
zich wegens den cegenwoordigen toefiand der dingen; wen.
„ fchen, met alibi-1Hk voor nieuwe tooneelen van omwente„ ling , dat het tegenwoordig Gouvernement duurzaatn zy ,
„ ftaig meer gevestigd en volmaakter worde; onderfterinen en
,, be-
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bevorderen het goede, 't welk her Gonvernement track te
„ ftichten; verlangen herael van den Vrede , van den getnee„ nen welvaart, en van de Staatsfinantien , benevens den %ter.
„ nietweden bloei van Koophandel en Handwerken.
masfa zyner burgers
„ Frankryk zou geTuickig zyn, indien
„ deezen kleinen hoop van braave menfchen gelyk ware, et}
„ men met betrekking tot hen die veelvuldtg, verwisfeling der
• Paryzenaarett met de geheele Natie kon laaten Belden , welke
„ federt de Revolutie zo dikwerf het oordeel over het Fran.
„ fche Volk misvorind heeft, en aanleidelyk geweest is tot zulk
„ een groot aantai onrechtvaardige oordeelvellingen.”
Het tweede Stultje, waar mede dit Work compleec is, 221
binnen Lon volgen.

De Knorrepot, en de Menfchenvriend ; of vrolyke Wandeling, in
en buiten de Bataaffi-he Republiek behelzende Sattriqua
Schetzen ,van veragt1
gevaarlyki belachlyke en goede Cha.
ratters van voornaame Staatsmannen he Natuur gevolgd.
.Door GRRRIT PAAPE. Alm door de geheele Bataaffche Repu.
bliek. In gr. 8vo. 168 b1
nze onlangs gemaak' e Aanmerkingen op de Vrelyke Characterfcrzetzen van den Burger PA-PE (*) zyn goeddeels toe.
pasfelyk op deezen Knorrepot en Menfchenvriend. Misfchien
rangfchikt de Schryver ze onder de ,, bloote gezegden, onder
„ de tial en aantygingen van den nyd, den laster en dwaas„ heid,” want hy is Seen vriend van Recenfenten, en heeft, 'er
.waarfchynlyk reden toe , dewyl hy zich aan hunne re,gtmaa.
tige berispingen , in zyn gefchryf, onderhevig maakt; hy be•
tuigt „ zich deer aan Hier te ttooren." Van nyd en laster kennen` Wy ons zelven geheel yry : wil hy onze Aanmerkingen
onder die van dwaasheid rangfchikken wy gunnen hem dat
vermaak , die kitreling met zelfvooringenomenheid, welke op
eke bladzyde van zyn gefchryf doorftraalt ; en lust het ons
miet, gut meer dan bloote gezegden te geeven, eenige bladzyden vol te fchryven , met laffe fpotternyen , en zogenaamde
geebtigheden , d,e geette erujlige wederjegginge, of eeue sneer
dan enkel aangeflipte ten toon Belling, v Idienen.
Oak bier en dear wordt jets recht geestigs in dir Stukje gevonden ; doch het ken de veelvuldige bladzyden , waar op die
geheel gemist wordt , zo min als in het boven aangeduidde
Stukje, op'weegen.
flier mede zouden wy dit Stukje ter zvde leggen ; doch kunnen niet afzyn , hoe de Schryver, tegen zyne nreernmals ge•
daa-

O

(4) Zie bier boven, bl. 95.
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daane becuigingen aan, van geen byzondere Perfoonen te bed0e.
len , maar algemeene Chara&rfchetzen, ter toepasfinge, op te
geeven, het voorgevallene te Leeuwaarden,met ABRAHAM STAAL,
opgeeft: en, om die voor zyne Leezers te veraangenaamen, een
Smous LEV/ in 't fpel brengt ,die op de vraag, seat is hier te doen?
ten antwoord geeft: „Dat zal ik je than le zeggen. Daar moet
zie je?
een
„ van deezen morgen, dear in die kerk
Raadsheer preeken, met een almagtig groom kromme neus,
„ by myn ziel! met een neus net als de Inuit van een arend!
„ 't Is waar wat ik je kohl te zeggen, myn eertje! of ik ]nag
„ nooit op Abrahams fchoot zitten."
Orr de vraag, is dit dan een Yooden Kerk? antwoordt LEvr:
„ Begut! wel neen het — zou een Raadsheer in de Smousfe
„ Kerk komen preeken? Wat vraag is dat, myn eertje!
„ gy plea den arm= LEVI een weinig, geloof ik waaragtig!
't Is de Kerk van de Birgers Menisten 1 je weer immers
„ wat Meniste zyn — he ?"
In deezen trent vaart het gefprek over dien Raadsheerlyken
Leeraar voort, en fchetst , met yee!e bytrekken , die fchreenwende Gebeurtenis, doorfpekc met 's Schryvers geliefde fchroi.
len, die 'bier zo weinig els elders te pasfe komen , op den
Godsdienst , en doorvlogten met onhebbelyke trekken , waar
van de kieschheid walgt , en die alleen kunnen fmaaken aan
lieden van een bedorven fmaak.
Wy laaten ons over het geval , de waare gebeurcenis, flier
nit (*);maar haalden dit alleen by, om te doen zien, hoe PAAP&
geen woord houdt met geen Perfoonen te noemen , of byzondere Lieden zodanig aan te duiden , dat ze van alle andere
lunnen onderkend worden. Dan genoeg!
(*) Deeze vindt men in een Request voor Gecommitteerden der Doopsrzinde Gemeente to Leeuwarden , ingeleverd by de Nationale Yergade"
ring , repreftnteerende het Polk van Nederland. Te bekomen by G. Bd. Cabals, te Leeuwarden, en by de Drukkers 4leezes.

De Franfche Belden, of de Belegering van Saint -yeanLone. Treurfpel. Cevolgd naar het Fransch, van D'ussizux,
door P. G. Witfen Geysbeek. Te ./Intfleldan I, by P. J. Uylenbroek. In tivo. 74 bl.
it Spel wordt gefpeeld in 't Steedje St. yean-de- Lone,
een kleine plaats in Bourgogne , volgens de nieuwe verdeeling van Frankryk in bet Departement Haute-Saone.
Volgends eene moot , onder de lyst der perfonen geplaatst ,
beef: het flegts „ 1700 fchredan in den omtrek , die stoo hub.
zen bevat. Ten tyde van het beleg , in 't jaar x636, telde
men 'er niet meer dan 13 a 1400 inwooners , watronder zich
suaueilyks 200 bevonden , die in flan waren de wapenen te
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vomit. 'Er waren niet meet dan agt ftukken kanon in de
ilad, en de bezetting was door de pest, enz. tot op 150 matt
verminderd.'"
Dit Stukie , dat zeker in deeze dagen wel ter fuede in 't
licht verfchynt, flelt de heilige pligten van edele gevoelens
en belanglooze liefde voor 't Vaderland zeer levendig voor,
en past dus, met het hoogile regt , op eenen NatIonalea
Schouwburg , dear de Nationale deugden , gewislyk, de eerite
pleats verdienen. Desgranges, de Vader van Adelaide,
met zyne toeftemming verloofd aan een' dapperen Fransch.
man , Tremont, was eerfte Burgemeester van dit klelne Steedie,
en was geheei doordrongen met mannenmoed, en zucht tot
behoud der plaatfe.
Kamillus , de Hoofdman der bezetting , die reeds verraaderlyke oogmerken had, en heimelyk in onderhandeling was
met den Keizerlyken Generaal Galas, tot de overgave der Ves.
Ling, was van de dappere en flandvastige geneigdheid des Burge.
meesters bewust, en had de fnoodheid hem te dreigen , dat by
dezelve met zyne bende verIaaten zoude , indien hem Adelaide
niet op denzelfden dag nog ten huwelyk gegeeven werd; en
Desgranges bad de zwakheid, liever zyn woord aan Tremont te
breeken, en zyne Dogter op te Laren, dan de pleats in 's Vyands handen te /amen vallen. Dit verwekt de aandoeu.
lykfte Toneelen , en brengt Tremont tot de ulcer& woede , die nog daarenboven door den haatelyken Kamillus van
verraad befchuldigd wordt. — Dan deezen moeten in her
Stuk zelf geleezen worden. Genoeg, de Stad wordt door
Conde ontzet , bet verraad van Kamillus ontdekt, en Adelaide
Piet Tremont vereenigd. — Het not van dit Stuk behelst
de volgende gedenkwaardige aaufpraak van Conde aan Desgranges.

En gy . Desgranges! ga, doe, 't gantfche land in 't rend',
De maar' van deze zege aan alle Franfchen h,ren.
'Er ga van dit beteg geen enkle trek verloren:
Daar is niet eine daad in dees gebeurtenis,
Die niet . alle eeuwen door , bewondrenswaardig is.
Dit voorbeeld make elks hart tot 's Lands befckerming vaardigs
Wie 't Vaderland behoedt is eeuwige eere waardie.

De
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De Yerteller of de twee Posthuizen; Blyfpel. Naar het Fransch
van 1. B. prcArto, Te Haarlem , by J. van Wake en Conip.
Its 8vo. 68 bl.
e vinding van dit Blyfpel is geestig, en de verwarring, in
't zelve heerfchende, LI de daad, verbysterende. Dit
Stuksken kan, derhgven, van menlchen, die alleen leezen om
zich te diverteeren , en den Schouwburg bezoeken am zich
p oor eenige aogenblikken onledig te hquden met het geen
Itof tot lachen geeven kan , niet anders clan met toejuiching
warden aangezien ; en in zo verre verdient het onze aanpry•
zing (eenige onnaauwkeurigheden , in 't naarbootzen van bet
Engelsch en den Engelfchen Tongval , daar bniten geflooten'
zynde.) — Doch vqor den waaren betninnaar van Toned.
llukken en den Schouwburt..*, die altyd het nuttige by het verevaaklyke wenscht aan te treiren , heeft dit Stuk niets dan het
eenvouwige lachverwekkende , en op zyn hoogst het , hoe
komt de ilutheur 'er aan f in zich.

D

Non, qua miraris, fed qua docent, amoena
Willem en Kees, op een Mosfelparty; of de zeeven Zoonen
het Hoerenkind. Klugtfpel en Pantomime. Door j. A. SCHASZ
in leeven Med. Donor. Zynde dit het 5de Stuk van 's Mans
tagelaaten Schriften. In den Haag, by J. Plaat, r797.
8vo. 31

let Stoats - Spook ; of de eene Duivel 'er uit, en de andere
zyn plaats. Klugtfpel. Door I.

A. SCHASZ.

6de Stuk. By

clenzeiven, 72 bl.

W

y voegen deeze twee Stukjes by elkander, otn dat ze

van den alloy zyn by wien ze •de proef zullen kunnen
doorflaatt, weeten wy niet; maar wel, dat zy 't by ons niet
doen. Snaaksch en grappig zyn ze; doch wy denken , dat
zulke geeStigheden , hoewel ze goed zyn oat den lever te
doen fchudden , meer kwaads dan goads doen , in de tegen.
woordige tydsomftandigheden.

ALGEMEENE
VADERLANDSCHE

LETTER-OEFENINGEN.
De Ouderdom 2 of de zaak der Bejaarden ; in XIII Ge•

fprekken. Door HERMAN GERHARD VAN BREUGEL,
Oud Predikant by de Hervorraden to Dordrecht. Te
Utrecht , by J. van der Schroeff, Gz., 1797. In gr.
8vo. 43o bl.

de geaartheid en het karakter eens Schry.
zyne Schriften kenmerken ,
verbeelden
L verszichuitGefchrift,
grond te ontmoeten , om den Eerw.
aat

wy

ons, in dit

ons voor te ffellen, als een blymoedigen
Gryzaart, die, het goede en het kwaade deezes leevens
door elkander flaande , in de overtreffende maate van
bet eertle boven het laatfte ftoffe vindt tot een vroly.
ken Ouderdom ; eenen Gryzaart , derhalven , volkomen
berekend voor de taak, welke hy op zich hadt genomen.
In de Voorrede fchryft hy, dat, onder het menigvuldig gefchrevene ten dienfte onzer Jeugd, in de laatfte tyden,
in 't geheel niet fchynt gedagt te zyn Ilan die Oude
Natuurgenooten, die eerlang de Maatfchappy der leevenden than te verlaaten. Grond van reden heeft deeze
oprnerking, en hebben wy zelve dikmaals ons verwonderd, dat, onder het verbaazend aantal Schriften, die door
onze handen gaan, wy zelden iets 'ontmoeten , gefchikt
om deeze gaaping aan te vullen. Dank hebbe, daarom,
de agtenswaardige VAN BREUGEL, die zyne hooggcklommene jaaren aan het belangryk werk wel heeft wil/en
toewyden. By veelen onder de leezende bejaarden, twyfelen wy niet , zal -s Mans aangenaam vooruitzigt vervuld worden. ,, De Lachfpieren der achtbaare gryfe
„ Ifoofden mogul , gelyk andere ligchaamsdeelen, by
„ deezen veelat verftranid zyn ; maar echter, dunkt my,
„ zie ik deeze en geene derzelven, myn opzet , om hun
„ eenigermaate te hulp te ;torten , met eeneu vriendly„ ken lonk van vergenoegen en dankbaarheid goedken„ ren , en daar door toonen, dat zy de pooging, welke
„ ik in deezen ten hunnen en mynen eigen nutte wil
pst aan,
LETT. 179 g. NO. 7.
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„ aanwenden, bekroonen willen." Thans verdeedigt VAN
IIREUGEL zyne keuze, om het Werk in den vorm van

Gefprekken of Zamenfpraaken te gieten , en kenfchetsc
de fpreekende perfoonen; deeze zyn vier in getal: Al6thophilus, of Waarheidsminnaar , een amptloos bejaarde,
,, die van een voorig noest , thands een rustend, doch
„ echter nog arbeidfaam leeven leidt," van befchaafde
Letter- en Wysgeerige kennis niet ontbloot , van een
opgewekten aart en beftaan. Philanthropos, of de Menschlievende, wat neerilagtiger van aart dan de eerfte, en ook
minder geletterd , hoewel niet ledig van Geleerdheid,
Eufebia, de Gadvrugtige, zints veele jaaren de Echtgenoote van Alethophilus. Eindelyk , Vicina , of de
Buurinne, eene achtbaare ongehuwde Jongvrouwe , van
middelbaare jaaren, Vriendinne van Eufebia; die beiden
de Weetenfchappen , en vooral de beoeffening der gewy.
de Sehriften, liefhebben.— 't Zy ons geoorlofd, uit de
Voorrede nog over te neemen de volgende beminnelyke
Karaktertrek, door Vader VAN BREUGEL met een zweem
van ongekunftelde opregtheid, aangaande zich zelven
neergefleld : „ De Natuurlyke Historic (fchryft hy)
t, is van voor lange een voornaam deel van myne oeffeningen, en door overreeding ben ik een Vooraander en
/1 Verdeediger van de goedaartige en vreedfaame neigingen der dierlyke Schepping in 't algemeen, niet al• ken jegens de Menfchen , als welke de Dieren altyd
,' min of weer kenlyk eerbiedigen, maar ook jegens el^ kanderen, uitgezonderd wanneer de honger, of de flood^ zaaklyke aandoeningen der zinlyke lusten , tusfchen
beiden komen. Maar veel meer (voegt hy 'er nevens)
57
ben ik -een Beminnaar en Hoogfchatter, een Voorttan,, der en Verdeediger van onzer aller redelyke, betaam„ Tyke, ja noodzaakelyke Christlyke Verdraagzaamheid,
„ en fchuldpligtige onderlinge Liefde, welke ik omtrent
„ alien in Gods vreeze trachte te beoeffenen , en welke
ik van alien omtrent my verlange.”
Tot narigt onzer Leezeren , wat zy in dit Werk
kunnen vinden , zullen wy de Opfchriften der Zamenfpraaken, die dertien in getal zyn, mededeelen. Zy luiden: Over den Ouderdom op zig zelven — de Eerwaar.
digheid, vooral van een Verflandigen en Godvrugtigen Ouderdom — den genoeglyken en vrolyken Ouderdom —
hot betaamlyk Geduld der .Bejaarden in hunne ZwaReid
het noodig Geduld tier Bejaarden
en Ongefteldheid
in

DE OUDERDOM.

Ongelukken en veelerleie Raven — der Ouden var.
fchuldigde Hoope op God , uit hoofde van zyne Beloften
aan hun — de zoo noodzaaklyke, als betaamlyke Zelfsverbetering der Ouden — der Ouden betaamlyke , en
hun door God beloofde Vrugtbaarheid in het goede —
de betqamlyke en aanhoudende nuttigheid der Befezarden
voor hunne Medemenfchen — der Ouden behartiging van
hun eigen nut, zoo voor dit, cis voor hun toekornend leevan — de Zekerheid der Hemelfche Gelukzaligheid
eene onderzoekende overweeging van den aart en natuur
der Hemelfche Gelukzaligheid — Leeringen en Ver.
troostmgen , uit de twee naastvoorgaande Gefprekken afgekid , enz.

Als een blymoedigen Christen Gryzaart verbeeldden wy
ons voorheen den waardigen VAN BREUGEL. Bewys voor
die verbeelding weenen wy te ontmoeten in het derde
Gefprek, loopende over den Genoeglyken en Vrolyken Ouderdom , uit het welk wy , om ter proeve van 's Mans
fchryfwyze te dienen , lets zullen overneemen. Vier
troostgronden Belt hy aldaar neder, die een Christen eenen
vrol yk - clankbaaren Ouderdom kunnen, mogen en moeten
doen leiden. Zy zyn : „ God is i. zyn Maaker. 2. Zyn
„ gunftige Onderhouder, en de, groote treldoener zyns lee„ vans. — 3.Zyn genadige Verlosfer door Christus Jefus.
„ — 4. En de God zyns hells, op Wien by hoopt.” Naa
eenige zegeningen, hem ten deele gevallen , vermeld te
hebben, zegt Alethophilus: „ Daarom , ik wil voor elke
„ gaave van zyne hand, voor den adem dien ik fchep,
„ voor 't licht dat ik geniet, voor myne vermogens, voor
„ elken dag van werkzaamheid en gemak, voor elken rus.
„ tigen en aangenaamen nacht dien ik geniet, aan het
„ weldaadig Wezen , het welk dezelve aan my verleend,
„ dankbaar zyn ; en voords met vrolykheid het pad zyner
„ geboden bewandelen. Alle deeze zyn toch billyk ,
„ rechtvaardig en goed; goed in zig zelven, goed en hell„ zaam, voor ons.” Hier valt Philanthropos hem in de reden : „ Met vrolykheid?" zegt hy : „ Hoe kundt gy toch
„ zoo veel genoegen en reden tot blydfchap op deeze
„ laage aarde vinden , welke immers Diets dan een traa„ nendal, eene barre woestyn is, of ten minften van veelen
„ daar voor gehouden word ?” Nu hervat Alethophiltes het
woord , en zegt : „ Hoe ! dit leeven of deeze benede,, waere/d over 't algemeen een Traanendal te noemen,
„ is ondankbaarheid tegens God. En deeze kleene, maar
T2
„ fchoo-

14. G. VAN tilt.Etiatr,
„ fchoone waereld van Gods aardryk, die ais een Planeet
• mede tot het Hernelitel behoord , moge van fommi,, gen eene woestyn genoemd worden , maar ik houde
• dezelve met anderen geenzins daar voor. Wat 'er van
• zy,, in die zoogenaamde Woestyn heb ik, gelyk oudtyds elk Ifraeliet in die Van ilrabien omzweryende,
• bevonden, dat God my brood gat om te eeten, klee05 deren om aan te trekken , en alles, wat tot het leeven
^ en de Godzaligheid noodig is, en dus ook de betere
„ dingen , die met de Zaligheid gepaart zyn. Want
,, fehoon wy al niet door een eigenlyk gezegd Wonder„ werk gevoed noch gedekt worden, gefchied zulks ech,, ter door de Godlyke Voorzienigheid. En deeze ge.
„ dachte is ftreelende voor my.”
De redenen van blymoedigheid in den Ouderdom doet
de Eerw. VAN BREUGEL zynen Alethophilus aldus ontvouwen : „ Ook ondervinde ik , dat de betrekkingen ,
„ die ik met maagfchap en goede Vrienden heb, een
„ bron van daaglyks vermaak zyn. Onze onderlinge
„ liefderyke , en dus ook medelydensle gevoelens, onze
„ gezellige byeenkomften , genegenheden en beleefdhe„ den verminderen de lastigheid van den weg niet wei,, nig , en veraangenaamen ons underling verkeer. Wat
'er thands ook plaats hebbe en gebeuren moge, wy
„ zyn aan geen woest willekeurig gezag blootgetteld,
„ maar genieten onze vryheid, zoo wel in 't Burgerlyke,
• als in 't Godsdienftige , door heilzaame Wetten om• chanst.
f
„ Immers hebben wy onze Mozeyen tot onze Leidsmannen , de Propheeten den Leeraar ter Gerechtig.
„ heid zelve, met zyne Apostelen en Euangelisten, tot
„ onze Leeraars, om ons wys te maaken tot .zaligheid.
,, Die maaken ens bekend wat goed is , en 't geen de
„ Heer van ons eischt. Zoo is ook Gods Woord-eene
„ lieflyke lampe voor onze voeten, een helder licht op on• zen pad,zoo wy maar niet,de duisternis liever hebben„ de dan het licht, onze oogen en harten 'er veer fluiten.
„ God zelfs geeft ons zynen goeden geest oru ons te on„ derwyzen.
„ Ook ontbreekt het ons aan geene Barons, noch lee„ vende voorflanders en voorgangers in onzen geestly„ ken Godsdienst. Wy hebben dagen van heilige rust,
„ ftaatige gedenkfeesten, verfcheidene oeffeningeti en in„ ftellingen ter verleevendiging en verftexking onzer bar„ ten.
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1, ten. Met blydfchap molten wy ons geestlyk water
„ uit de heilfonteinen, die in ons midden zyn, fchep„ pen; en daardoor, gelyk Ifrael in de woestyn Kanaaris
• vrugten proefde, alree met eenigen voorfmaak en ver„ zekering van het geluk der Hemelfche Gewesten beuntligd worden.”
Naa het vermelden van nog eenige gronden van weltevredenheid : „ Gy fchynt (valt Philanthropes hem
,, in de reden) verfiandiglyk op 's Heeren goedertieren,, heden te letten , en veel met zyne belofte , ons in,
• zyn woord gedaan, op te hebben,” vervolgt Alethophilus „ Dit tracht ik op alle mooglyke wyze te
„ doen: op zulke dingen ben ik gewoun gefladig het
„ oog te houden en te tuuren. Het gevoel en 't getcadig
„ denken en flaroogen op myne tegenwoordige zwaarighe„ den, Iasten , te kortkomingen in pligtsbetrachtingen, en
„ op myne zwakheden zoo wel als op de ongelegenheden
„ deezes tyds, mogten anders myn aandacht te veal naar
SI zich trekken , en het goede, 't welk ik geniet, en den
goedgunftigen Schenker daar van doen vergeeten.
?? Ondertusfchen vergeet ik de zwaarigheden niet, waar„ in ik met anderen ben, of waarin ik voords perfooneeI,
„ komen kan, doch ik vind ook reden van dankzegging en
„ blydfchap daar in, dat ik in voorfpoed my tegens onfpoed
91 kan en mag wapenen. Ik verflaap de dierbaare uuren
van den dag niet, de orde der Natuur omkeerende, noch
5/ misbruik die door geene ongeregelde liefde tot Bezel„ (chap en uitfpanningen , maar poog 'er zuinig op te zyn,
waar door ik vry ruimen tyd heb. En wanneer ik deezen ,
SI gelyk ook gezondheid en blymoedigheid, bezitte, tracht
• ik denzelven voor God , en vooral voor myne ziel,
„ ten einde deeze wyzer en beter te krygen, te gebrui„ ken , en dewyl ik te wel van de groote onzekerheid
„ van gezondheid en gemak overreed ben, draag ik zorg,
„ die zoo te beiteeden , dat ik aangaande dezelve, wan,, neer die van my weggenomen zouden zyn, troostryke
„ overdenkingen hebben moge.”
Uit een ander Gefprek zullen wy nog een enkelen
trek overneemen, vooral om de Aanteekening, daar nevens
gevoegd. Cinder de dwaalingen , in welke bejaarde
Christenen ligt vervallen. en die van de fchadelykfte gevolzeo zyn, rangfchikt de Eerw. VAN BREUGEL de volgende : „ Zy denken en zeggen al ligt , dat de . pree,, diking van Gods Woord en de Godsdienstoeffeningen,
„ die
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• die zy in voorgaande dagen gehad hebben, beter waren,
„ dan die, welke zy nu genieten, en verachten de Pree•
dikers deezes tyds , in vergelyking van de voorigen.
• Misfchien (zegt hy). is 'er, met opzicht tot eenigen,
• grond toe ; maar eigenlyk is de verandering in hun
zelven. Zy zyn ongefteid en hebben hunnen geestly,, ken eetlust verlooren, zoo dat de misflag by hen ligt."
Hier op flaat de volgende Aanteekening: „ De goede
„ Horatius befchryft den ouden man als een Homo dif..
—
• ficilis, querulus;
Cenfor, calligatorque Minorum.
„ En zyn gezegde, dat een oud man zy Laudator
„ temporis ac7i , fe Puero, mag, over 't geheel genomen,

„ eene waare charaderistique trek zyn ; maar, ik voor
„ my, ben, geenzins met alle , naar echter met veele
„ grondbeginzels en zeden van den tegenwoordigen tyd,
beter te vreede, dan met die , welke ten tyde, toen
„ ik met eenige kennis in de waereld tradt, plaats hadden.
• Dit niettegenftaande, blyft bet, over 't geheel, waar,
„ 't geen den myner Voorouders, H. L. Spiegel, ergens
„ in zynen Hartjpiegel , naar de Dichtkunde van dien
tyd, zong:
„

De tyden zyn all' eens , geen beeter' wil vercieren ,
Zyn zy u kwaad? dit doen uw fnOo en kwie manieren:'

De bygebragte ftaalen zullen genoeg zyn, om den aart
en de denkwyze, in dit Werk doorftraalende , kenbaar
te maaken, en hetzelve te doen voorkomen als een nuttig Handboek voor bejaarde lieden, zeer dienitig om hen
met bet onaangenaame van 's menfchen (land te bevredigen, en het genoegen des leevens met een dankbaar
hart te fmaaken. Een dierbaar gefchenk aan de Natuurgenooten is alzo dit Gefchrift van den agtenswaardigen
VAN BREUGEL men wy verlenging van zynen verftandig
blymoedigen Ouderdom van heeler harte toewenfchen.

Ilea
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Het leven van Paulus den Apostel, in Iferkelyke Redenvocringen , uitgefprooken in de Hervormde Gemeenten
van breda en Amlierdarn. Door PETRUS HAACK , 1G
vooren S. S. Theol. & Hill. Sacra Profesfor, en Predikant te Breda, daarna Predikant te Amilerdant , en
Lid van het Zeettwsch Genootfchap tier ireetenfchappen.
IJIe Deels atle Stuk. re ilmlierdam, by J. Allart , 1797.
In gr. 8vo. 362 bl.

it eerfte Deels tweede Stuk bevat wederorn eenige
Kerkelyke Redevoeringen, over het leeven van PauD
lus den Apostel, op denzelfden trans uitgevoerd, en op

foortgelyke wys met eenige aanteekeningen vercierd, als
de voorige , waarover wy onlangs ons oordeel vryrnoedig
geuit hebben C). tiny vergenoegen ons thans met de
opgave der byzondere itoffen , die men in dit Boekdeel
kan verhandeld vinden. Vide Leerrede, over Hand. /X:
7, 8, 9. de merkwaardige gevolgen van de Verfchyning van
den Heere jefus, in Saulus en de Manners die met hem
waren. VIIde, H. IX: 10, II, 12. het bevel van den Heere
7efus, aan Ananias, om den biddenders Saulus de handen
op te leggen. VIIIfte, H. IX: 13, 14,15, 16. de bezwaarde Ananias, door 's Heilands antwoord, bemoedigd. 1Xde,
H. IX: 17 , 18, IV. de naauwkettrige uitvoering van
's Heilands bevel door Ananias, met de gezegende ttitwerk.
zels daarvan, voor Saulus. Xde, H. IX: 19b, "I,
22. Saulus gezegende Euangelie -prediking 1C Damascus ,
met de heilzaame gevolgen daarvan. XIde , H. IX: 9.3-31.
Saulus om zyne Luangelie • prediking in Damascus vervolgd, door de Discipelen gered , te yerufalem door zyne
mede -4postelen erkend era aangenoomen.

(*) Zie dflgem. ratlerk Letteraef. voor 1797,
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Overgang van Frans Voorhout, uit de gemeenfthap der
Gereformeerden tot die van de Roomsch Katolyke Kerk,
door zyne openbaare belydenis van derzelver Leere, gedaan te Alkmaar, op Zondag den lo September 1797,
voorgefiel d , naar aanleiding dezer woorden , HAND.
IX: 21. En alien, die het hoorden, ifonden verfteld,
en zeiden : Is by het niet, die te Jerufalem de geenen , die dezen naam aanriepen, zoo vervolgde ? Door

.Roomsch Priester en Pastoor
Alkmaar. re Ai/Oct-dam, by P. van Buuren , en te
Alkmaar, by A. Boogland Bierlaag. In gr. 8vo. 86

rETRUS SCHOUTEN,

e Roomfche Priester en Alkmaarfche Pastoor r. scnotrD
achting onder ons bekend , geeft, in dit
gefchrift, openbaar verflag van den overgang des Heeren
TEN, met

Frans Voorhout, uit de gemeenfchap der Gereformeerden
tot die van de Roomsch Katholyke Kett:, en bet geen by
die gelegenheid is voorgevallen.
Deze veel geruchts maakende overgang is, in September des voorleden jaars, te Alkmaar in 't openbaar met
veel plechtigheid gevierd. Pastoor SCHOUTEN liet hem,
by die gelegenheid , eerst voor de vergaderde menigte
wrhaalen , wat de voornaamfte aanleiding tot het doer
van dezen voor veelen zoo verbaazenden flap geweest is,
daarna zyne geloofsbelydenis , volgens de leerwyze der
Roomsch Katholyke Kerk, ffaatlyk opzeggen; hierop volgde, vO6r bet beginnen der H. Misfe, nog eene aanipraak,
betrefiende den waaren aart van dien ofrerdienst , zoo als
dezelve in de Roomfche Kerk verricht wordt , en eindelyk de plechtige toediening van bet Allerheiligite Sacrame: t des altaars, weder verzeld van eene aanfpraak daartoe betrekkelyk, welk alles men bier kan leezen, gelyk
ook de Leerrede , die, nadat alles was afgeloopen , door
Pastoor SCHOUTEN is gehouden.
Frans Voorhout geeft te kennen, dat de ontdekte ver.
fcbillen onder de Proreflanten , over gewigtige geloofspunten , (by voorbeeld over de Leer der Drieeenheid ,
over de Godheid van Christus en het beflaan van den
H. Geest , over de wyze, op welke de mensch met God
bevredigd wordt, enz.) hem voornaamelyk tot wankelen gebragt hebben, terwyl by meende , dat eenheid een ,voornaam en weezenlyk doel van bet Christendom is. Deze
niet
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niet vindende by de Proteflanten, begon by te twyfelen,
of wel het echte ryk van Christus by bun werd gevonden. Hy zocht te vergeefs naar een vasten grond, of
zeker middel voor ieder mensch, en dus voor ongeleerden zoo wel, als geleerden , om hem onbetwistbaar te
verzekeren van 't geen God tot zaligheid geopenbaard
heeft , en van den ontwyfelbaaren zin der Goddelyke
Openbaaring. En nu liep by gevaar , om de geheele
Openbaaring te verwerpen. „ Dan, tegen dit uiterfte,"
dit zyn zyne eigen woorden , „ heeft echter de Goddelyke genade my beveiligd , fchoon zyne Voorzienigheid , zo als ik nu door zyne goedheid zie, gedoogde , dat ik eene verkeerde keuze deed , en my
verbeeldde, de verlangde gerustaelling te vinden, in lien
te volgen , die , wel byzonder zedert eenigen tyd , de
verdraagzaamheid van alle Godsdienitige gevoelens der
Gezindheden onder de Protetianten , aanpryzen als het
middel, om door geene verfchil lende begrippen in het fluk
van den Godsdienst ontrust te worden. In hope, van op
die wyze het Christendom te vereenigen, begon ik voor
dit plan door myn gedrag en fehriften te yveren (*);
doch
(*) „Door nun gedrag (zeg ik),waaroin ik geene zwarigheict
maakte, om by de Remonflranten in deze Stad, en te Anifter dam by de Doopsgezinden in de Kerk de Zon, aan den Bedienaar van het Avondmaal bekend zynde , zo wel als by de
Gereformeercien, tot welk laatfte Kerkgenootichap ik behoor.
de, van het H. Avondmaal des Heeren gebruik re maken. 1k
zoude zuiks zelfs , uit hoofde van deze denkwyze , insgelyks
by de Lutherfchen en Roomsch - Katholyken gedaan hebben ,
indien niet aan myne zyde hun gevoelen over het Avondmaal
my niet gehinderd had ; en aan hunne zyde, zy my ook tot de
Communie , nit hoofde van andere leerttellingen, niet zouden
hebben kuunen toelater.
„Door myne fehriflen insgelyks pogingen aangewend,
om het Christendom op die wyze te vereenigen ; ten minflen,
ik was van oordeel , dat wile Christen gezindheden in c 6n Kerk.
gebouw haare openbaare Godsdienst-oeffeningen konden verrichten. 1k meende, daar toe een zeer gefchikt plan by eene
zekere aanleidende gelegenheid te hebben uitgedacht , en die
aan myne Land- en Stadgenoten te moeten voordragen in
tydsomftandigheden, die my dachten, daar toe gerchikt te zyn;
aithans de zaak in overweging te geven , in hope, dat uit die
ruwe ontwerp wel lets goeds ter bevordering van de algerneene belangens en de eenheid in het Christendom zoude geboren
T5
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doch welhaast het onmogelyke van hetzelve ondervindende, bleef ik verlegen omzien naar dat Been, het well
ter gerustftelling van myn gemoed , zo zeer door twyfelingen geflingerd, konde dienen. Ik verzuchtte met vermienwden aandrang tot God, om den weg te kennen,
welken ik moest bewandelen. — Het behaagde ook zy
ne goedheid, my aan te fporen tot een ernftig onderzoek
riaar de leer der Roomsch-Katholyke Kerk (*)." „ 1k onderzocht, wierd onderricht en overtuigd , dat de wezentlyke leere , door de Roomsch- Katholyke Kerk voorgedragen, zuiver van alle dwaling , afgodery en bygelovigheden, heilig en dus de ware leer van Christus is.
Ik be yond, dat zy alleen op onwrikbare gronden
lust; en zag, tot myne verbazing, dat buiten die Kerk
geene gerustaellende zekerheid voor een waarheidlievend
Christen kan gevonden worden."
's Mans hierop volgende belydenis begint dus Ik,
Frans Voorhout, geloof vastelyk en belyde al het gene in
het geloofsbegri p, het weik de Heilige Roomsch ICatholyke
Kerk gebruikt, begrepen wordt. En nu wordt dat geloofs-

begrip , bevattende de karaaerizeerende leeringen der
Roomsch
worden. Die genegen mochten zyn, te lezen bet geen ik in
den jaare 1795 daar over gedacht en gefchreven hebbe, kan
bet vinden in myn Werkje , getytelds Frans Voorhont aan zyne
Medeburgers , op bl. 58. en ver y. in dien tyd uitgegeven, en
noch te bekomen by y. Hand, te Alkmaar. Het geen anderen
befchouwend voorgedragen hebben, trachtte ik in werking gebracht te zien: doch ik be yond op eene onaangenaame wyze,
dat myne yver niet Aileen ontydig, maar myn ontwerp zelve
onuitvoerlyken voor de wezentlyke belangens van het Chris..
tendom nadeelig waren."
( 4) „ Het oplettend nalezen en overwegen van bet Kerkboek
van den Heer P. Schouten, getyteld : de waare Codsdienst, by
P. van Buuren, te Amfterdam, uitgegeven, en de vryheid , die
zyn Eerw. my vergunde, van alle de bedenkingen , die ik op
dit boek mogt maker: , en de ophelderingen, die ik over het
een of ander begeerde, hem per Misfive te mogen mededeelen,
en daar dan lchriftetyk op te zullen antwoorden, is my voorrametylt in dezen van zeer veel nut geweest. Ook daze brieyen zal ik in 't vervolg in 't licht geven; en ik vertrouw
dat elk onbevooroordeelde daaruit op het klaarlle zal zien en
overtuigd warden, dat dit krachtdadig moest medewerken, om
my de leer der Roomsch-Katholyke Kerk geheel anders to doers
befchouwen; ja met hoogachting voor dezelve vervullen."
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Roomsch Katholyke Kerk, opgezegd. Men meet zich
verwonderen , dat een man van verftand , die zco veel
onderzocht, zoo veel verworpen en weggeredeneerd heeft,
zich met zulke zwakke gronden voor zyn geloof heeft
kunnen vergenoegen, als men bier, onder den text, by
deze geloofsbelydenis geplaatst vindt. En wie zou het
hebben kunnen gelooven, zoo bet onze oogen niet zagen,
dat de fchrandere Pastoor SCHOUTEN, die, ook in dit gefchrift, de duidelykfte bewyzen van gezond oordeel aan
den dag legt , de Roomsch Katholyke Leer van de
Transfubitantiatie, met den aankleeve van die, en andere
Leerbegrippen dier Kerk , die by meent dat alleen de
waare Christelyke Kerk is, zonder dwaalingen, nog zoo
getrouwelyk aankleeft, en met ,zulke bewyzen tracht te
ftaaven, die men van den fchranderen Autheur der met
recht bekroonde Verhandeling , over Gods beJlaan, niet
zou verwacht hebben.
In de bygevoegde Leerrede over HAND. IX: 2r. En
Allen, die het hoorden, flonden verfleld, en zeidetz: Is by
het niet, die te yerufalem de geenen, die dezen naam aanriepen, zoo vervolgde? wordt eerst de gefchiedenis van

de groote verandering, die Paulus ondergaan heeft, kortelyk erinnerd, en daaruit getoond, dat de overgang van
dien Apostel, uit de gemeenfchap der Jooden tot die
der Kerk van Jefus, voor alle zyne tydgenooten en hemzelven een verbaazende flap geweest Dit wordt vervolgens toepasfelyk gemaakt op den zeldzaamen overgang dier menfchen, welke, onbezonne yveraars, voor de
eene of andere foort van Godsdienftige begrippen, geweest zynde, tot de Gemeenfchap Bier Kerke overgaan,
welke zy te vooren lasterden, en, naar alle hunne vermogens, vervolgden, en wel byzonder op den overgang
van F. Foorhout. Hy erkent een groot verfchil tusiblien
het geval van Paulus en het tegenwoordige. Des niet
te min zyn 'er, in dat van Paulus, eenige byzonderheden , die zich , zynes erachtens , op den overgang van
overbrenbgen. r. Zyn onbezoneen
IToorhout voegelyk laaten
yveren voor de Godsdienftige denkbeelden, door hem in
zyne jeugd reeds aangenomen. a. De gevolgen van dit
zyn zondig yveren. 3. Zyne overgang uit de gemeenfchap der Jooden tot die der Kerk van jefus. 4. De
verbaasd'neid, welke deze to weeg bragt by Jooden en
Christenen , en de uitwerking derzelve onder de beide
partyen. 5. De verbaasdheid over dien flap in hem zelyen
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opgekomen. 6. Het befluit, na de overweging van
Gods barmhartigheid in zyn geval, door hem genomen.
Eindelyk worden uit bet voorgevallene eenige aanmerkingen afgeleid, waarin de Toehoorders tot een behoorlyk
gebruik van deze gebeurenis tot Gods eer , hunne eigen
en hunner naasten zaligheid, opgewekt worden. De Redenaar tracht hen te overtuigen , dat 'er Gods hand in
te zien is , die deswegens moet verheerlykt worden; en
by die gelegenheid verdedigt hy openlyk de zuivere
oogmerken van den nieuw geloovigen. Daarop laat hy
nadrukkelyke vermaaningen volgen, om 'er voor zich en
anderen nut mede te doen; en wel hyzonder, om zich
tegen zorgeloosheid en onverfchilligheid omtrent den
Godsdienst te hoeden , eigen onpartydig onderzoek te
doen naar den waaren Godsdienst, waarvan zoo veel afhangt , zich tot het geloof, ook van 't geen ons onbegrypelyk en onmogelyk toefchynt , te laaten bewegen, voor dat
geloof met verftand, met befcheidenheid , en naar de wet
der liefde , zonder vervoig- en laster-zucht, te yveren,
Welk alles, met blykbaar gevoel van het groot belang
van vast geloof aan het Christendom, zoo als hy zich
dat voorftelt, en daaraan pasfenden ernst, op de gemoederen gedrukt, en met eene korte aanfpraak aan Voorhout,
en een naar tydsomflandigheden ingericht gebed, wordt beilo ten.
Wv onthouden ons van byzondere aanmerkingen, zoo
over het geval zelf, als over de wyze , waarop SCHOUTEN
bet openlyk aangekondigd , en over 't geheel behandeld
heeft; en dat te meer, om des te onpartydiger verflag
te kunnen geeven van het oordeel , dat anderen daarover
reeds in gemeengemaakte fchriften geveld hebben.
De Overgang van Frans Voorhout, tot de gemeenfchap der
Roomsch - Katholyke- Kerk getoetst. Te Anifierdam , by
W. Holtrop, 1798. In gr. 8vo. 67 bl. , behalven het
Voorbericht van 8 bl.

Schryver van dit Stukjen deelt ons zyne bedenkinDegen,
met befcheidenheid, mede, over den overgang
uit de gemeenfchap der Gereformeer-

van

Frans Voorhout

den tot die der Roomsch Katholyke Kerk , en over de
wyze , waarop de Pastoor Schouten dit geval openhaat
gemaakt heeft. Hy ontkent aanftonds de wettigheid
van
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van 't gevolg, dat Schouten uit Bien overgang trekt, ten
voordeele van de Leer der Roomfche Kerk , terwyl men
tinders uit den overgang van den Keizer Juliaan tot het
Heidendom ook wel zou kunnen befluiten , dat een waarheidlievend gemoed in het Heidendorn de beste gerust.
ftelling kan vinden. Hy zegt de pen opgevat te hebben,
om der eenvoudigen en zwakken wil, die ligt uit deze
or nadeel zouden kunnen lyden. Omdat de
Pastoor Schouten voor een kundig en verftandig man be.
Pasto
trend that 3.) Omdat eenige dingen in deszelfs fchrift niet
ongemerkt kunnen voorbygegaan worden , als daar zyn
de onheufche aanvallen op den Hoogleeraar Heringa, en
op een en ander gezegde van den Heidelbergfchen Catechismus, en voorts fommige ftellingen en voordrachten,
die van verre uitziende gevolgen zouden kunnen weezen.
4) En omdat men van den Pastoor Schouten moest ver.
wachten , dat by by deze gelegenheid de kern en het
pit van de Leer der Roomsch Katholyke Kerk , en de
krachtigfte bewyzen voor dezelve, zal voorgefteld hebben ; welk een en ander wel verdiende nader getoetst te
worden.
De Bedenkingen, door den Schryver, omtrent den over.
gang van F. Voorhout, en het gefchrift van Schouten des.
wegens , in 't midden gebragt , zyn deels menschkundig ,
deels wysgeerig , deels Godgeleerd , fommigen derzelven
ook eenigzins flaatkundig.
De menschkundt:ge bedenkingen konaen hierop neder.
F. 170orhout is niet onmiddelyk uit de gemeenfchap der
Gereformeerden tot de Roomsch Katholyken overgegaan,
maar, volgens zyne eigen bekentenis, eerst tot twyfelary
en ongeloof, en alzoo van het eene uiterfle tot het andere
vervallen. Hy is van jongs of zeer veranderlyk , in 't
ftuk van Godsdienst, en altyo een onbezonnen yveraar
geweest voor dat gene, waarop by vie!. 'Er is een tyd
geweest, dat by Lutersch wilde worden. Naderhand heeft
by by de Remonftranten en Doopsgezinden het Avondmaal gebruikt, en zich door hun, die de verdraagzaamheid van alle Godsdienftige gevoelens der onderfcheidene
gezindheden onder de Proteftanten, en eene naauwere vereeniging van alle Christenen , aanpryzen, zoo zeer laaten
inneeinen , dat by zelfs in 1795 daarover jets heeft in 't
licht gegeeven. Nadat by alles weggeredeneerd had ,
fcheen hem de Roomsch Katholyke Kerk toe door haar
gezag, beflisfende gerustftelling te geeven. Dit last zich
te
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te eer begrypen , omdat Voorhout zich altyd met vet.
warde en oppervlakkige denkbeelden , van 't geen by
voortiond , behielp. Hy had even min onderfcheiden
kennis van de waare en weezenlyke Leer der Roomsch
Katholyke Kerk, toen hy dezelve aannam , als te voren
van bet Leerftelzel der Protettanten , en wel byzonder der
Hervormden ; verfoeide , bet geen by nog niet onderzocht had , en deed meermalen dergelyke onbedachte
happen.
En nu toetst de Schryver vervolgens dezen overgang
aan wysgeerige gronden. Men kan ze , in dat oogpunt
befchouwd geenzins goedkeuren. Voorhout heeft de waarheld niet behoorlyk onderzocht; nadat by alles had weggeredeneerd, geen nieu we bewyzen by de Roomsch Ka.
tholyken gevonden voor die Leattukken , die by te voren in twyfel trok , en nu weder heeft aangenomen, maar
tot blind gezag de toevlucht genomen. De H. Schrift
heeft een veritaanbaaren zin, dien elk kan nafpooren en
vinden. Dat Voorhout dien, tot eigen voldoening, niet
heeft kunnen vinden, is door zyne twyfelzucbt veroorzaakt. Nu geeft hy daaraan een zin, alleen op gezag
van feilbaare menfchen, die elkanderen weerfpreeken, en
van altyd twyfelachtige overleveringen. Hy doet een
geheel onwysgeerigen en geheel onredelyken eed, die dus
luidt : „ Dat waarachtig Katholyk geloof, buiten het welk
tziemand kan zalig worclen, dat ik tegenwoordig
lig belyde, en voor waarachtig houde, dat zelfde geloof
keloof en zweer ik , Frans Voorhout , geheel en °liverlialscht , tot den laatgen fnik myns leeveni toe, zecr flandvastelyk, met Gods hulpe , to bewaaren en te belyden ,
zorg to draagen, zoo vcel als het in myne magt zal zyn,
dat het van myne onderdancn , of van de genen , die myne
zorge zyn aanbevolen ,gehouden,gekerd en geprcdikt worde."

Tegen den ced van geboorzaambeid aan den Taus,

Ik beloof en zweer , den Roomfchen Parts, navolgcr van
den Heiligen Petrus , Prince der ilpostclen , en Stadhouder van yejus Christus , cone waarachtige gchoorzaamlieid," en het gezegde van Voorhout , „ lk ben reeds
ling in het gevoelen geweest , dat de eenheid een voornaam en weezenlyk doel van het Christendom is," verge-

Jeken met de erkentenis der Roomfche Kerk voor de
Afeesteresfe van alle Kerken, buiten wier waarachtig goloof niemand kan zalig worden, oppert de Schryver
nog eene era andere bedenking, welke meer flaatkundig

kan
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lean genoemd worden, terwyl by vreest, dat men zoodanigen eed, zelfs met de bygevoegde bepaaling van den
Pastoor Schouten, ten nadeele van den Staat zou kunnen misbruiken, en uit die voorgewende eenheid Iigt de
verplichting tot vernieuwde vervolgingen en mishandelingen van anders denkenden zou kunnen afgeleid worden.
Daarop volgen nog eenige Godgeleerde aanmerkingen,
over de geloofsbelydenis van dezen Nieuwling der
Roomfche Kerk, en over het onderricht, hem door Pastoor Schouten gegeeven. De Schryver toont zich verwonderd, over de ruwe voorttelling der Roomsch Katholyke Leer , die men bier met de allerzwakfte bewyzen ziet voordraagen , als of wy nog vdOr de tyden der Reformatie leefden. Het Vagevuur wordt uit
Maccab. XII: 46; de aanroeping der Heiligen uit
Luc. XV: ro; de vereering der R.eliquien uit Hand. XIX:
12; de macht , om Ajlaaten te verleenen , uit 2 CM. II:
IO; de plichtmaatigheid van het Offer der .11fisfe nit het

voorbeeld van Melchizedek, uit Mal. I: Ir. Hebr. XIII:
xo. Hand. XIII: !".. bewezen, enz. Men zal bier ook
de gezegden van den Heidelbergfchen Catechismus ,
waarover Schouten zich vry fcherp had uitgelaaten, verdedigd, en voorts de nadere verklaaringen van fommige
Iderpunten der Roomfche Kerk door Schouten, op eene
verftandige wyze , beoordeeld vinden. Wy kunnen niet
nalaaten de leezing van dit Stukjen aan alien , wien deze
onderwerpen niet onverfchillig zyn, ten fterkften aan te
pryzen.
Drietal gemeenzaame Brieven, tusfchen Vricnden te Utrecht
en te Alkmaar , over den Overgang van Frans Voorbout , uit de Gemecnfchap der Gereformeerden tot de
Roomfche Kerk , en het Stukje daaromtrend ttitgegeeven door Pettus Schouten , Roomsch Priester en Pastoor te Alkmaar. Met een Voorbericht van den Uitgeever, dat Roomfcheri en Onroomfchen leezen kunnen.
Te Alkmaar , by J. A. van Harencarfpel, en earn,
1797. In gr. nvo. 27 , behalven ha Voorbericht
van 6 bl.

zyn ons minder interesfant voorgekomen.
DezeDeBrieven
Uitgeever fchynt , volgens bet Voorbericht ,

On-
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onderfcheiden te zyn van de Schryvers der drie Brieven
of wel van den genen, die zich, gelyk by zich uitdrukt,
achter het fcherm dezer fchynbaare briefwisfeling verkozen heefr te veibergen. De Schryver van den tweeden
Brief wordt, in den eerflen, voorgetteld ais iemand, die
buiten verbintenis en betrekking is, zoo wel tot het Gereformeerde als Roomfche Kerkgenootfchap, en van alien valfchen godsdienstyver en partyfchap verwyderd is.
Hy telt zich zelf onder de Disfenters. De Schryver van
den eerften en derden Brief komt voor ais een Leek, die
evenwel Latyn veritaat, en van de Kerkelyke Historic
en Uitlegkunde nog al meer weet , dan anderen. Wat
daarvan zy, gelyk ook van de zonderlinge terugneeming
der gedaane aanpryzing van bet boekjen van den Prop.
Schmidt, voorheen Roomsch Hoogleeraar, in het Voorbericht; de meeste verdienften van dit drietal Brieven, en
wel byzonder van den tweeden , waarvoor wy den Uitgeever danken, zyn, in ons oog, deze en gene medege.
deelde berichten, omtrent den perfom en de lutgevallen
van Frans Voorhout, die met den inhoud van het bieryooren gemeld Stukjen wel overeenkomen, en den overgang van dezen man tot de Roomfche Kerk meer en meer
verklaaren , en minder vreemd moeten doen voorkomen.
Men kan hem, naar het oordeel des Brieffchryvers, van
geene verfoeielyke beginfelen en laage byeinden verden•
ken. Hy is een getrouwd man, die in onbekrompene
omtlandigbeden is, en niets minder dan een politick gelukzoeker. Men moet de voornaame aanleiding tot dezen
overgang in 's Mans verregaande veranderlykheid , waarvan by zelf in zyn verhaal bewyzen aan de hand geeft,
zoeken. „ Maar hoe," zegt by, „ is dit to verklaaren?
zou in dit geheel enkel grilligheid en wispeltuurigheid
van aart te vinden zyn? die lopen 'er gewis onder. Maar
'er komt bekrompenheid van vermogens , het overhoop
liaalen van alles re gelyk, zonder iets grondig of te doen
of geheel tot ftand te brengen, by. Niemand, die Voorhout kent, zal hem natuurlyke fchranderheid en levendigheld, zal hem arbeidzaamheid en warmen yver voor waarheld en regt ontzegzen en betwisten ; maar elk, niet onbekend met de gefchiedenis van zyn leven, zal ook toegeeven, 't zy men hem in zyne itaatkundige werkzaamheden, zo by die zelve bladz. 4, in de Aantekening ,
noemt, of in zyne bedryven, by voorbeeld, in het eertyds te Alkmaar bloeiend Phyfisch Gezelfchap , of ook in
het
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bet midden van zyne met veele en veelzoortige boeken
en werktuigen ryklyk voorziene groote Studeerzaal, in
den kring zyner Kweekelingen of anders befchouwd, dat
zyne geest- vermogens nooit voor zo verfchillende ftudien
en bedryven, als hy ter hand nam, berekend waren, dat
fly gewoon is alles te veel door elkander te haalen,
van het een op het ander te fpringen , en zo tot die beklaagenswaardigen behoort , die , alles willende weeten
en doen , met de daad geene weetenfchap grondig kennen , en geen zaak tot volkomenheid brengen. Wanneer
ik dit een en ander nu op het Godsdienftige toepas, en my
voorttel, dat Voorhout als met ongewasfche handen alle
de Syithemas, het een voor, het ander na, of liever dan
een duel' van het een, en dan weder een ander deel van
het a3adere heeft aangetast, dat hy zich, niet wel toegerust, , in den maalitroom van allerlei Godgeleerde fendrnenten en twistvraagen heeft begeeven , en dat misfchien zyn opvoeding en eerfte onderwyzing in den
Godsdienst, naar den leertrant der Gereformeerden, zo
als het voor dertig en meer jaaren bier wel kon gebeurd zyn, niet oordeelkundig en menschkundig waren
ingericht, dan wordt het wonderbaare , in het nu voorvallende , aanmerklyk verminderd , ja zulks verdwynt
geheel, zo het waar is, het geen ik echter verre ben
van voor uitgemaakt te houclen , dat by in den laattten
tyd in het Kerkgenootfchap, dat hy nu verlaaten heeft,
niet volorzichtig of licfderyk genoeg zou behandeld zyn.
Ik geloove veeleer, dat de groote gedachten omtrent de
geleerdheid van Pastoor Schouten , die voor jaaren zich
in gefchriften van alle zyne Ambtgenooten bier te Lande op de voordeeligfte wyze wist te onderfcheiden, dat
ook het verzagt, het eerbied- en beminnenswaardig oogpunt, waarin deze voor zyne Kweekelingen de Leer en
gebruiklykheden van zyne Kerk , afgezonderd van alle
byvoegzels en misbruiken , heeft weeten te plaatzen ,
zeer veel hebben toegebragt , om eene flap te verhaasten , die my alleen uit het nu aangevoerde begryplyk
voorkomt."
Voorts hebben de aanmerkingen op bet gel drift van
Schouten, tot verdediging van Profesfor Heringa, en den
Heidelbergfchen Catechismus, en wat men verder in den
derden Brief aantreft, niet veel te beduiden. De Utrechtfche Hoogleeraar heeft zulke verdedigers niet noodig.
Zulke en derctelyke machtfpreuken, . als deze de DordLETT. 1798.
6 NO. 7,
feat.
V
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rechtfche Kerkleeraar Kist heeft Brouwer ontwapend, Glover is door de Deputaten van de Gelderfche Synode op
eene verliornmenele wyze wederlegd, op deze en die aanmerkingen van Voorhout en Schouten zou veel te zeggen
zyn, doen weinig af. Het is beter ftil te zwygen , clan

zich zoo van de zaak af te maaken.

Illemorie over de Finantien der Commisfie van Geneeskundig Toevoorzicht, to Amfierdam; firekkende tot .Bylaage
op derzelver Vertoog. In gr. 3vo. 63 bl.

eeze Bylaage tot bet Vertoog der. Geneeskundige
D
Commisfie, over 't welk wy gehandeld hebben (*),
bevat eene berekening der kosten, die noodig zullen zyn

tot de nieuwe inftellingen, die, volgens bet oordeel dier
Commisfie, omtrent het Geneeskundige in treiti behooren
gebragt te worden; teffens met aanwyzing der bronnen,
uit welke die Commisfie vermeent , dat men dezelve gevoegelyk zoude kunnen vinden. In dit fluk wordt voldoende getoond , dat de nieuwe inrichtingen , tot het
Theoretisch Onderwys benekkelyk, zeer wel nit de gewoone Fondfen kunnen gevonden worden. Dan gebeel
anders is het met het geprojeeteerde Clinisch Onderwys
gelegen: dit zal niet kunnen in werking gebragt worden,
dan met behulp van nieuwe Fondfen , die ten minften
jaarlyks f 6000 kunnen opleveren. Om dit geld te vinden , zegt de Commisfie : „ En bet vast in het oog,
„ dat, daar 'er jaarlyks, bet een door bet ander, 3300
„ Zieken, in de beide huizen te zamen, worden ingeo, Ilomen ; voor deezen, indien zy aan voedzel en medi5, camenten daaglyks 4 fluivers kosten, dat voorzeker te
gering gefteld is, 660 gls. befteed worden voor iede„ ren dag, dat men ze huisvest: en gevolgelyk, dat, als
„ men de zaaken , door eenige verbeteringen , zo verre
kon brengen, dat de Zieken in het algemeen, en de
eene door den anderen, to dagen minder lang, dan zy
,, nu doen, in het Gasthuis behoorden te vertoeven, alvorens hetzelve te verlaaten, 'er f 6600:- zouden wor,, den uitgefpaard.”
Indien dit voorttel mogelyk was, zoude de bezuiniging
ze(*) Zle boven, bl. 210.
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Zekerlyk zeer aanmerkelyk zyn. Hoe gegrond de be.
zwaaren der Commisfie zyn tegen de tegenwoordige inrichtingen van het Gasthuis, kunnen wy niet bepaalen,
om dat haar daar toe betrekkelyk Rapport nog niet is
in het licht gekomem Doch wy kunnen niet gelooven,
dat de behandeling der Zieken in dit gefticht zo zorgeloos en onbeftemd zoude zyn , dat men de Lyders, door
elkander gerekend, daar tien dagen langer in zou houden
dan noodig was. Intusfchen gelooven wy , dat de
Dodoren en Chirurgyns zeer wel doen, met de Lyders
ier eenige dagen langer in te houden, dan zommigen wet
noodig mogten oordeelen. De Zieken, die bier behandeld
worden, zyn meestal van de geringere clasfe: zo ras zy
*eder uit bet Gasthuis gaan, moeten dikwils wederom
zwaar werken, zich in eene bekrompene en ongezonde
wooning behelpen , en hunnen honger met zwaare fpyzen
ftillen. Zyn zy nu, na hunne volkomene .berftelling, niet
nog een tydlang in bet Huis gebleeven, om de noodige
kragten, tot hunne gewoone leevenswyze en bezigheden,
weder te bekomen, dan is niets zekerder te verwachten,
dan dat zy wederom zullen initorten, of door eene nog
ergere fieepende ziekte worden aangetast. Dus zullen zy
eerlang naar bet Gasthuis moeten te rug keeren, om aldaar voor die weinig,e dagen , welke men hen te vroeg
heeft doen uitgaan, weeken lang te vertoeven , of bun
ongelukkig leven te eindigen. Het Beftuur moet, derhalven,wil het deszelfs waar belang behartigen, vooral, naar
ons inzien, niet te fterk ftaan op het fpoedig laaten gaan
der Zieken uit bet Gasthuis; maar ze daar in laaten vertoeven, tot dat de Geneesheeren dezelve genoegzaam verfterkt oordeelen, om tot hunne gewoone bezigheden en
levenswyze weder te keeren. Handelt men in dit ftuk
anders, dan zal het middel, waar door men het getal der
Zieken in het Gasthuis dagt te verminderen , getal
waarfchynlyk merkelyk vermeerderen. Ja deeze kwaalyk
begreepene zuinigheid zal dan het middel zyn, om veele
nuttige Burgers in den bloei buns levens te doen omkomen, en de Armekasfen met bet onderhoud hunner ongelukkige Huisgezinnen te bezwaaren.

Va

ILENsINO
Zicl kundige Ferhandeling , door cAsrAnus RENSING,
Med. DoCior, voorgekezen in eene Vergadering van het
Ansflerdamfche eerJle Departement der Maatfchappy tot
Nut van 't Algemeen, uitgegeven met voorkennis en toeflemming van deszelfs Befluurders. re Anylerdam, by
A. IVIens , Jansz., 1798. In gr. 8vo. 78 behalven
een norbericht van LXII bd.

„at zal 'er van my worden (du g begint de geleerde
en wysgeerige Schryver van dit Stukje deszelfs
„ Voorbericht), wanneer myn lichaam tot deszelfs eerfte
„ ooffprong te rugge keert? Deeze is gewis een der ge„ wigtigfte vraagen, die de mensch zich ooit kan voor„ ttellen , en van welker voldoende beantwoording een
„ groot gedeelte, zo niet zelfs gebeel en al, de rust van
zyn gemoed l.geduurende zyn geheelen leeftyd, afhangt.”
„ Van myne vroegfte jeugd af, dit beken ik open„ hartig, is my van alles waar over ik onderwys of
„ opheldering ontving, nimmer iets aangenaamer geweest,
„ dan wanneer het dit onderwerp betrof.”
Door eene zo loflyke zucht tot waare Wysheid aangefpoord , doorlas de Schryver alles wat by in Alt vak
kon magtig worden, en bragt het geen by dienaangaande
aanmerkenswaardig vond op bet papier. In 1794 eene
Spreekbeurt moetende vervullen in het eerfte Departement
tot Nut van 't Algemeen, werkte by deeze ftoffe uit, en
deed over dezelve eene Redevoering, welke thans , op
bet aanhoudend verzoek zyner Hoorderen , het licht ziet.
De voornaame inhoud van dit ftuk dient , om te bewyzen: Dat bet. geloof aan een toekomend zalig leven
„ een fterke dryfveder oplevert, die ons aanzet, om ons,
„ zo veel doenlyk, in alle verflandelyke en God verheer„ lykende weetenfchappen te oefenen , om dat wy daar
,, door in that getteld worden, van, in ons volgend le„ y en, een hogeren trap van gelukzaligheid te kunnen
beklimmen.”
Ter bevestiging deezer gewigtige leere , handelt de
Redenaar over de gewoone bewysredenen, door welke
de onftoffelykheid onzer Zielen wordt betoogd. Verder
vergelykt by den aart en _de voortreffelykheid der Menfchelyke Zielen met die der Dieren, om daar uit af te
leiden, dat, hoewel de laatstgemelde vermogens bezitten,
die een zekeren graad van volmaaktheid en redelykheid
too-
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toonen, de eerfte , echter, van een veel edeler en uitgebreider vermogen zyn, en alleen de gave bezitten om afgetrokkene denkbeelden te vormen , en uit dezelve gevolgtrekkingen of te Leiden. Ten opzichte der betrekkingen , die 'er
beltaan tusfchen onze Zielen en Lichaamen, erkent de Redenaar wel ,dat de eerstgenoemde alleen hunne denkbeelden
aan de laatstgenoemde te danken hebben, maar dat daarentegen alle geestelyke vermogens derzelve, als daar zyn het
denken, het oordeelen, het redeneeren , het geheugen
de verbeeldingskragt, enz. oriftofFelyke eigenfchappen zyn,
die tot de Ziel alleen behuoren, en in geenen deele van
het ltoffelyk Lichaam afhangen. Zeer uitvoerig is by in
het beantwoorden der gewoone' beWysredenen , die door
de voorftanders van het tegengefteld gevoelen worden afgeleid uit den trapswyzen groei en vermindering onzer
vermogens , met de Kaaren. Hy went, dat de daar uit
afgeleide afhangelykheid onzer Zielsvermogens van onze
Lichaamen eensdeels kan verklaard worden uit de aanwinnende of afneemende vermogens onzer zintuigen; anderdeels uit de belemrueripg, welke, door bet veritompen onzer zintuigen , en de ontaarting van de verfchil.
lende deelen der hersfenen , in den ouderdom , aan de
werkingen van ons on(toffelyk deel wordt toegebragt.
Verder betoogt de Scbryver,, dat, daar, met den dood,
0 het ftoffelyke en zinnelyke wegvalt, en ook ongefchikt
is na de opftanding voor een beter Leven , alleen de verkreegen geestelyke denkbeelden overblyven. Dat dus de
Ziel gefchikter moet zyn voor de kiemelfche gelukzaligheden, naar maate dezelve zich bier op aarde meer heeft
toegelegd op het kennen en betrachten der geestelyke
en zedelyke volmaaktheden. Dat dus ook die geene ,
welke zich alleen aan het aardfche gehecht hebben, volkomen ongefchikt zouden zyn voor een volmaakten geestelyken finat , en het zelfs niet in het gezelfchap der
Hemellingen zOuden kunnen uithouden, al wierden zy daar
in toegelaaten.
Het Voorbericht voor deeze Verhandeling is layna zo uitvoerig als het ituk zelve, en dient voornaamelyk tot wederlegging van een Antwoord, by TEYLER's Godgeleerd
Genoofchap ingekomen , op de Vraage : „ Zyn 'er vol„ doende bewyzen voor de Onftoffelykheid der Menfche„ tyke Ziele? Zo ja, wat kan men 'er uit afleiden, ten
„ opzichte van derzelver (Inuring, gewaarwording en wer3) king, na den dead des Lichaams, in haaren afgezondcr„ den
V3
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„ den ftaat?" welks Schryver van oordeel was, dat
seems voldoende bewyzen zyn voor de Onfloflykheid der Menfchelyke Ziele. De menigvuldage bewyzen, door dien

Schryver tot bevestiging van zyne meening verzameld,
worden hier naauwkeurig ontleed, en door den Redenaar
beantwoord. Doch de bepaaldheid van ons plan laat niet
toe, dat wy ons in tilt diepzinnig en ingewikkeld gefchil
inlaaten; waarom wy hun, die daar meer van begeeren
to weeten, tot het auk zelve wyzen.
.De Wysgeer der Natuur, door W. E. DE PEEPONCHER.
Tweede Deel. Of de Wysgeer der Natuur en der Openbaaring. Te Utrecht, by de Wed. J. van Schoonhoayen 5 1797. In gr. 8vo. 683 bl.

I

n het clotvan ons bericht, raakende het Eerfte Deel
deezes Werks (*), zagen wy, dat de Schryver, aan
het elude daarvan, het befluit opmaakt dat 'er Ilechtt
ano Oorzaak van alles is. Met het nafpeuren deezer
Oorzaak neemt het Tweede Deel eaten aanvang. De
ongerymdheid der ftellingen , dat de dingen zich zelve
zouden hebben voortgebragt; dat zy zelfweezig zouden
zyn, en van zichzelven beftaande; dat zy zouden beftaan
door zekere noodzaaklykheid; dat de Natuur zelve alles
zou le hebben voortgebragt; of dat alles by geval zoude
oitttaan zyn, wordt aangetoond , en daarom befloten
(bladz. 39 env.) dat 'er buiten en boven de Natuur
eene Eerfte Oorzaak van alles moet beftaan.
Hierop volgt (bl. 62 env.) een onderzoek na den aart
en na'uur van het Weezen, dat wy de Eerfte Oorzaak
noemen, waarvan het mot is, dat wy het Weezen der
Godheid niet kunnen verklaaren, maar alleen eenige haarer Eigenfchappen ontvouwen. Die ontvouwing vinden
wy bladz. 73-98, en aan derzeiver einde de vraagen:
„ Is 'er nu zulk een Opperweezen .... hoe moeten wy
dat Weezen dan befchouwen? Hoe moeten wy, om„ trent het zelve, gezind zyn? Hoe moeten wy ons, om„ trent het zelve, gedraagen?” Het antwoord op deeze
vraagen is vervat in eene Verhandeling over de Plichten , welke wy omtrent het Opperweezen moeten betrach(*) Zie boven,
a69.
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trachten. En daarop merkt de Schryver aan 1,25
env.) dat de „ wenken , eene toekomende huishouding
„ aanduidende," welke zich reeds te vooren hadden opgedaan, nog veel meer klem verkrygen, „ wanneer men,
zegt by , by de gronden , welken 'er zig toen reeds
5> voor opdeeden, het denkbeeld voegt van een Opper• weezen, begaaft, met alle die eigenfchappen , die wy
,, 'er nu aan hebben toegekent." Op twee deezer wenken, tegen het flot van bet Eerfte Deel gegeven , blyft
by nog wat ftilftaan. De eerfte is genomen van de vatbaarheid der menfchelyke natuure voor eene grootere
volmaaktheid, dan zy ooit in dit leeven bereikt; de andere van de ondervindinge, dat, ,, op deeze waereld ,
„ die geenen , , die , met de meeste itandvastigheid en
„ trouw,, het goede aanhangen , en beftendigst de loop" baane van deugd en volmaaktheid betreeden, zeer dik„ Mb het flagtoffer deezer keuze, en even door de ge9, volgen derzelve , ongelukkig worden.” Bit , aange.
drongen door de bedenkinge , dat God Rechtvaardig en
de opperfte Wetgeever van bet Heelal is , bevestigt , de
verwachting, dat „ 'er voorzeeker eens eene huishouding
I, van vergelding , van belooning en ftrafFe zyn zal."
Maar „, wat hebben wy dan , in die huishauding , te
• wagten'l" vraagt de Schryver, bl. 141. Het onzekere, het duistere , van deeze verwachtinge wordt met algemeen omtrent dat ftuk gebruikelyke redenen aangetoond.
• Eene oplosfing, op dit ftuk,
blyft dus fteeds onze
9, wensch, en was reeds de wensch der menfchen van
• alle tyden af," bl. Veele Volken , Wetgeevers
en Zedemeesters, hebben, in dit en andere onderwerpen,
eene hoogere verlichting voorgewend. „ Indien onder• tusfchen," leezen wy bladz. 153, „ order alle de ge„ flachten ... of volken een mogt te vinden zyn geweest,
„ aan 't welk de Opperheer der Natuur inciedaaci zyn
„ Godfpraaken verleend mogt hebben, en 't zelve dus
„ tot zynen afgezant en tolk aan de menfchen gefteld;
„ dan is het waarfchynlyk , dat by dit geflacht ook aan 't
„ menschdom zal hebben kenbaar gemaakt , door 't een of
En daar alle geflachten der men!, ander merkteeken.
„ fchen , alle eeuwen door, bet zelfde belang hebben,om dit
geflacht, .., van alle overigen , te kunnen onderfchei,, den; zal dit merkteeken dan ook een blyvend merk. Dit merkteeken zal derhaiven
teeken moeten zyn.
V4
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moeten afgedrukt than, op ... de geheele aaneenfchakee
,, ling van de lotgevallen deezes yolks ... en ... zal dus,
„ met het beftaan des yolks zelve, tot het einde der da,, gen, moeten duuren."
Men ziet gemaklyk waar deeze redeneering been wil.
Maar (twit dit befluit niet meer op de befchouwing van
gebeurde zaaken, dan op. eene eigenlyke redenkaveling a
priori? Eene nog gewigtiger vraag: Kan het, op de keper befchouwd, de proef wel doorftaan ? Is het voortduurend beftaan van een zo begunftigd Volk, tot het einde
der dagen, een noodzaaklyk vereischte, om volgende geflachten te overtuigen, dat bet voortyds met Gods byzondere Openbaaringen wierd begenadigd ? Gaarne than wy
toe, dat de hedendaagfche toeftand der Jooden een fterk
bewys levert voor de waarheid, zo van den Moraifchen
als van den Christelyken Godsdienst ; te fterker, dewyl
die toettand eene duidelyke vervulling is der voorfpellingen van de oude Propheeten en van CHRISTUS. Die
voorfpellingen eenmaal daar zynde, werd ook de vervulling noodig tot bevestiging van derzelver geloofwaardigheid. Maar daarom was de voortduuring des
Volks, op zichzelve, en buiten verband met de voorfpellingen, befchouwd, nog niet volftrekt noodzaaklyk.
Wy verbeelden ons ten minflen, dat, ook zonder dezelve , de echtheid en waarheid der oude Openbaaringen
wel met voldoende redenen zouden kunnen bekleed
worden.
Dan dit daar gelaaten : de Schryver vindt de opgegeyen vereischten in de Jooden, maar in geen ander Volk
der waereld , toont in het breede de beftemming van
ABRAHAM en van deszelfs nakomelingen, gelyk ook dat
die beftemming .kenbaar was, zo voor de tydgenooten by
de eerfte opkomst deezes Volks, als voor laatere geflachten, zelfs voor hun , welken na den val van den Joodfchen Staat geleefd hebben, en vraagt vervolgens, bladz.
20 env., na de oorzaak van den tegenwoordigen , en,
zedert zo veele eeuwen , ongelukkigen toettand der Jooden, daar zy toch, zuiver van alien afgodendienst , en
ten tterktten gehecht zyn aan de waarneeminge der Mofaifche Wet, op welker onderhouding hun eertyds Gods
zegen zo uitdrukkelyk was toegezegd. Dit leidt hem,
gelyk men denken kan, tot de befchouwing van de prediking en het Mesfiasfchap van jssus, en tot een tam
„

me•
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melyk breedvoerig ondetzoek , of JESUS te recht en naar
waarheid zich verklaarde voor dien grooten Afgezant des
Allerhoogiten, welken Mofes en andere Propheeten beloofd hadden : bladz. 221 309. In dit alles ontbreekt
bet niet aan blyken van groote belezenheid; maar misfchien zoude de Schryver ruitn 20 goed gehandeld hebben, indien by wat meer de bronnen , waaruit hy fchepte , had aangewezen , en dan zich wat minder toegegeven
in het ruimfchoots overneemen. Men vergelyke , tot een
itaaltjen, hetgeen by zegt, bladz. 156, 157, 158, 212,
213, 2r4, met de Aantekeningen van M1CHAeLIS over
XXXI: 36 en 37. Hoezeer men ibmtyds in
EEMIA
R
het byeenfchraapen van fchatten , of in het aanmaatigen
van ftaatkundige magt, zich moge behelpen met den regel: Unde habeas quarit nem°, &c.: in Ietterkundigen arbeid kan men denzelven niet wel laaten gelden.
Vervolgens komen van bladz. 309 tot 442 eene reeks
van aanmerkingen voor,over de ophelderingen , welke de
Ifradlietifche en Christelyke Godfpraaken ons geeven omtrent veele onderwerpen, aangaande welke de enkele Re.
den ons of geheel in het duister liet , of flechts een
flaauw en onzeker Licht, ten hoogften de fchemeringen
van eenen aanbreekenden dageraad, verleende. De Schryver toont in dit alles zich getrouwlyk toegedaan aan de
Leerftellingen der Hervormde Kerke, welke hy met eene
wysgeerige befchouwinge van zaaken tracht overeen te
brengen en te verbinden. Hoe wel of kwalyk by hierin
4laage willen wy niet , beflisfen , de gevoelens der Leezeten zullen daaromtrent verfchillende zyn. Maar in het
algemeen moeten wy den Schryver het recht doen van
te erkennen , dat hy zyne gedachten duidelyk en op
cenen gevalligen trant voordraagt. Ook in de Afdeelingen, waarvan wy hier meer bepaaldlyk fpreeken, zullen
Leezers van zeer verfchillenden fmaak veel vinden , dat
liunne goedkeuring zal wechdraagen, fchoon menfchen ,
die eenigzins gewoon zyn te denken, en eenige belezenheid
bezitten, 'er juist niet veel nieuws zullen aantreffen. Dan
ook den zodanigen kan het nuttig zyn , dat de oude
f3enkbeelden eens verleevendigd warden.
Na nog eenige welgegronde aanmerkingen, om te toonen, dat het voorkomen van eenige Verborgenheden (welk
woord echter wel wat nader verklaard had mogen worden) in de Godfpraaken , of ook het verfchil van leezinV5
ge,
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ge, dat men op fommige plaatzen ontmoet, geene wee.
zenlyke zwaarigheid tegen dezelve maakt ; gelyk ook
over den voorrang der Godtyke Openbaaringe boven alle
menschlyke kennis, volgt, op bladz. 452, het gewichtige
voorftel, dat de *ware wysgeerte niet enkel befchouwelyk,
maar vooral werkdaadig is. En dit dient den Schryver
tot eenen overgang, om den Wysgeer te berchouwen in
zyn gedrag, zo in het algemeen, als in de byzondere betrekkingen des leevens.
Vooraf doet hy zich, evenwel, bladz. 453, deeze vraag:
,, Maar hoe zullen wy hem nu ... fchilderen? Zoo als
„ men hem , onder de menfchen , daadlyk ontmoet ?
„ Dan hoe veele, en hoe verfcheidenerlei gewyzigde mo„ dellen zullen wy ons dan voorftellen moeten? En voor.
„ al, hoe zullen wy hem dan ooit , in zyne volmaakt.
„ held, leeren kennen, daar by deze tog nimmer, onder
3, de menfchen, bereikt? Of hoe zullen wy alle die fy„ ne, byna onmerkbaare overgangen en nuancen kunnen
„ treffen , waar hy begint , waar by ophoudt wys te
„ zyn? Schilderen wy dan liever den wysgeer, niet
„ zoo als by onder de menfchen werklyk mag te vinden
„ zyn ....; maar zoo als hy weezen moest. En zulke
„ geenzins, in de ydele hoop , dat men ooit een daadlyk
„ beflaand model onzes afbeeldfels zal aantreffen; maar
„ alleen op dat wy ons het denkbeeldig toonbeeld der
„ volmaaktheid mogen voorftellen ; op dat wy dan
„ tragten mogen ... tot de gelykvormigheid met bet zel„ ve te naderen ; of ten minften, by vergelyking met het
zelve, zien, hoe ver, en in welke opzigten, een ieder
„ onzer nog van die gelykvormigheid verwyderd zy.”
Op deezen voet dan worden, vooreerst, de algemeene
gronden voorgedragen, welke de Wysgeer, in zyn gedrag, zich voorftelt: vervolgens, hoe by zich gedraagt,
omtrent het Opperweezen, omtrent zichzelven, en omtrent
anderen, bl. 454-550: en eindelyk, van bladz. 550 tot
aan bet einde des Werks, hoe zyn gedrag zal zyn, in de
byzondere betrekkingen en beroepen, waarin by zich geplaatst vindt. En bier fpreekt de Schryver van den

Vorst, den Staatsdienaar , den Overheidsperfoon , den
Burger of Onderdaan, den Veldoverften , den ondergefchikten Bevelhebber,, den gemeenen Krygsman, van de be.
roepen van kostwinning , van den Leeraar, den Vriend,
den Echrgenoor , den Huisvader ; van den Ouderdom
van
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van de jeugd : terwyl eindelyk het tooneel met de be.
fchouwinge der wysgeerige Vrouw worth gefloten.
In dit alles is zeer veel goeds, en wy zullen 'er zo
aanttonds nog een ftaaltjen of twee van bybrengen. Maar
eenigzins verwonderde het ons, dat wy aan het gedrag
van den Wysgeerigen Krygsman ruim dertig, en aan dat
van den Veldovertten alleen ruim vierentwintig blad.
zyden beiteed zagen. Dat de Heer PERPONCHER eenigzins uitweidde over de plichten van Vor(ten en Over.
heidsperfoonen , kwam ons niet vreemd voor : hy zelve
is voor leezen geweest in posten van regeeringe , en ie..
wand van zyne geestgetteldheid en werkzaatnen aart kan
niet nagelaten hebben met ernst te denken op hetgeen
tot het wet waarneemen derzelve gevorderd worth. Maar
wy weetert niet, dat by ooit in den kryg gediend heeft ,
en, evenwel , fpreekt hy niet kortlyk- van de algemeene
plichten van eenen Veldovertten, maar daalt of tot eene
menigte van byzonderheden. Wy willen geene toepasfing maaken, maar rnoeten, evenwel, bekennen, dat ons,
onder het leezen, te binnen fchoot hetgeen CICERO, de
Oratore, Lib. II, Cap. 18 , verhaalt, raakende de ontmoeting van den beroemden HANNIBAL met den Peripate.
tifchen Wysgeer PHORMIO.
Doch wy willen liever iets aangenaamer bybrengen.
Omtrent de beroepen van koitwinning vinden w3r zeer
veele fraaie bedenkingen en allernuttigite lesfen. In drie
vakken worden die beroepen bier verdeeld, bevattende
den Landbouw , als „ 't eerst alter beroepen, de bron
„ van 's menfchen bettaan en rykdom, den voeder van
„, zyn geflacht, ... de oorfpronklyke roeping van den
„ mensch, zyne natuurlyke bezigheid, zyn eigenlyk lee" yen," bladz. 617: ,, de handwerken , en, in 't
„ algemeen, alle kunstbewerking , met wier behulp, de
„ voordbrengfelen der Natuur worden bearbeid en tot
„ ons gebruik bekwaam gemaakt , of de kragten der Na.
„ tuur , tot ons nut aangewend, • of ons gebrek aan ver„ mogen aangevuld," bl. 628: — den koophandel, den
„ huisverzorger der maatfchappy , die alle de noodwen.
„ digheden , tot behoeftevervulling , genoegen , of ge„ not , vereischt, . . . ontbiedt , verzamelt , opflaat en
„ bewaart , omze daaglyksch uit te deelen ," bl. 634.
Uit het tweede vak zullen wy het volgende , met
eenige verkortinge, overneemen „ Vindt hy [t. w.
„ de Wysgeer] zig .. . tot den that van gemeen
1, ar-
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„ arbeidsman (*) gebragt , ook deezen veragt by niet.
„ Hy weet, dat , in de famenleeving , alles nodig is;
„ het geringe, zoo wel als 't gene grooter fchynt; .....
„ dat 'er, in alien gevalle, voor alles , handen moeten
„ zyn; dat niets zoo gering is, daar niet volftrekt ie„ wand toe moet gevonden worden; en waarom zon. hy
b, weigeren ... het geringe, zoo wet als een ander, te
„ verrigten ? Hy weet eindelyk, dat men , zelfs in 't
„ geringf.te, nyverheid, en vlyt, en vernuft, en trouw
„ kan uitoeffenen ; en dus beyvert hy zig om in
„ zynen kring .... met den theesten vlyt , en naarftig„ heid, en overleg, en trouw, ten meesten nutte, mede
„ werkzaam te zyn. „ Al bragt de Voorzienigheid my
„ „ in 't geval, van, met het maaken van zwavelitok„ „ ken , mynen kost te moeten winnen,” zei myn
vriend LA COUDRAYE (t) wel eens , „ ik zou ten
„ „ minften de beste zwavelftokken willen maaken, die
„ „ mooglyk zyn.” Dus moest een ieder denken en
„ doen, (gelyk by deedt) en alies zou wel gaan, in de
„ maatfchappy," bladz. d32.
Nog een ftaaltjen uit hetgeen de Schryver zegt, raakende de plichten en het gedrag van den Wysgeerigen
Huisvader in de beftuuringe en opvoedinge zyner kin,
deren. Na eenige andere aanmerkingen leezen wy ,
bladz. 654: ,, Hy agt , dat de kinderen , veel sneer
„ tot bun welzyn, dan tot zyn genoegen, in zyne handen worden toevertrouwd ; en dus wil hy de zorg
„ voor hunne volmaaking en geluk, niet aan zyn genoe„ gen opofferen ... Kinderen zyn toch geene enkele
1, fpeelpoppen ; daartoe zyn zy van te verheevenen aart,
,, en te verheevene befternming , en by is, voor 't on.
„ waar-

(*) Dat men ook onder deezen wel eens reehtfchapen Wysgeeren aantreft, zal niemand twyffelen, die flechts om EPICTETus en FRANKLIN denim. Rec.
(t) Of hier, of in de Aantekeninge op bladz.5t3, moet eene
drukfeil zyn. Ten minften dezelfde perfoon fchynt daar LA.
CONDRAYE genoetnd te worden. Op de lantstkemeide plaats
noemt de Schryver hem Ridder, maar zegt verder niet wie hy
zy of geweest zy. Denkelyk was by een Fransch Emigrant.
Hy komt in het weinige, dat wy hier van hem leezen voor
els een man van edelen aart. PERPONCHER fpreekt van hem
met y our, en met eene leevendigheid , welke toonen, dat by
gevoelde hetgeen by fchreef. Rec.
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pand hunnes weizyns verantwoordlyk.
— De eerfte beginielen van 't onderwys zoekt by
„ hun wel gemaklyk en aangenaam te maaken, maar by
vergeet ook niet , dat zy zig langfaarnerhand gewen„ nen moeten, uit plicht, te werken, en, uit dit inzigt,
• veel te doen, dat hun anders verveelen zou. Het enkel aangenaame moet dus , niet op des duur,, uitfluitenderwyze worden gezogt. Dus doende zou men zyne
„ kinderen ongefchikt maaken, voor 't geen zy , in deeze
„ gefte/dheid van zaaken , worden moeten. Indien wy
,, alien niets wilden doen, dan 't geen ons aangenaam is,
• zou de geheele waereld wel ras in verwarring zyn ;
daar integendeel alle wanorde verdwynen zou, indien
• wy alien , altoos en in alles , uit plicht en volgens
„ plicht, wilden werken.” Daar het zozeer in den
hedendaagfchen fmaak yak, de kinderen al fpeelende te
onderwyzen en op te voeden; daar fommigen dit fleelende
veel te ver uitgettrekt, en in die uitgeftrektheid- verdedigd en aangeprezen hebben, oordeelden wy niet ondienitig, deeze gewichtige en alzins gegronde aanmerking over
te fchryven.
En hiermede neemen wy affcheid van een Werk, hetgeen wy, over het geheel, met vermaak hebben gelezen ,
fchuon wy 'er verfcheiden gebreken in aantroffen , en
hetgeen uit hoofde zyner zedelyke ftrekkinge , door
menfchen van allerlei ftand met vrucht kan gebruikt worden.
Rapport van JACoB sPooRs , ah Fiscaal van den Hoogen

Zee- Krygsraad omtrent het gedrag van den Capitein
ENGELBERTUS LUCAS , en verdere Commandanten der
Schepen , behoord hebbende tot het Esquader , in den
5taare 1796 , naar de Oost Indien gedestineerd ; bentTens de Refolutie en Sententie ten deeze door den Hoogen Zee - Krygsraad genomen en geJlaagen. In den
Haag , ter 's Lands Drukkery , 1798. In gr. 8vo.
151 bl.

et alle reden , verlangde de Natie een volledig Verden Zeetocht, en het deerlyk lot, een geM
deelte onzer Zeemagt aan de Kaap de Goede Hoop , onder
flag van

bet opperbevel van den Capitein wens, overgekomen,
Dit verlangen zal dezelve voldaan vinden in bet wel gefield
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tteld en uitgewerkt Rapport van den Fiscaal JACOB
die zeker Beene verfchooning behoeft te verzoeken , „ wanneer hy door den verbaazenden omflag der
„ zaake , en inzonderheid door nieuwlingfchap in het gee*
„ den Zeedienst betreft , zich minder naauwkeurig
drukt, dan iemand , in dat vak volleerd, zou mogen
9, vorderen."
In de eerie plaats doet by verflag van de gebeurtenisfen , zo als die by de bekomene Informatien worden opgegeeven, voor zo verre dezelve in het opgelegd Onderzoek in . aanmerking kunnen komen. — In de tweeds
plaats onderzoekt hy, of het gehouden gedrag van den
Capitein E. LUCAS overeenkomftig is geweest met de
geheime Inftratie, door de voormaalige Staaten Generaal
aan hem voorgefchreeven. — En eindelyk fpeurt by
naa, of LUCAS eenig ander verzuitn heeft begaan, omtrent
iets waar van in de Inftruetie geese bepaaling gemaakt
was, en waardoor het ongeluk aan het Esquader onder
zyn Commando veroorzaakt of verhaast is.
Wy hebben in dit Stuk veele onzer reeds gemaakte
bedenkingen over dit geval bewaarheid, dan even zeer de
gunftige gedagten, wegens LUCAS van tyd tot tyd ingeboezemd, ongegrond bevonden ; daar het alzins blykt , dat
by geenzins de Man was, wien men eene Tochr van dien
cart moest toevertrouwd hebben. Zyne agterhoudenheid,
bruskheid, eigenzinnigheid, worden hier met veele ftaaltjes aan den dag gelegd; zy zouden vermaaken, indien de
zaak niet zo ernitig en voor den dienst des Lands zo
boogst nadeelig geweest ware. Wel bekroop ons de
lust om 'er eenige op te zamelen, en ze onzen Leezeren
te bieden , ter kenfchetze van eenen Man, die den Lande
op zo veel fchats en zo veel ongelegenheids te than komt.
Zo vloeken, fchelden, en laage behandelingen, een Held
vormden, was LUCAS een Held van de eerfte grootte geweest. Men oordeele uit dit eene Itaaltje by den deerVolgens BENlyken afloop des rampzaligen Tochts.
-„ RICTUS, ZOU LUCAS, by het binnen komen der vreem„ de Schepen , toen by nog in de hoop was dat het
„ Franfehen konden zyn, gezegd hebben; Het zal zo een
SPOORS,

„ vaart niet loopen, DE RUITER heeft 'er wel doorgeflaa.
„ gen, en waaron2 zouden Wy het niet doen? — Doch,

„ volgens CLARIS, was het geheel anders gefteld, toen
„ LUCAS wist dat het Engelfehe Schepen waren.
„ Zile de Commandeerende Officieren waren het eens, dat
LU-
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kon onderneemen wat by wilde: dan alles wat
zeiden hielp niets ; want hy hadt ten eenemaal
zyne prefentie van geest verlooren. — VALKEN■
verzekert, dat LUCAS van geene voorftellen wil.
51 BURG
de
hooren
om door den Vyand heen te Haan, of
55
55 beantwoordde die met onredelyke expresfien. Zelfs
zou LUCAS Op diergelyk voorftel , door POOL en an,, deren gedaan , geantwoord hebben De jonge lut

•

LUCAS

,,

wy
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willen Goddome een been nitfteeken by de Natie 1'7
„ Men kan," dus drukt zich de Fiscaal SPOORS nit,

niet veronderftellen dat LUCAS voorbedagtlyk zyn Esquader in 's Vyands handen heeft willen brengen. In
• het onderzoek deezer zaak is geen de minfte fchyn voor•
• gekomen van eenig verraadlyk inzigt. — Aan perfooss neelen moed fchynt het hem mede niet gemangeld te
0, hebben; maar men is genoodzaakt te erkennen, wanneer
,, men de houding geduurende deeze Expeditie in aan55 merking neemt, dat by met de verraadelykfte inzigten,
„ of met de vernederendfte lafhartigheid , geen sneer
• kwaad hadt kunnen doen."
Met regt befluit de Burger SPOORS zyn Verflag in deezer voege: „ Ziet daar, geagte Medeburgers aan uwen
1, last naar myn vermogen voldaan ! Zoo gy uit
ten uwen overftaan en met uw volyverig be• ormatien,
f
„ hulp ingewonnen , niet reeds mogt zyn overtuigd ge• weest, dat de Capitein Luc.,ls, in onderfcheidene opzig.
„ ten, aan groove pligtsverzuimen fchuldig !bat , twyfel
„ ik niet, of een aaneengefchakeld Tafereel van zyn ge,, drag, geduurende de Oost Indifche Expeditie gehou.,, den, zal u daar van ten vollen overtuigen.
„ De verdere Taak , welke u en my was opgelegd,
• moet door zynen Dood geftaakt worden. Ik ben daar
,, door ontheven van ftraf te vorderen voor het gefchon,, den Volksregt , en gy van de wyze te bepaalen waar
5 7 op zulks zou moeten gefchieden.
„ Zo gy egter,, gelyk ik vastftelle , met my overtuigd
„ zyt, dat 's Mans eerlykheid en goede trouw onkreuk„ baar is gebleeven , en dat de ramp, aan bet Esquader,,
„ waar over hy bevel voerde, bejegend , veroorzaakt is
„ door gebrek aan beleid en krygskunde, te fchadelyker
geworden door kwalyk geplaatfte hooggevoeligheid van
„ zich zelven, zou u mogelyk , zo wel als my, op het
• vellen van het wraakzwaard een traan van medelyden
„ ont95

312

RAPPORT

ontrold zyn, Welke 't gevoel van 't Volks-regt niet hadt
„ kunnen weerhouden.
„ Indien het °Lineal, aan LUCAS wedervaaren , ten fpie„ gel ftrekke voor andere Officieren , na eenig bevel
„ te Water of te Lande ftaande , zonder daar your be„ rekend te zyn, zal de Natie uit lien rampfpoed vroeg
„ of laat aanmerklyk voordeel trekken!”
Wy wenfchen dit met den Burger SPOORS; doch kunnen niet nalaaten, 'er by aan te merken , dat deeze Les
zeer duur is. Twee Schepen van 64; een van 5o; twee
van 40; twee van ao ; den van 18 Stukken , en een OostIndisch Compagniefchip , met zestien Stukken , ongeIchonden in de handen van den Vyand !
De zonderlingheid des gevals noopt ons , lit de Refolutien van den Hoogen Zeekrygsraad , agtex dit Verflag
gevoegd , het volgende, den toedragt der zaake kortlyk
fchetzende , bier plaats te geeven. — Men hieldt het in
den Zeekrygsraad daar voor, „ dat Capitein LUCAS reeds
„ vddr zyn vertrek uit Texel, op den 23 Feb. 1796,
„ het voor volkomen zeker hadt gehouden, dat de Kaap
„ tle Goede Hoop in handen der Engelfchen was, en daar
9, uit hadt behooren te befluizen , dat het VIII en IX
„ Artykel van zyne gTheime Inftrudtie te eenemaale
,/ moest komen te vervallen; te nicer, daar hem bekend
„ konde zyn, dat de vo >mmHg Staaten Generaal der
„ Vereenigde Nederlanden die Inftruaie in een tyditip
„ hadden gearrefteerd , dat de overgang van de Kaap
„ aan de Engelfchen bier te Lande niet bekend was.
„ Dat by uit de tydingen , geduurende de Expeditie,
zo op Groot Canarien , Porto Praya , als anderzins ,
„ omtrent de flerkte der Vyanden aldaar, bekomen ge„ maklyk hadt kunnen berekenen , dat de aan hem toe„ betrouwde magt, en de wyze, waar op het Esquader,
„ waar over hy het bevel voerde, was toegerust, niet ge„ fchikt of genoegzaam was om de Kaap te herneemen,
„ en mitsdien moeten gebruik maaken van het X, XI en
,, XII Artykel der gemelde Inttruetie , uit kragt van
welke by gehouden was, wanneer hy zich buiten ftaat
bevondt, om met de hoop van fucces iets tegen de Kaap
„ te onderneemen, na Isle de France te verzeilen.
„ Dat, wanneer hy, door gebrek aan Water,
„ of anderzins , zich daar toe buiten Chat gefteld zag ,
,, de voornoemde Capitein LUCAS was verpligt geweest,
,, tom
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toen by zich op de hoogte der Brafilifehe Kust be• vondt, St. 'Salvador , of Rio janairo, aan te doen,
„ om zich van het benoodigde, het welk daar op eene
en gemaklyke wyze te bekomen is, te voor• poedige
f
zien, en als dan zyne reize door te zetten.
Dat zelfs die voorzorge te noodzaaklyker was ge• weest, wanneer hy zyn geliefkoosd plan, om de Saldanha- Baal in te loopen, wilde ten uitvoer brengen;
• wyl zommige Schepen , by derzelver vertrek uit
9, Texel, niet genoegzaam van Viftualie en andere nood1, wendigheden fchynen voorzien te zyn geweest.
„ Dat gemelde Capitein LUCAS de Kust van Brafll
niet bath behooren te verlaaten, dan naa Krygsraad
• belegd, en daarin volledige ouverture van zyne Marnetiede Kaap betreffende , gegeeven te hebben ; ten
tie,
„ einde in denzelven met genoegzaame kennis van zaa,, ken te beflisfen, wat in de hachlyke omfiandigheden,
„ waar in zich het Esquader bevondt, te doen flondt.
„ Dat, in alien gevalle, welke reden LUCAS dan ook
• voor dit verzuim moge gehad hebben, dezelve nimmer
,, de Kaap, in dien toefland van zaaken, tot een Ren„ dezvous hadt moeten hepaalen, veel minder Saldanha„ Baai verkiezen om veilig te zyn; immers niet, zo hy
„ voor gebrek aan Water te vreezen hadt: vermids -hy
„ dear door buiten. ftaat wierd gefteld, die Baai, op aan„ nadering van eenig gevaar, daadlyk weder te verlaaten.
„ Dat egter , toen de Capitein LUCAS zich eens in die
• Baai bevondt, dezelve een welbezeild Fregat of ander
„ welbezeild Vaartuig by het zogenaamde Dasfen - Eiland
,' hadt behooren te doen kruisfen, QM in tyds van de be„ weeging des Vyands verwittigd te warden; of, zo by
„ zuiks, uit hoofde van de kwaade Mousfon, niet
• zaam oordeelde, zich van die middelen van, verdediging
bedienen welke hem de fituatie van de Baai en de
„ kunst aan de hand konden geeven; tevens de Schepen
„ van het Esquader in zodanige. pofitie liggende, en zeil1, vaardig houdende , dat hy, In gevalle van overmagt
„ of overrompeling, des nocds altyd in ftaat was geblee5, ven, om in eene behoorlyke orde, by tyds, te kunnen
„ retireeren.
„ Dat gemelde Capitein LUCAS, Op het gedaane feirt
1, van de Chaloup de Havik , van vreemde Schepen to
„ zien, terwyl tezelfder tyd , een aanval van de Landzy„ de door den Vyand op een zyner Fregattert werd geX
„, daan 7
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dawn, was gehouden geweest , daadlyk bet teken van
,, kappen, of laaten flippen, te geeven, ten einde met de
„ Schepen , die hem volgen konden , in Zee te flee.
0 , ken.
Dat eindelyk de Capitein Lucns, wanneer hem de
0, Eer der Natie, en het mogelyk behoud der Schepen
„ van bet Esquader,, waard en dierbaar was geweest
„ eene uiterfte pooging hadt moeten in het werk ftellen ,
„ an met of by het ten Anker komen der Vyandlyke
„ Vloot, of wel kort daar na, na gedaan rein , met
„ kragt van zeil, en een welbeftierd vuur , tangs de eene
„ of andere zyde door de vyandlyke Linie tragten door
0, te breeken , en alzo , wanneer ook dit mislukt mogt
zyn , tot e.:r der Bataaffehe Vlag , Bever firydende
overwonnen te worden, dan zich zonder flag of foot
„ aan den . Vyand over te geeven."
Naa dit Befluit , volgt de Sententie over de andere
SCheepSbeVelhebberS , JAN RYNBENDE , JACOB CLARIS
Capiteins ter Zee , JAN VALKENBURG , JACOB ZOETE.,
MAN , GUSTAAF ADOLF DE FALCK CHRISTIAAN DS
CERFF, Capitein Luitenants , PIETER BESEMER en HER..
MANUS BARbIER Luitenants ; welke , naa ophaaling

hunner Gedraagingen als Commandanten der Schepen

van dat lafhartig overgegeeven Esquader , bier op ne-

der komt „ Dat zy , geduurende de geheele Expedi„ tie, (voor .zo Nene dat zelve bier in aaninerking kan
„ komen,) in , *bun gehouden gedrag , geconfideteetd. de
„ particuliere drnfandigheden, waar zy zich, uit hoof', de varrde ,Wiltekeurig'e bepaalingen van den Commandant
5, ENGEMERTUS LUCAS, hebben beyond= , in geenen
59 deck, hebben gepecceerd, tegen de Regelen van den
Dienst: dat de Advocaat- Fiscaal zich geheel onbevoegd
„ oordeekle, bun te diet zaake, fpeciaal mede uit boofde
„ van derielver toeftemming in de Capitulatie op den
0, 16 Aug. 1796 begonnen, en den daar aan volgenden dag
,, in de Saldanha-Baai met den Engelfchen Vice- Admii.
raal ELPHINSTONE voltrokken, te accufeeren , zich in
tegendeel verpligt agtte , ter volkomene Juftificatie dee„ zer Perfoonen te procedeeren.” — Zo dat de Hooge
Zeekrygsraad , doende Regt in naam en van wegen het
Volk van Nederland, verklaarde, „ dat zy zich, geduu„ rende deeze .Expeditie, en byzonder in 't aangaan der
„ voorfz. Capitulatie, geconfidereerd de noodlottige omftandigheden, waar in dezelve op dat tyditip zyn gebragt get, weest,
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weest, hebben gedraager overeenkomitig de Regelen
9, van den Dienst. Weshalven zy geabfolveerd worden
1, van alle bedenkingen, welke dien ter contrarie zouden
„ hebben kunnen of mogen worden gemoveerd; met be„ paaling , dat aan hun, voor Rekening van den Lande,
„ zullen worden gereftitueerd en goedgedaan de uitfchot,, ten door hun by gelegenheid van derzelver Requifitie
voor d'en Hoogen Zeekrygsraad gehad en geleden ,
,, conform de getauxeerde Declaratien daar van by den
1, Hoogen Zeekrygsraad ingekomen.”
Korte I2ileiding voor den Oorlog ter Zee, door den Bidder
VAN KINsBEIGEN uitgegeeven door e. A. MACKAY,
Oa- Zee - °pier. Te Zutphen , by H. C. Thieme 2
1798. In gr. 8vo. lo8 bl.

The Admiraal VAN KINSBERGEN, thans, naar luid des
jlJ Voorberigts van den Ouden Zee- Officier MACKAY%
in Dienst van Deeriemarken getreeden, heeft zich , reeds
voorlange , in ons Vaderland, bekend gemaakt , niet alleen als een bekwaam en dapper Zeebevelhebber , maar
ook als Schryver over zaaken den Zeedienst betteffende.
zyn ZeeZyn Zeemans Handboek in drie Deelen ,
zyn illgemeene Scheepsdienst,
tatticq in twee Deelen,
zyn Fraczyne Belbhryving van denzfrahipel,
tkaale Zeemans Leidraad ,

zyne

Strategie ter Zee,

of de kunst die alle verrigtingen van den Oorlog leert
gebieden en beftuuren (*) , leveren hier van de dooritee(*) Een Tabd1 van de Strategie is bier agter gevoegd , onder
den naani van Onderzotkingen to doers op de Strategie ter Zee ,

npiegeeven aart. de Heeren Officieren, door den Admiraal

VAN

XINIBERGEN" Waar , men aan hoofd deeze opheldering vindt,

met de befghryiting van bet veel behelzende onder tin woord
begreepen. „ Het woord Strategie komt of van het Griekfche
„ woord Strategos, 't welk ce zeggen is Hoofdgebieder van de
„ Krygsmagt. De Strategie is het verbevenfte en uitgebreid.
,, fie gedecize van den Oorlog; dewyl zy veronderflett en in
„ zich bevat alle andere deelen , als de bereekening van de ty„ den, van de affianden , de beweegingen en zawenvoegingen
,, der omaandigheden van het oogmerk,met de middelen daartoe
„ betrekke.lyk; het vooruitzien zo wel der weezenlyke zwaarighe.
), den als der toevallige, die op niets kunnen uitloopen; de kenX2
), niS
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fleekendtte bewyzen op. Men vindt den hoofdinhou4
deezer hem als Schryver eer aandoende Werken in dit
Boekdeeltje aangeweezen; gepaard met eenige andere ten
dientle van den borlog ter Lee bier te Lande uitgegeeven.
Wat het Werkje zelve betreft, deswegen berigt ons de
Heer MACKAY, in een kort Voorberigt. „ Deeze Inleiding
„ door den Admiraal VAN K/NSBERGEN gefchikt zynde
„ geweest voor een Generaal QMilitair Syfthemai ter Zee,
„ en zuiks aan eenige Officieren ter affchryvinge gegee„ yen, werd dit ook my door zyne Excellentie vergund,
„ en heb van de bekomene vryheid gebruik gemaakt om
„ 't zelve mede te deelen als eene gefchikte Ampliatie
• by de voorige Werken van zyne Excellentie, te meet
„ daar het een onderwerp is, waar over, voor zo verre
„ my bewust is, nog nooit, of by geene Natie, iets af„ zonderlyks to voorfchyn gekomen is.”
VAN KINSBERGEN zegt, by den aanvange , den dart
zyns Gefchryfs aanduidende, 'er dit van : „ De OOP„ log bet voorwerp der ,wetenfcbap van een Militait
„ zynde, is myn oogmerk, in deeze kleine Verhandeling,
„ eenige klaare en duidelyke denkbeelden van denzelven,
• en wel meest met betrekking tot ons eigen Vaderland,
„ aan jonge Heeren Oflicieren te geeven, om daar door
voor te komen, dat zy zich geene verkeerde denkbeel„ den van een Metier formeeren, daar de geheele welvaard
„ van bun Vaderland. is afhangende; bet Vaderland zon,, der Commercie is een onbeitaanbaar Lichaatn, en de
„ Commercie zonder Marine, een Lichaam zonder kragt,
„ dat by de minite aanraaking omverre valt.”
De Schryver, in den Zeedienst grys geworden,
voert deeze tank op eene wyze , die hem eere eat).doet ; ook heeft by , door eenige aan den voet des
blads geftelde aanmerkingen , zyne gedagten breeder
ontvouwd. Het beloop van dit kort doch veel be,.
belzend Stukje komt bier op neder, dat 'er bekmopt.in
ontvouwd wordt ,
welk in het tweede Deed van zyn
Zee„

„

nis van de Zeeen en Kusten , bet Coup

de beoor.

deeling zo wel over de vyandlyke Pofitie als 1Vfanceavres,
,, en valfche beweegingen, die by in 'r werk 13elt; de lee• vendigbeid, de floutbeid, de uitvinding, en alle deeze zo
„ menigvuldige weetenrchappen en hoedanigheden zyn den Ad.
„, mairaal uoodzaaklyk.”
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Zee- ta8icq breeder is te vinden,) de kennis van het
inenschlyk hart , als een zeer noodzaaklyk vereischte in
een Zee- Officier. Voorts vindt men 'er op eenen
geregelden voet aangeweezen, wat eigenlyk tot het vormen van een Zee-Officier noodig is,en wel voornaamlyk de
Gronden , die tot dit werk van vry groote uitgettrektheid
moeten gelegd worden. Byzonder, waar in de daad
en de kunst van den Oorlog betlaat , met de veelvuldige
vereischten bier toe noodig in een jong Officier, om ten
eenigen tyde met roem en ten nutte van den Vaderlande
te dienen. — Het vormen van eene Zee - couftitutie in een
Handeldryvend Land, als het onze, nnontbeerelyk. —,—
Voorts eenige Principes voor meet ervaarene Officieren van
tooger Rang, die en Chef moeten commandeeren.
Ben Aanhangzel is aan het eigenlyk Werkje toegevoegd ;
kort, maar zeer zaaklyk, over de volgendCzes Bunten
loopende — ‘Over de Militaire Canflitutie — Over het
Zedelyk Onderwys der Militairen — Over de Defenjie
van de Republiek On:werp van eene jaarlykfche Equipeering — Omtrent het manceuvreeren met Vlooten of
Es waders — Over de Schepen van Linie.

Wy duryen dit Werkje onzen jongen Zee-Officieren
ten boogtten , als een dierbaar Leerboek , aanpryzen. —
Die thans in den Lande invloed op, en zeggen hebben
Aver bet Zeeweezen, zullen ook met veel vrugts dit kleine
Werkje kunnen raadpleegen. — En is de leezing aan
te raaden aan alien, en hoe groot is der zodanigen aantal!
die over Oorlogtchepen , Vlooten, Zeegevegten, enz. zich
vermeeten te oordeelen, zonder de eerfte gronden van
kennis, 'daar toe behoorende, te bezitten.
Hadt LUCAS de Lesfen, bier door toNsannont,r gegeeyen, geliend "en opgevolgd, het Vaderland zou die fchande en fchade niet geleden hebben , welke het Rapport,
des uitgebragt 0), ons tot ons grievend leeclweezen zo
even herinnerde. Op hem , op zyn geval , zyn de woorden
toepasfelyk , bl. i i van dit Stukje te leezen: „ Welk
a, een ellendige Situatie voor een Chef, zo by zich in
omitandigheden geplaatst vindt, waar toe hem de noodige kunde en ondervinding onthreeken , om zyn
Berland , overeenkonag de post, die by bekleedt ,
„ naar
(*) Zie bier Ivor, b}. 309.
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.51 naar vereisch te dienen!" — en, mogen wy 'er byvoegen, hoe ongelukkig is het Land, waar men Posten
van zulk een aanbelang toevertrouwt aan daar voor on•
berekende Perfoonen!
Reis fangs den Rhyn; behelzende eene beknopte Befchryving
der Ryken en Staaten, welke den Rhynfiroom onringen,
en op de by dit Werk gevoegde Landkaart zigtbaar
zyn. Met Plaaten en Kaarten. Vierde Deel. OpperItalien, Zwitzerland, het Westlyk half gedeelte des Duitfchen Ryks, en het Oostlyk gedeelte der Franfche .Republiek. Te Haarlem , by F. Bohn , 1797. In gr. 8vo.
300 bl.
eer verfchillend in oorfprong zyn de Deelen deezer
Reize langs den Rhyn, waar van wy heden het vierZ
de Deel aankondigen. De twee eerite Deelen begreepen

bet verflag eener daadlyk gedaane Reize (*); het derde
Deel, uit de. pen van wylen den Burger ESSER gevloeid,
behe/sde desgelyks het verhaal van 't geen door hem aan
den oever des Rhynftrooms gezien en opgemerkt was (t);
bet vierde, thans voor ons liggende, heeft eenen anderen
oorfprong. De Reiziger, die bier de pen voert, was ge.
dagtig aan de Regels van VONDEL welke, met weinig
veranderings op dit onderwerp toegepast, ons Ieeren:
De Rbynftroom is wet fchoon en waardig om te aanfchouwen,
Maar 't reizen heeft wat in, de kosten vallen zwaar,
Men mg den breeden vloed niet al te veel betrouwen,
De bergen reizen lien, de bosfcheu zien te naar,
De firoomen gaapen wyd, om over heen te happen,
De mylen rekken itaag , de landen ltrekken veer,
De Ryken, tegen een gedeeld door vyandfchappen ,
Die flaan in 't harrenas en trekken het geweer.

Hy vermydde alle deeze mogelyke en dikwyls daadlyke
ontmoetingen der Reizigeren , door ftil op zyn kamer te
blyven, en, wat anderen in opgemelde itreeken gezien en
waargenomen hadden, op te tekenen.
By
Co) Zie onze 21g. Fad. Lett. voor 1794, hi. 423, en 1795,
Id. 163.
(t)

voor 1798, bl.
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By de uitgave des laatstvoorgaanden Deels , hebben
wy melding gernaakt van eene uitgebreide Kaart des
Rhyngrooms en omliggende Landen ; deeze ftrekt ten
grondflag van de Reize voorhanden ; wy leezen in de
Inleiding dit verflag des Opftellers : „ Daar wy nu , in de
„ hier voorafgaande Reizen , flegts een gering gedeelte
,, van deezen waereldberoemden Rhynftroom , omftandig
„ befchreeven , den leergierigen Leezer aanboden, en hem,
„ als 't ware , flegts eene kleine flikkering van deszelfs
„ luister in de oogen hebben doen fchitteren , dachten
wy aan onze leezende en onderzoeklievende Landge„ nooten geenen ondienst te zullen doen , met deeze
,, voorgaande gedeeltlyke befchouwing , in dit Aanhang„ gel , meet uit te breiden; en hen niet alleen den gehee,, len Rhynfiroom, van deszelfs geringen aanvang af, tot
11 deszelfs uitloop toe, beknoptiyk voor oogen te ftellen ;
59 maar ook die Ryken en Staaten, welken denzelven van
97 rondsomme omringen , en ats getrouwe medgezellen in
17 deszelfs lot , zo wel in voor- als tegenfpoed , deelen
27 mede, zo omftandig als ons beftek flegts eenigzins toeImmers, wanneer men eenig
99 laat, te befchryven.
4), kostbaar en zeldzaam juweel ten naauwkeurigften tragt
te doen kennen, behoort men ook de kas of ring,
59 waar in hetzelve gevat is, zo veel mogelyk te omfchryven, en aan den weetgierigen kenbaar te maaken.
„ Wy zullen, ten dien einde , het beftek der bier by
,' gevoegde uitvoerige Landkaart volgen, en al het weetenswaardige, dat, met betrekking tot de Landen, bin5> nen derzelver uitgeftrektheid beperkt , voorkomt , als
59 ook de meest aanmerkelyke Steden, Plaatzen en Rivie// ren, zo verre een bekwaam Boekdeel toelaat, ftukswyze
59 doen kennen, met voorbygang van ,en flegts eenvouwdig
If aanftippende die plaatzen, welke in de, in twee Deelen,
„ bevoorens uitgegeevene Reis langs den Rhyn , en de
„ hier voor geplaatfte Reis door de Opperpaltz, het Hes19 fifche , Maintfche en bygelegen Rhyntanden, bereids zo
omilandig, als het beftek en de aart der zaak duldde,
befchreeven zyn, of wier gering aanbelang geene om„ ftandigere aanwyzing vordert,”
Het bevreemdt ons in geenen deeze, dat de Reiziger,,
ender de bewerking , door de menigvuldige Steden, Plaatzen en Rivieren, welke in het wyd bevang der bereisde
Kaarte voorkornen , alles niet kon bevatten in den Boekdeel van gelyke grootte als de voorgaande , en dat by
zich
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dus genoodzaakt zag eene fcheiding te maaken, en
alleen die ftreeken thans te behandelen , welke op den
Tytel ftaan uitgedrukt.
Wy voor ons gelooven, dat hy werk zal vinden, om,
in een volgend Stuk van deeze grootte te geeven 't
geen by ten flotte des Voorberigts belooft , als by ons
toezegt, „ dat in het volgende en laatfh Stuk de befchry, ving van het Departement van Parys , benevens den
„ tegenwoordigen that van deszelfs Hoofdttad, met be„ boorelyke Afbeeldingen voorzien, zal behandeld wor„ den, alles volgens de nieuwtte berigten daar van den
• Schryver ter hand getteld, als ook de Befchryving van
„ geheel Brabant en Vlaanderen , benevens dat gedeelte
eindelyk
5/ van de Repiibliek, in de Landkaart vervat;
eene naauwkeurige opgave der laattle Diplomatieke en
• Statiflifche verdeeling der Ryken en Staaten, welke
„ het beflek der Landkaart beflaat , federt de verande.
„ ring, die , naa dat dit Stuk reeds afgefchreven was,
„ daar in, door de zegepraalende wapenen der Fran/Men,
„ en derzelver daar door verkreegen voordeeligen Vrede
„ met den Keizer,, gemaakt zyn."—Ook belooft de Schry.
ver dan een volledig Register op bet geheele Werk te
zullen laaten volgen. Een noodwendige behoefte van een
Werk, uit zo veele Deelen , en op die wyze, zamenge•
brgt.
De Tytel ontvouwt ons, welke Landfcbappen , in dit
Stuk , op gemelde wyze , doorreisd worden. Zo veel wy
hebben kunnen nagaan , heeft
Reiziger , die geene
aanwyzing doet der bronnen uit welke liy geput heeft ,
de beste opgezogt en gebruikt. toms valt 'hy wet eens
in het done en drooge , als by tot de vermelding van de
oudheid en vroegere lotgevallen der Landen en Steden
opklimt : het Kronykfche woordje Anno fpelt Met veel
verhtstigings; dan die fchraalheid wordt op andere plaatzen vergoed door meerdere en mindere uitweidingen , de
Aardryksgefteltenisfe , de Natuurlyke Historic , en de
Volks - Zeden betreffende, waar toe zich veelvuldige gelegenheden opdoen. Weshalven men bier, althans met
een kort woord , bet weetenswaardigfle en zonderlingile
aangeftipt vindt. In de Natuurlyke Historie fchynt ons
de Schryver wel het zwakst te weezen, of gereedst otn
vreemdigheden op te disfchen; doch de kortheid des belacks last zelden meer dan een enkel aanroeren toe.
Wanneer by tot de befchryving treedt van bet Oostlyk
zich
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lyk half gedeelte van bet geweezene Koningryk Frankryk, geeft hem zulks gelegenheid om van de oudtte tyden

diens Ryks te fpreeken, en de jongfle gebeurtenisfen, die
het tot een Gemeenebest hervormden, te vermelden. Voorts
eenige Departementen doorloopende, tot by in het kIeinfte,
doch belangrykfte, Departement komt, het Departement
van Parys naamlyk, waar in," om 's Schryvers woorden
te gebruiken , „ de befchryving der groote Waereldttad
„ Parys en derzelver tegenwoordige gefteldheid, naar de
nieuwtte berigten zamengefteld, zal voorkothen; 't geen
„ wy tot den aanvang van het volgend Stuk uitttellen.
• Wy zyn daar toe te meer aangefpoord ; dewyl Parys
• thans elks byzondere aandagt , boven eenige andere
• Stad in Europa, tot zich trekt:, daar de voornaamile
„ kunstftukken, uit meest alle Landen en Steden, welke
„ de kragt der Franfche wapenen hebben ondervonden,
binnen -den omtrek deezer gene Stad, als in eene fchat„ kamer van geheel Europa , by een verzameld zyn: zo
92 dat de Reiziger , wiens oogmerk is om de aloude
• voortbrengzelen van kunst en fataak , door het be', fchaafde gedeelte van Europa, op te fpeuren en te bewonderen, titans in die Stad alleen zo veel daar van
by elkanderen kan aancrelfen, dat by zyne weetgierigheld grootendeels daar aan voldoen, en veele kosten en
s, moeiten, welken weleer tot het bezichtigen van de hier
51 en ginds verfpreidde kunstwonderen vereischt werden ,
• befpaaren kan. Immers even gelyk Romen, in de eerfte
• Eeuw onzer Jaartellinge , weleer de fchatkamer der
kunst van het overmeesterd Griekenland geworden is ,
• zo kan men ook , in deeze achttiende Eeuw, de Stad
„ Parys, wat derzelver kunstfchatten betreft , als het
tweede Amen, en wat derzelver hedendaagfche Ge•
• woonten en Zeden aangaat als het tweede iftheenen, aan„ merken; welke overeenkomst wy in ons volgend Stuk
„ nader zullen tragten aan te wyzen.”
Eer wij dit Stuk ter zyde leggen, willen wy, ten voorbeelde der fchryfwyze, 'er uit overneemen, wat wy van
din oorfprong des Rhytifirooms , het Hoofdvoorwerp in dit
Stuk, en in de andere deezes aangroeienden Werks , opgetekend vinden.
Naa de Stad Chur (Curia Rheetorutn) befchreeven te
hebben als grooter en leevendiger dan eenige voorheen
gemelde Steden, door de Rhynvaart wyl de Rhyn bier
oniftreeks bevaarbaar genoeg wordt om verzendingen van
goeX5
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goederen over denzelven to kunnen doen. Een
„ weinig boven dit Char ," vervolgt de Schryver, „ ont„ moet men de woeste oorden , waar de beroemde Rhyn
„ zynen zeer geringen oorfprong uit verfcheidene kleine,
„ in de ruwfle bergen ontftaande , bronnen heeft. De
„ hoofden dier groote Rivier zyn drie bronnen, uit wel,, ken drie takken ten voorfchyn komen , als de Boven• Rhyn en Midden - .Rhyn , welken zig , op eenigen af„ Rand van hunne bronnen, vereenigen , en door Ilantz
1, itroomen ; de Neder - Rhyn, die by den Fogelberg een
„ aanvang neemt, en uit het woeste boschadie, het Rhein, Wald geheeten , benevens uit de vreeslyke woeste Val„ lei, by het gebergte
fpottenderwyze het Pa• radys genoemd, en voorby Chur ftroomende, zig bene,, den die Stad met den Boven- en Midden - Rhyn vereenigt en tot een ftroom wordt.”
De zonderlinge gedaante deezer zo woeste als fchaars
bezogte °order' wordt ons bier volgens eene daar ter
plaatze gemaakte afbeelding in geen onaartig Plaatje voor
oogen gefteld. Meer Afbeeldingen cieren dit Stuk op.
Deeze afbeelding ftelt ons voor oogen „ het Paradys
• benevens een gedeelte van Rheinwald, het gebergte
• ildula, en de bron en oirfprong van den Neder • Rhyn,
,, die, zich beneden Ilantz met den Boven- en Midden,' Rhyn vereenigende , een enkelen ftroom uitmaakt, die
• voorts by Chur afvloeit, bet Meir van Conflanz door• ftroomt, en voorts by Laufen, acht voeten laager val.
„ lende, zynen weg vervolgt, voorby Bazel heenen vloeit,
• als ook de vermaarde Steden Straatsburg , Manheim,
,, Worms, Mentz, Coblentz, Bonn, Keulen en Dusfeldorf
• voorby kabbelt, van frezel, door bet ICIeefschland, tot
4rnhem afzakt , en van daar tot Utrecht voortgaat
• alwaar deeze ftroom , in een geringe graft veranderen,, de, naar . Leyden fpoedt, en door de Stad heenen fpoe„ lende, zich in bet zand by Katwyk verliest.”
De weinige .Herders, welke met hunne kudden de
eenige ftoffagie in de aangeduide afbeelding uitmaaken,
• zyn de zogenoemde Bergemasquen, komende met hun,, ne kudden meestal uit bet Venetiaansch Gebied. , en
99 wel van omftreeks Bergamo. De leevenswyze deezer
• Menfchen is ten uiterften ruuw en hard; bun gewoon
• voedzel beftaat uit geerst , in water gekookt, zonder
• eenig zout of boter; zy flaapen in hutten, van fteenen op
• elkanderen geftapelcl, die van boven open zyn; hun ma.
„tray
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tras is een weinig hooi of ftroo, hun hoofdkusfen een
11 fteen, en een of andere oude lap dient hun tot een
• deken. Het geheele .12heinwoud is echter zo wild niet,
,, by den berg Splugen vindt men een zeer vermaakelyk
„ en druk bewoond Dorp van dien naam , gelyk dit me„ de , in het verfchiet , op de Afbeelding zigtbaar is,
• benevens de hooge Bergen Stella en Crifpalt, die 'er
achter liggen.”
Eenvoudig en kart Verhaal , aangaande den oorfprong en den
voortgang der Oneenigheden in de Gemeente , toegedaan de
onveranderde Augsburgfche Geloofsbekentenisfe , binnen Rotter.
darn , ter gelegenheid van de Beroepinge van Ds. SANDER,
met de noodige Authenticque Stukken , daar toe behorende.
Te Rotterdam, by C. van den Dries , 3792. In gr. 8vo
72 A
D aar de

gebeurtenis , welke hier wordc verhaald , reeds in
den Jaare 5792 is voorgevallen, zou bet, onzes oordeels,
beter geraaden geweest zyn , dezelve der vergetelheid toe te
wyden , dan de oude kost wederom op te warmen; 't welk
natuurlyk cot heruieuwing van bedaarde gemoedsdrifc aanleiding moet geeven. De uitgeevers geeven geene reden van hun
hat koomend fchryven. Als met de deur in het huis vallende,
vangen zy ftraks am met de opgave van het voorgevallene,
welk , near bun inzien, in alle opzigten van de onwettigheld der 'beroepinge van Ds. SANDER blyken draagt ; befluitende bun Verhaal met deeze Corollaria ; der die beroeping is:
t. „ Onwettig, zynde de Nominatie gemaakt, door onwetti,, ge perfonen , door Burgemeesteren het beroep gefchied,
„ wel verre dat zuiks met appuy van de Kerkeraad zoude
zyn gefchied , veeleer tegen het goedvinden , tegen den wil ,
„ en tegen de fterkfte proteflatien van de Kerkeraad.
2. ,, Afgedwongen, zynde door eene oproerige menigte,
„ geftyfd en gefterkt, door Burgemeesteren en gerugfteund door
„bet Hof des Stadhouders, met zydelingfche bedrygingen (be„ dreigingen) van een Pis-Major gefchied.
3. ,.Steunende op geweld, bedrog en list, door het contraet,
„ met Westerfrolyk C. S. aangegaan , niet te houden, door
„ beloften en toezeggingen van Burgemeesteren niet te hou„ den. En doordien Burgemeesters den Kerkeraad uitdrukkelyk
„ g.elast , en bevolen hebben dit beroep te doen.
4. „ Doordien Burgemeesteren dit beroep op bovengemelde
„ onwettige gronden hebben doorgedrongen, tegen de billyk„ heid en regcvaardigheid den Kerkeraad dwingende tot lets te
„ doen , hetgeen dezelve het meest tegenikond, en y our hare
Ge-
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Gemeente en voor de posteriteit onmogelyk konde worden
„ verandwoord, was de Kerkeraad niet door geweld, bedrog
,, en list, hier toe genoodzaakt geworden."

„

Non nofirum inter vos tant4s componere lites!

Zamenfprarak tusfchen een Gereformeerde Dorps -Predikant eg
zyn Roomfche Tuinman. Een interesfant Stukje in deeze dagen, niet alleen year de Belyders der beide Godsdiengen, maar
ook vooral voor de Tekenaars der /iddresfen aon de Arationazhe
Vergadoring, betrelende de Geestelyke Goederen en Traaamenten
der Predikanten. 1798. In gr. tivo , 19 bi.
Zarnenfpraak tusfeken een Gereformeerde Dorps-Predikant en
zyn Roomiche Tuinman ; over de inveering der Conflitutie ,
en het Befluur ten Platten Lande, enz. Het Tweede Stukje.
JVaar agter gevoegd is , een Reglement voor Vredemakers.
In gr. 8vo , 3i bl.
ints de Staatsregeling, onlangs , niet flegts aangenomen,1
maar ook in daadelyke werking is gebragc , fpreekt het
van zelf, dat de meeste van de aangevoerde bedenkingen der
zamenfpreekers niet meer te pas koomen. De eertte Zamenfpraak loops inzonderheid; over de Grondvergaderingen, en
bet Era:1g opkomen in dezelve van Leden der Hervormde Gemeente; waarin de Tuinman de reden zoekt van het aanzienlyk
getal Roomschgezinden in het bewind geplaatst, en niet, zo
als de Predikant wil, in de Religiezucht der laatstgenoemden,
„ Domin g (zegt zyn Tuinman) fprak daar even van de Reit„ giezucht der Roomfchcn, maar juig is her dit, dat wy in
„ de Gereformeerde als de voorname oorzaak befchosswen ,
„ waarom zy zich zo agcer houden ; immers zy hebben bee
„ Huis van Oranje altoos aangezien voor den tteun van de
„ Religie , altoos gewoon door dat Huis de hand boven bee
„ hoofd gehouden to worden; en andere ReligiEn te zien versa drukken, hoopen zy nog , hoewel zonder groud , op zoda„ nig eene Ommekeer,, waar by de Prins weder hertteld, en
• zy als vooren de heerfchende Kerk zullen zyn.” Van hier
slat ya n baas zynen Meester een voorfchrift geeft, hoedanig by
zyne Toehoorders zou kunnen vermaanen tot het getrouw op;
komen in de Vergaderingen, in welke Leden voor het beftuur
geftemd worden. Eene grootmoedigheid voorwaar,, welke de
Leeraar niet kan nalaaten te pryzen , en hem van de Roomschgezinclen beter gedagten doer opvatcen. — De tweede Zamenfpraak loops over' het regelen der zaaken ten platten Lande , en eene meer geregelde regtsoeffening , dan op zeer
vee•
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rele zo niet de meeste , plaatzen cegenwoordig inr Band
as ; wear omtrent zekerlyk eenige niet ongegronde aanmerkingen , door de zamenfpreekers , worden aangevoerd, voor•
at door den Tuinman, die veelal toont meer harts en meet
rechtfcbapene begrippen dan zyn Meester te bezitcen. Indien
de regels , by de Ordonnantie aangaande her Vredemaaken en
de Rechtspleegingen in kleine zaaken, getrouw en onbaatzuchtig wierden in igt genomen , zouden veele pleirgedingen nit.
gewonnen en noodlooze kosten befpaard worden.

Zedekundig Handboek tot onderwys der Jeugd. Door Mr. PIERRE
JEAN CHANGUION. In 's Hage , by J. Bool Junior, 1797,
In gr. 8vo. te [amen 120

B

y de menigvuldige grocer en kleiner Werken ten dienfte det
Jeugd , die elkander nog by aanhoudendheid zo Berk op.
volgen, kan men evenwel dit Zedekundig Handboek geenzina
voor overtollig achten. Hetzelve bevat de viucht der geleidelyke overdenking van een verliandig Vader, die dit opitel tot
eigen gebruik vervaardigde, om zich daarvan by de opvoeding
en het onderwys zyner kinderen te bedienen. Hoe zyne overweging van bet gebrekkige der gewone opvoeding hetgeen
zyne lezenswaardige Voorreden in verfcheiden opzichten aanwyst, hem daartoe aanleiding gegeven hebbe, verklaart oats de
geachte Opfteller in dezer voege: Veete ouders en onderwy„ zers zegt hy, Iaaten geene gefchikte geleegenheeden voor„ bygaan , om zig met dezelve (hunne kwekelingen) over de
„ nadeelen van deeze of geene ondeugdt (ondeugd), over de
„ voordeelen van deeze of geene deugdt (deugd) te onder.
„ houden, en dit alles op eene gepaste wyze aan te dringen;
„ doch wat is in deezen het gebrek Dat dit alles niet vroeg
„ genoeg begonnen, en (als ik my zoo nit mag drukken) niet
„ Cyftematisch genoeg behandeld wordt. Ja, ik herzeg
„ het nog eens, niet fyftematisch genoeg f hoe zeer ik voor
„ het overige een vyand ben van alles wat naar fchoolvosfery
zweemt , in het onderwys , vooral van jonge khuleren.
„ Doch in dit opticht is het volgen van een zeekeren leid„ draad, van een zeeker fyitema , allernoodzaakelykst en alterbelangrykst ; alles war bier uit zyn verband wordt ge„ rukt, becht minder, en doer dus niet veel meer dan een'
„ voorbygaanden indruk.” Uit dien hoofde pryst CHANGUION,
hoezeer hy ook het geven van goede lesfen , by gelegenkeden,
voor nuttig en nodig houdt , nogthans het volgen van enea
vasten teiddraaci in het daagtyksch onderwys ten Berne aan ,
en by ontwikkeit zyn gevoelen deswegen op ene , naar one
inzien , alleszins voldoende wys. Het gebrek, derhalve, aan
zodanigen gelchikten leiddraad, ten minile in ooze moedertaal,
w ek
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wekte hem op, dit Zedekundig Handboek faam te &lien; en at
aanmoedigende hope, om de heilzame vruchten, welke by daftvan ten aanzien der men reeds mogt ondervinden , meet
algemeen te tnaken , heeft naderhand de uitgave bewerkt. Het
opftel zelve handelt beknoptlyk, en in ene geregelde orde, over
onze voornaainfle pligten omtrent God , onszelven en onze
medemenfchen. Geenzins worden bier de algemene en byzondere pligten in die bepaalde betrekkingen volkomen ontwikkeld, en in den vorm van uitgewerkte Verhandelingen uitvotN.
rig voorgedragen. Aileen worden derzelver aart , beginfelen,
beweeggronden , hoofdbedoeling en voorddlen aangeftipt in
korte ileilingen , die alien voor nader' ontwikkeling vatbaar
zyn , en (volgens des Scbryvers oogmerk) door den onderwy.
zer in zyne daaglykfche gefprekken ten grondflage gelegd, en cot
ten geregeld onderhoud, gefchikt naar der kinderen behoeften
en vatbaarheid, dienen uitgebreid te worden. Byzonder,, nog.
thans, behoort daarby te worden in acht genomen, hetgeen
enatiouton ook zelf, ten aanzien van zyn opftel', zeer ter zake
isnmetkt , dat men, naamlyk, het minder bevatlyke eerst voor.
zigtig overfla , en flegts in het voorhygaan, als ter loops , aan*dere our den famenhang' niet te verliezen ; zodat men van
etgeen in de jaren der kindsheid niet dienflig is te weten, in
den aanvadg in her geheel niet gewage, zich intusfchen voorbehoudende daarover in het vervolg te fpreken, of 'er daarna
breder over nit re weiden. Onder deze bepaling, durven wy
Zedekundig Handboek, als ene gefchikte handleiding, aan very
4tandige en welmenende opvoeders zeer wel aanbevelen.

Kleine Dichterrlyke Handfchriften. Tiende Schakeering. 7'e Ant.
fie/data , by P. J. Uylenbroek, 1797. In gr. 8vo. i36 bl.

I

n deze Schakering vindt men. weder twandertig grocer en
kleiner Dichtftukken van onderfcheiden makers, dezelfde,
die" "ook 'reeds in de vorige Schakeringen , hdnne bydragen- gele.
vend hebben. Alle deze llukken hebben geenzins geiyke wiar.
ae. Sommige zyn niet meer dan middenmatig. Andere hebben
meer dichterlyk genie. Vooral hebben ons de geestige wendingo in het Gedicht aan Niemand, door o. c. F. noFrtiatu,
zeer behaagd; zo als wy ook de Vertalingen van de Ouden ,
Voeral die van Tartans, door R. H. ARNTZENIUS , met genoegen
gelezen hebben. Maar uitmuntend door 's Dichters beminlyk
yuur, en daar door, in ons oog , niet minder dan door het
onlerwerp belangwekkend boven de overige, is het eerfle fink
Van deze Verzameling, zynde een Lierzang op de Peen, door
D. J. VAN LENNEP. Gaarn wenschten wy dit fchone vers bier
sanaonds voor onze Lezeys te mogen affchryven. Daar nog.
titans de gzelfs uitgebreidheid ons hiervan wederhoudt, zullen wy
nu
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nu alleen tot ene proeve , welke in onze dagen wet eens ver.,
dient herdacht te worden , van de verdienstlyke Burgeres A. M.
MORNS het volgende overnemen.
WARE AUST.

Zagte rust! gy, rozenteetfler !
Ongekende zielenftreelfler!
Hoe gevoel ik uw waardy !
Hier, waar 't alles beetling, ademt,
Onrust 's waerelds as omvadenst,
Blinkt ge in al uw Moon voor my.
't Is die rust, die , boven de aarde,
Ons het zagtst genot bewaarde,
.Die myn hart zo seder lieft:
?a, gy kunt de ziel verblyden,
Artzeny als finart en lyden
Ons met bittre pylen grieft.
Last de oorlog rondo»: woeden,
Polken zich ter flachting fpoeden ;
Nood en onrecht heerfche atom!
Rust van 't hart! gy fchuwt die lagers:
Onfchuld blyft u onderfchragen,
Godsdienst is uw heiligdom.
Dat het all' in pubs verkeere,
't All' des waerelds onrust leere ,
Uw bezit is haven 't lot;
Wat in 't flof moog' nederzinken,
Zy zal eeuwig helder blinken,
Want haar oorfprong is uit God.
Eens zal zy ep 't heerlykst dagen,
Daar, waar geen bewoners klagen,
Waar nooit onfchuld hooploos fchreit:
Hier, dier toekomst waard' te !even,
En naar 't loon der deugd to flreven,
Maakt ons ryp vow de eeuwigheid.
't Hart, u, zagte rust! geheiligd,
Is voor Arm en teed beveiligd.
Stervelingen! kies die vreugd:
Leer uzelve , uw waarde, kennen,
En uw hart dier rust gewennen ,
In de lehadaw der ware deugd.
Craft
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Grafbefchouwing. Te Antflerdam, by F. J. van Tetroode, 1797.
In 8Y0. 248 bl.

H et

oogmerk , welk men van een Werkjen, dat zich onder
dezen of dergelyken titel aankondigt , aanftonds natuurlyk
vermoedc, is geen ander dan dat van roerende denkbeelden,
itille, ontzettende. maar verheven en vrucbtbare, aandoeningen
en gevoelens in de ziel te verwekken. Eloezeer dan ook zodanig oogmerk vermoedelyk de pen van den Schryver dezer
Grafbefcbouwingen beftuurd hebbe, geloven wy nogthans, dat
by hetzelve, vooral by Lezers die gewoon zyn jets sneer dan
oppervlakkig te denken , bezwaarlyk zal bereiken. Ongetwyfeld zyn 'er menige goede gedachten en flichtlyke aanmerkingen in dit boeksken vervat , maar die daar geenzins onder dat
flatig en ontzagwekkend kleed voorkomen, welk de denkbeeiden van enen Feith, en van andere Schryvers van fmaak en ge.
voel, wanneer zy de Lillie rustplaatfen der doden befpiegeleu ,
gewoon zyn aan te nemen. Men vindt hier nergens diem
klemmenden , roerenden en verheven, won , welke de hoofdvereischte van een dergelyk Werkjen, en meest alleen voldoen.
de is, om enen tteffenden en gewenschten indruk te makes.
Het geheel bellaat in 14 befchouwingen , welke in deze orde
volgen. I. Befchouwing by het Praalgraf van enen Forst.
IL By het Graf van Maria Ferdinanda Van Spanje , Koningits
van Sardinien. — III. By het Graf van enen Bisfchop. —
IV. By het Graf van enen Hoveling. — V. By het Graf van
enen Prind. — VI. By het Graf van Judith, Wedulve van
Bethulia. — VII. By het Graf des Tyds. — VIII. By het
Graf van enen Kerklyken. — IX. By het Graf van enen Letterkundigen. — X. By het Praalgraf van Karel van Bourbon.
— XI. By de /Crib van onzen Heer jejiss Christus.
XII. By de Graven der Martelaren. — XIII. In een Bosch.
XIV. By myn Graf. By zulk ene verfcheidenheid van onderwerpen hadden wy nog al vry wat afwisfeling van denkbeelden
verwacht, in that ten mintle om den feeslust tot den eiude
we op re houden. Maar met flechts eue kleine veranderiug,
welke de aart van het onderwerp voltlrekt medebrengt, komea
telkens onder iedere befchouwing hykaus dezelfde gedachten
weder, zodat wy ze alien p ier dan met moeite, en foms onder
grote verveling, hebben doorgelezen. Het lofwaardigfle,dat wy
dus al van dic Werkjen zeggen kuunen, is, dat hetzelve, daar
bet nit enkelde rrekken hlykt van eed Roomsch Geestlyken
gefchreven te zyn, evenwel Been denkbeeld, ergerlyk voor andere Kristlyke gezinten, voorltelt.

A LGEMEENE

VADERLANDSCF1E
LETTER-OEFENINGEN,
JEREMIa. Naar het Hebreeuwsch. Door YSBRAND VADi
EAMELSVELD. Te Zmfieldatn, by M. de Bruyn. In gr.

8vo. 532

De

twee Boeken van JEREMIA, bet eene by den naam
van Voorzeggingen, het ander onder dien van Klaagzangen, of Klaagliederen, bekend, worden, in dit Deel,
door den geleerden VAN HAMELSVELD, vertaald en met
Korte Aanmerkingen verrykt, afgegeeven. Aan het hoofd
van ieder Boek ontmoet men eerie korte Inleiding, loo.
pende over den Opffeller, de gelegenheid des fchryvens,
en de behandelde hoofdzaaken. Wat het laatfte betreft,
het Boek der Voorzeggingen verdeelt zich in drie deelen ; „ waarvan (fchryft VAN HAMELSVELD) het Eerfte
• Deel , HOOFDST. I—XXXIX , de Voorzeggingen , en
• ophelderende Gefchiedverhaalen, behelst, welke tot aan
.1% het innemen der Stad ye r ufa le m door de Chaldeen
• lopen, hebbende dit Deel een algemeen Opfchrift
HOOFDST. I: 1-3. -- Het Tweede Deel, HOOFDST.
XL—XLV, behelst Gefchiedenisfen en Voorzeggingen
na de gemelde veriivering , tot dat JEREMla door de
If yooden, zyne landgenoten, in Egypte was medegevoerd.
Eindelyk, het Derde en laatfte Deel, HOOFDST.
15
XLVI—LI, behelst, onder een afzonderlyk algemeen
Opfchrift, 1100FDST. XLVI: 1, eenen Bundel Voor• zeggingen, betreffende buitenlandfche Volken , welke,
• waarfchynlyk van tyd tot tyd, door JEREMIi zyn op„ gefteld. — Na dit alles volgt, 1100FDST. LII, een
„ aanhangzel, dock, het geen niet van JEREMIa is, noch
„ kan zyn — fchoon wy niet weten, wie 'er de Opftel„ ler van . zyn moge.” Wat den Profeet zelven aangaat,
„ JEREMIa (zegt VAN HAMELSVELD, en met zeer groot
„ regt) verdient by ons alle opmerking; de gelatenheid,
„ daarmede by de onheilen draagt , met welke by to
„ kampen heeft, de ftandvastigheid , Welke by bewyst
„ by alle onwaardige behandelingen, die hem ontmoeten,
LETT. 1798. NO.
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zyne verftandige vaderlandsliefde , met welke by den
zinkenden Staat tracht to redden , moeten ons hem
„ doen hoogachten.— Maar ook zyne gefchriften zyn
„ ongemeen gewigtig , en belangryk. Wy leeren uit
„ dezelven veele byzonderheden nopens bet waar Gods„ dienftig en Zedelyk karakter van de Joodfche Natie
„ van zynen tyd, en de rechtvaardigheid der Voorzie„ nigheid , in den ondergang van haar ryk en hoofd„ ftad.”
Wat het Boek der Klaagzaugen aangaat, „ de ondergang
„ van het Vaderland (fchryft VAN HAMELSVELD) en
„ de verwoesting der booftiftad en des Tempels , is het
„ onderwerp daar van. — Doch (voegt by 'er nevens)
„ niet als een doorlopend geheel , maar in vyf onder„ fcheiden Zangen, welke, hoe zeer tot hetzelfde hoofd„ onderwerp betreklyk, echter eene byzondere richting
„ hebben. — In den eerften Zang that Yerufalem nog,
„ maar is door den vyand overmeesterd , en van inwo„ ners ontbloot. — In den tweeden liggen Stad en Tern„ pel in puinhoopen. — In den derden beweent de
„ Dichter de rampen, die by heeft moeten beleeven , niet
„ alleen deelende in de onheilen van zyne landgenoten,
„ maar ook voor zich in het byzonder de grootfte jam„ meren moetende bezuuren ; zynde deze Zang zoodanig
„ gefchikt , dat elk terftond den Profeet JEREMIa her') kennen moet. — De vierde Zang fchildert andermaal
„ de ellende der in puin verkeerde Stad en des ver„ woesten Heiligdoms. Eindelyk fluit de VYFDE
„ ZANG met de zuchten der verdreven Burgers, en hunne
„ Bede om beter tyden.”
Nu lets ter proeve zullende mededeelen , valt ftraks onze
keuze op de vermaarde plaats , HOOFDST. XXXI: 3r , enz.,
die gemeenlyk als eene voorzegging van de bedeeling des
N. Verbonds wordt opgevat, en waar voor ook VAN HAMELSV.ELD dezelve houdt , blykens zyne aanmerking ,
waarin by alleenlyk fcluyft : „ De verklaing van deze
„ belofte geeft de Schryver van den Brief aan de He„ breeu VIII: 7— r8.” Men vergelyke onze gewoone
Vertaaiing met die van VAN HAMELSVELD welke aldus luidt :
„
„

„ De tyden naderen , zoo fpreekt JETIOVA God!
„ Dat ik met Isrels y olk, en met het yolk van Judo,
„ Een nieuw en vast verbond zal aangaan; een verbond,
32.
,, Met,
31.
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„

Niet, zoo als ik weleer met hunne vad'ren maakte,
„ Toen ik hen by de hand eens vette, Coen ik hen
„ Heb uit Egypteland gevoerd, en uitgeholpen;
• Zy hebben dit verbond , zoo fpreekt JFHOVA God!
Vernietigd, dies heb ik hen ook veriinaad, verworpen.
„ Maar dit is het verbond, dat 'k , in dien blyden tyd ,
33.
„ Met Isrels gantfche y olk zal fluiten, fpreekt JEHOVA:
• 'k Zal onder hen myn wet hum geven 'k zal die wet
„ Hun fchryven in het hart: Ik zal hun Schutsgod wezen,
„ Zy zullen weer myn y olk , aan my gewyd, dan zyn.
34. ,, Dan zullen zy niet meer de den den and'ren leeren ,
• Niet meer vermanen t Kent, erkent JEHOVA God!
Wyl zy my, klein en groot, dan alien zullen kennen,
,, Zoo fpreekt jetrovA God! Want al hun euveiciaett
„ Zal ik vergeven , aan hun zonden nimmer denken."

Tot zo verre loopt de Voorzegging , wegens de aanftaande meer verlichte Godsdienstkennis , van welke het
licht , ten dage van den MESSIAS over /fraa zou opgaan. Daarop laat de Profeet volgen, eene verhevene
befchryving van den Schepper der Natuure, en van deszelfs byzonder .toezig,t over JAKon's nageflagt. Tot eere
van den Bybel, en ten blyke van den dichterlyken Geest,
die onzen Godstolk bezielde, vlegten wy die befchryving
aan het bovenftaande.
,, Zoo fpreekt JEHOVA God , die aan den dag de Zon
Gefteld heeft tot een licht ; de Maan en 't heir der Starren
Verordend voor den nacht; den vloed en eb der Zee
„ Doer rollen door zyn magt , zoodat hear golven fchuimen
„ Wiens naam is Jove God, de groote Wereldgodl
36. ,, Zoo min deez' fchikkingen myn opzicht ooit ontwyken,
„ Zoo fpreekt JEHOVA God! zoo min zal Isrels yolk
Ophouden , voor myn oog, eenduurzaam y olk tewezen.
„ Zoo min, fpreekt Jove God, de hemelen om hoog
37.
„ Gemeten, of de grond der aard' gepeild kan worden,
„ Zoo min zal ik ook ooit, zoo fpreekt JEHOVA God1
„ Verwerpen Ards yolk, wat zy ook immer deeden."
35.

Een meesterftuk van dichterlyke fchilderinge is het
volgende tafereel eener gelukkige eeuwe voor lfrails
Volk , naa deszelfs verlosfinge uit de verflrooijing. Het
bovengemelde Hoofdttuk levert ook dat tafereel op.
to. „

Hoort , boort JEHOVA' s woord, gy volken , en verkondigt
„ Dat aan tie verile kust , zegc: Hy, die Ifrael
Y
„ Ver.
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• VerfIrooid heefc , tai dat yolk ook ednmaal weer vergad'ren;
, En hen beveiligen , gelyk een herder 't vee.
12. ,, Dan keeren zy eens weer, en heffen vreugdezangen
„ Op Sims heuvel aan; zy juichen om al 't goed,
,, Dar /OVA aan hun fchenkt , en koorn , en most, en
„ En fchaap- en rundervee; dan zullen ay gelyk
• Een hof zyn , wet voorzien van levenwekkend water;
„ Geen kommer treft hen meer, geen angst noch droevenis.
,, Dan zal een teere maagd zich in den rei verblyden;
,, En jong en oud zich dan verienen in de vreugd."

Wy laaten bier nog volgen vs. is, om gelegenheid te
hebben tot het mededeelen der, onzes oordeels, juiste en
oordeelkundige Aanmerkinge, daar op naande.
• Zoo fpreekt 3EHOvA God! men hoort eett droef gefchrel
„ In Rama, alles weent, en gilt met bitt're traanen ;
Ja , RACHEL zelv' beweent haar kind ren in haar graf,,
„ En weigert alien troost, omdat zy niet meer zyn."

Onze geleerde Uitlegger merkt bier op het volgende aan.
,, Rama.] Eene Stad van Benjamin, niet verre van yerufa•
Lem, tusfchen welke en Bethlehem het graf van RACHEL
„ was, I SAM. X: . a, 3. Over dit Rama werden de ge.
„ vangen ,7ooden tut Yerufakm , door de Chaldeen, na Ba.
„ bel gevoerd. HOOFDST. XL: 1. RACHEL tterf, in het
kraambed van BENJAMIN. — Hoe fchoon worth nu
„ RACHEL verbeeld, als in haar graf de rampen van haa„ re nakomelingen gevoelende en beweenende, maar ver„ troost wordende, met de belofte van derzelver weder„ komst in het Vaderland. Doch, gelyk in het ove„ rige van deze voorzegging , moet men zich niet bepaa•
„ len tot het eerfle onheil der Yooden, de wegvoering na
„ Babel, maar ook tot volgende rampen , welke dien om,, trek , daar RACHELS graf was , byzonder vermaard
„ gemaakt hebben, by voorbeeld, dat, na de verwoesting
,, van yerufalem , veele duizenden yooden langs dezen
weg, en voorby het graf van RACHEL , door de Romei.
1, nen gevangen zyn weggetleept — en naderhand , ten
1, tyde van Keizer HADRiaNus . zyn op de markt van
„ den Terpentynboom, insgelyks then oord , veele duis
„ zenden louden tot flaven verkocht. — Dan zal, ein„ delyk , bier toe ook behooren , het dooden der kindeBethlehem, ten einde den mEsstis, de hoop van
tente
„ Ifrai , van het Leven te berooven, waar op, MATTHEW
H: 18, deze plaats worth toegepast.”
Uit
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tit de Klaagzangen des Profeetifchen Dichters willen
wy ook iets overneemen. Schilderagtig is de aanhef,

waarin JEREMIA zich Yerufalem vootheit , als nog heftaande, doch van inwooners beroofd. Een hart van waar

Patriotisme blaakende , doet den Godsman, onder anderen, dus treurig zingen.

,,

Hoe eenzaam zit die fad , die ftad wel6er zoo volkryk!
„ Der volken hoofdflad is een weduwvrouw gelyk I
Heiaasl thans een' flavin, die Koningin der landen I

weent , den gantfchen nacht , de traanen op de wangen ;
„ Van all' haar' minnaars , ach ! blyft haar geen trooster by ;
„ Haar vrienden, haar nooit trouw, behand len haar als vyand.

e. Zy

3.
3. „ Ip wreede flaverny moet u da 't land verlaten ;
, En vindt voor zich geen rust, nu z' onder Held nen woont;
„ In al haar' angst nog fteeds gejaagd van haar vervolgers.
4.
4.

Geen mensch korpt meer ter feest , dies treuren Sionswegen;
„ Dies ftaan haar poorten doodsch, dies zucht het Priesrerdom,
Ook treurt haar maagdenrei; zy zelve kwynt van kommer,
S•
„ Haar vyand zegeviert ; 't flaagt alles aan haar haaters ;
Wyl JovA haar bedroeft, om all' haar' euveldaen ;
„ Haar ;ed're zuieling zelv', moet flag, moat balling wezen,
6.

6. „ De pracht van Sions maagd haar luister, is verdweenen ;
„ Haar' Vorften zyn gelyk een hert , van weld' beroofd,
„ Dar krachteloos en mac de gagers achtervolgen."

Meer , veet meer, zou ons niet verdrieten, uit deeze
fraaie Vertaaling of te fchryven. Genoeg , vertrouwen
wy, zullen de aangevoerde proeven zyn,. ter verwakkeringe van den lust van veelen onzer Leezeren , om met
JEREMIA 's Schriften, volgens de bearbeiding van den voortreifelyken VAN HAMELSVELD, nader bekend te worden.
Y3
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EIVALDI HOLLEBEEK

Vette keurige Redevoering, over het nut, Welk uit de
woelingen. tier Ongeloovigen tegen de H. Schrift voortvloeit voor het Christendom , door den waardigen }tor,-

LEBEEK in 1781, by het nederleggen van het Redoraat,
aan Leydfche Hoogefchool gehouden , en door den
Alkmaarfchen Kerkleeraar DE WILDE een bekwaam
Leerling van dim uitmuntenden Man, die ons verzekert,
dat dezelve door den Hoogleeraar voor de uitgave beftemd is, met een kort Voorbericht in 't licht gegeeven.
Het is wel der moeite waardig, van de wyze, waarop
de Redenaar dit onderwerp behandelt, een kort verilag
te eeven.
Vooraf wordt aangemerkt, wat men door Christelyken
Godsdienst, of 't Christendom, te verftaan hebbe. Niet
de leerfteilingen van deze of gene Gezinte; maar de zuivere Euangelie -leer , zoo als die inzonderheid in 't
T. vervat, en door , Jefus en de Apostelen met GoddeiyI geleerd is, afgefcheiden van alle menfchelyke
byvoegfelen. Deze gelooft by, dat door alle de woelingen der beftryders van 't Christendom niets lyden,
maar veeleer daarby merkelyk zal winnen. En wel orn
deze rectenen:
Zy bevestigen door bun eigen voorbeeld , tegen
wil en dank, deze aangelegene , en aan al te veel tegen.
fpraak onderworpene, leer der Schrift, dat alle menfchen
van natuure ten eenemaal onbekwaam tot eenig weezenlyk
goed, geneigd tot alien kwaad, vyanden van God, in
den woord, deep bedorven zyn: daar het anders onmogelyk zou moeten fchynen, dat redelyke menfchen , met
zoodanige heftigheid en vyandigheid, tegen God, en tegen zyne wyze en genaderyke befchikkingen en bedoelingen, waarvan de Euangelieleer verflag geeft, aanciruisfchen, als men van de verachters en beftryders van het
Christendom ontwaar wordt. Zy mogen liefde voor de
waarheid voorgeeven, maar toonen metterdaad de duidelyk-
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tykfte en onwrikbaartle bewyzen voor dezelve te verachten, te miskennen , en zelfs te beftryden ; ja wel met
dezelven den fpot te dryven. Men ziet doorgaans allerlei bedorven neigingen , kwalyk beftierde eerzucht ,
trotschheid , liefde voor een los en wellustig leeven,
en afkeer van waare deugd en vroomheid, by hun beerfchen.
Zy ftaan zich zelven in den weg , en bevorderen
de zaak, die zy tegengaan, door de zwakke en krachtelooze wapenen, waarvan zy zich bedienen. De duchtigfte
bewyzen voor 't Christendom, waarvan eenige der voornaamfte bier opgeteld zyn , worden niet gewikt en gewoogen, veel min bondig en behoorlyk wederlegd. Zy
fie/len zich de Christelyke leer veelal uit onkunde in een
valsch Licht voor; beftryden nevenbegrippen en menfche/yke verk/aaringen , niet de leer zelve; houden zich op
by zwaarigheden en bedenkingen, die geen daadzaaken
kunnen doen lochenen , en voorts by eenige duistere
plaatfen der Schrift, en fchynftrydigheden; terwyl zy,
het geen duidelyk en onweerfpreekelyk is, geheel onaangeroerd Iaaten. Het oude wordt geduurig door hun
opgewarmd , en wanneer zy nu niets meer weeten te
antwoorden, lachen zy om 't geen zy niet kunnen wederleggen.
3) Zy hebben geen vaste grondbeginfels , waarin zy
famenftemmen , maar ftryden geduurig met elkanderen,
terwyl, b. v., fommigen van hun Jeltis voor een allerbest
Leeraar van deugd en goede zeden houden, anderen daarentegen, ook in zyne voorfchriften en bevelen , veel te
berispen vinden; fommigen de rede hoog verheffen, als
genoegzaam tot verkryging van waar en eeuwigduurend
geluk, anderen over de zwakheid der rede zich beklaagen , en volflagen twyfelzucht voorttaan; fommigen berouw over de zonden, als een eerften Godsdienstplicht ,
noodig keuren en aanpryzen, anderen dezelve den mensch
geheel onwaardig oordeelen ; fommigen een toekomend
eeuwig leeven , en daarin rechtvaardige belooningen en
ftraffen, verwachten, anderen het een en ander meer of
min bedekt ontkennen.
4) Zy hebben te wege gebragt, dat de vaste en onbedriegelyke gronden , voor de waarheid en den Goddelyken oorfprong van 't Christendom , meer clan ooit te
voren onderzocht, geproefd , met nieuwe bewyzen geitaafd, en in 't helderst licht geplaatst zyn, Zoo is de
waarY4
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waarheid van de Opftanding van Jefus Christus nooit be•
ter betoogd en bevestigd, dan door de mannelyke verdedigingsfchriften van Ditton, Sherlock en West, nadat
Woolflon , Bolingbroke, Edelman, en anderen, dezelve,
met de heftigfte aanvallen , hadden zoeken om ver te
werpen.
5) Zy hebben fomtyds, door dingen toe te ftaan, aan
te neemen en te beweeren , die allerfterkst voor de goede zaak des Christendoms pleiten, zich zelven met hunne eigen wapenen beftreeden wanneer b. v. fommigen
hunner het karakter en de deugd van Jefus zoo hoog
verheffen , als men weet , dat Rousfeau gedaan heeft,
waardoor aan alle gezegden en leeringen onzes Heeren
zoo veel waarde en gezag bygezet is; wanneer zy het in
Jefus en de Apostelen berispen, dat zy zulke dingen, die
men aan de geheele maatfchappy verfchuldigd is , als
daar is de vaderlandsliefde, niet geleerd hebben, terwyl
het opzetlyk infcherpen van deze deugd , (die zy des
niettemin door hun eigen voorbeeld ten fterkften aangepreezen , en in 't waare licht vertoond hebben ,) by de
toen ter tyd heerfchende begrippen der Jooden , die de
yolks- en vaderlandsliefde tot de ongerymdfte uiterften
dreeven, en toen het Goddelyk ontwerp, om de Christelyke Leer onder allerlei Volken te verbreiden, en menfchen van allerlei landaart allernaauwst te verbinden,
nioest tot ftand gebragt worden, zeer ontydig en onvoeglyk zou geweest zyn, weshalven de behoedzaamheid van
efus en de Apostelen ten dezen opzichte niet genoeg
warden.
J an6)gepreezen
Sommigen hebben zeive, op hun doodbed, hunne
te voren aan den dag . gelegde gevoelens openlyk herroe.
pen, hunne tegenkanting met fchaamte verfoeid, en aan
de voorheen miskende en beftreeden Leer hulde gedaan,
of in de blykbaare wroegingen van hun ontwaakt gewisfe en verfchrikkelyke angften, de itraf van hunne ongeloovigheid en ligtzinnigheid gevonden , waarvan Pontoppidan, in een onder ons bekend werkjen, verbaazende
voorheelden heeft doen bekend worden.
7) Veele voorftanders van de zaak des Christendoms
hebben zelfs van hunne vyanden geleerd, in deze en
gene opzichten malfcher en redelyker bgrippen aangenomen, b. v. over het regtmaatig gebruik der rede in
den Godsdienst , over het belang van gezonde oordeel•
kunde by de Bydelftudie, over deze en gene uitlegregels,
en
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Al het welk in een been de geheele uitlegkunde.
vallig en zuiveren fchryittyl, met overtuigende
klaarheid, voorgedraagen , en met eene opbeurende aanfpraak aan de Toehoorders , wien de Redenaar vooronderttelt, dat de zaak van het Christendom ter harte gaat ,
befloten words.
Beminnaars van den Godsdienst zullen ook deze edelmoedige, en zoo wel uitgevoerde , pooging van den zaligen
HOLLEBEEK om de eer van het Christendom te helpen
bandhaaven en bevorderen , gaarne met ons toejuichen , en
met alle hoogfchatters van des Hoogleeraars algemeen erkende verdientten den Uitgeever voor dit aangenaam gefchenk danken, waarby wy den wensch niet kunnen verbergen , dat nog meet dergelyke vruchten van 's Mans
uitgebreide geleerdherd , en trouwhartige belangneeming
in de zaak van den Godsdienst, der vergetelheid mogen
ontrukt worden.
Nieuwjaarsgefehenk aan myne Kinderen , in eene Aanfpraak by het einde van het jaar 1 797; vier Leerredenen voor Kinderen, over de vreeze Gods — de liefde jegens God, yefus Christus en de Ouderen — den
Kinderdoop —en het bidden, gehouden te Haarlem,
voor de Kinderen der Gedlirnenteerden ; en eene Leerrede voor 3onge Lieden, ter aanpryzing van eene vroege Godzaligheid, laatst uitgefproken to Rotterdam , in
de Groove Kerk , den ro Augustus 1788 , door H. H.
VIERVANT. Te Amlierdam , by M. de Bruyn en
, 8 bl. behalven het
H. Diederiks , 1798. In gr. 8vo, 1 2
Voorbericht van 4 bl. en de Aanfpraak van 68 b/.

f Leerredenen voor kinderen en jonge lieden wordoor den Eerw. VIERVANT, in dezen bundel, met
eene uitvoerige en zeer aandoenlyke Aanfpraak aan zyne
eigene , hem onlangs door het ontydig„ afflerven zyner
tederbeminde Huisvrouw achtergelaarefie , zes kinderen,
by wyze van Nieuwejaarsgefchenk, toegewyd. Men leest
in deze Aanfpraak de taal van het diep bedroefd , maar
door den Godsdienst , dien by voorheen te Amtterdam
en elders, als openbaar Leeraar, bediend heefr, gemoedigd en getterkt vaderhart , dat zyne kinderen gaarne,
van jongs af, in de godvruchtige voetttappen van derzelver zalige Moeder zag wandelen , en daartoe met vaderY5
ly
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lyke tederheid den weg wyst dien hy voor zich beproefd heeft gevonden. Tot dat einde worden uit de
woorden van Paulus, Tit. II: vs. I0b , 12, 13 en 14,

opdat gy de leer onzes Gods en Zaligmakers in alien
moogt verfieren. Want de zaligmakende genade Gods is
verftheenen alien menfchen: en onderwyst ons, dat Ivy , de
godloosheid en de wereldfche begeerlykheden verzakende ,
matiglyk, en rechtvaardiglyk, en godzaliglyk Leven zouden
in deze tegenwoordige wereld verwagtende de zalige hope, en verfchyninge der heerlykheid des grooten Gods , en
onzes Zaligmakers yefus Christus: die Hens zelven voor
ons gegeven heeft , opdat Hy ons zoude verlosfen van able
ongerechtigheid, en Hem zelven een eig,et2 yolk zoude rcinigen, yverig in goede werken ; de welmeenendfte lesfen

afgeleid , en hun met gemoedelyken ernst voorgehouden.
De Eerw. VIERVANT zegt, in het Voorbericht, in deze
Aanfpraak zich niet overal naar hunne tegenwoordige
vatbaarheid gefchikt te hebben, wyl hy onderftelde, dat
zy deze zyne vaderlyke lesfen dikwyls, ook in volgende
jaaren , herleezen zouden, daar ook vele dingen meer tot
hunnen volgenden leeftyd betrekking hebben.
De vier Leerredenen voor kinderen zyn te Haarlem,
daar men des Zondags Namiddags voor kinderen, die in
de Armen feboolen onderwezen worden, opzetlyk predikt,
nitgefproken. De Onderwerpen , over de vreeze Gods; over

de licfde jegens God, ,efus Christus en de Onderen; den
Kinderdoop ; en het bidden, naar aanleiding van Pf.

Matth. X: 37. XXVIII: 19. Jacob. IV:
XXXIV:
3' zyn wel gekozen, en over 't geheel naar de vatbaarheid van kinderen, die eenig onderwys in den Godsdienst genoten hebben, niet kwalyk behandeld. Hier en
daar zouden mogelyk nog wel wat duidelyker en gepaster uitdrukkingen kunnen gebruikt , en ook wel deze
en gene leerbegrippen , waarvan kinderen nog te weinig
weeten, en ook zoo veel niet behoeven re weeten, ach.
tergelaaten zyn. De eerfte is ons allerbest bevallen.
Men kan ze echter alien aan bet opkomend geflacht gerust aanpryzen. Dit zy ook vooral gezegd van de vyfde
Leerrede, ter aanpryzing van eene vroege Godzaligheid,
waarby het zeggen van Obadja , ik uw knecht nu vreeze
den there van myne jonkheid af, i Eon. XVIII: za,, ten
grondflage gelegd is.
Zie bier eene proeve van 's Mans fchryfwyze, uit de
laztfle Leerrede: ,, Welk eene aangenaame tyd is onze
jeugd!
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jeugd! Zy is de lente van ons leven; alle onze vermogens en krachten ftaan als In den vollen bloei; onze geest
is 't vlugst, en het ligchaam 't vaardigst, om den geest
te dienen. Wy zyn, voor ftryd en arbeid, dan best bekwaam , en vol van drift , om moeilyke zaaken aan te
vatten en uit te voeren. Befchouwt , uit dit aangenaam
gezichtpunt, uwe jeugd, Jongelingen en jonge Dochteren!
Maar denkt tevens aan God, uwen Schepper en Heer ,
aan wien gy uw beftaan , en al/es wat gy zyt en hebt,
verfchuldigd zyt. Zal het God niet zyn , aan wien gy,
uwe jonge kracht, uwe edele ontwikkelde vermogens, en
uwe beste fterkte toewydt? of zullen uwe gryze hairen
en uwe afgefleetene krachten flegts voor den God uwes
levens zyn?
„ Neen, die God eischt uwe jonge ziel, en bet beste
van uw leven, voor Hem. En hoe aangenaam het Hem
zy, en welk een welgevallen Hy in ons neemt , als
ons, aan Hem en zynen dienst, van jongs af, wyden ,
leeren de goedertierene wegen, de wondere leidingen, de
onnadenklyke verlosfingen , en de uitneemende zegeningen, met welken Hy, de vroege godzaligheid van eenen
jozef, Samuel , David , Daniel , Sadrach , Mefach , en
Abed-Nego, bekroonde."
„ Die aangenaame tijd des levens is tevens eene zeer
gevaarlyke en zorgdyke tyd. Onze denkbeelden zyn dan
het bedrieglykst, daar wy geneegen zyn het fchyn-geluk,
ons , als een wezenlyk hell, voor te ftellen ; de driften
zijn fterk, verzetten zich tegen Reden en Godsdienst, en
trachten te overmeesteren ; de hartstogten zyn het geweldigst ; de geesten van het bloed het levendigst, en weir.ken geftadig op tot voldoening van de begeerlyltheden
des vleefches en der waereld ; by dit al is men onbedreeven in de loosheid en boosheid van ons eigen hart.
Zoo that men op eenen zeer gladden weg, in het uiterfte
gevaar, om het fpoor van Godsdienst en deugd, waar op
God en menfchen ons bragten , te verlaaten , ja geheel
pit het oog te verliezen.
„Denkt veel op dit gevaar maar ziet dan tevens
op de waereld, die U omringt , op zoo veele bekooringen en betoveringen door haare fchynvermaaken, op zoo
veele aanlokzelen en verleidingen tot het kwaad van zoo
veele boozen. Wat zal hier beveiligen? Het eenige, en
welbeproefde , middel is het hart te geeven aan den Heer,
en Hem te vreezen van de jongheid af ! De vreeze Gods
4,1
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zal bedachtzaam en waakzaam maaken tegen list, gevlei,
of geweld , tegen bedrog van hart en waereld ; zy zal
kracht en tterkte geven in den ttryd tegen begeerlykheid
en zonde , en zoo de waereld, en alles met haar, overwinnen. Hoe veilig dan, in dien gevaarlyken tyd, God
te vreezen ! Ja zoo veilig als betaamlyk , maar ook zoo
voordeelig als veilig is het, dit te doen van jongs af.
Wilt gy nog meer daar van hooren; peinst dan met
my , Jonge lieden ! op uwe jeugd , als op den tyd uwer
veorbereiding , zoo voor uw volgend leven op aarde,
voor de eeuwigheid. Uwe jeugd is de lente van uwen

leeftyd, maar waar op een zomer, herfst en winter volgen, en een zaaityd, waar van de eeuwigheid de maaityd zyn zal."
.lerreeden over Jeremia II: 31 en 32, uitgefprooken
Bloeimaand van 't Jaar 1797, door J. VAN DER ROEST,
Predikant tier Hervormden te Haarlem. In gr. 8vo.
44 bl.

et oogmerk van den godvrugtigen
nzrt
in deeze Leerrede is , eene befchouwing van de
H
kennis en de initellingen van den Geopenbaarden GodsVAN

ROEST

dienst, als het uitneemendst voordeel , en het voortreffe-,
lykst cieraad van een Volk. Naa eene zaaklyke verklaaring van den Text , bouwt zyn Eerw. die itelling op
eene befchouwing van de waarheden en beloften van 't
Euangelie, als de eenige bron van waare verlichtinge —
van de geboden , en de grondbeginzelen en gevoelens
welke hetzelve inboezemt — van deszelfs heilryke wet-.
ten en verordeningen , met opzigt tot de goede orde, en
het geluk van het huislyk en maatfchappelyk leeven —
en eindelyk van de wyze inttellingen ter algemeene bevorderinge van Godsdienitige kennisfe , van deugd en
onderlinge liefde , als mede van het genot des leevens
onder allerlei itanden. Op de ontwikkeling deezer befchouwingen laat de Eerw. VAN DER ROEST eene ernItige en gemoedelyke Toepasfing volgen , die den geest
eens waaren Christens ademt, treurende over het deerlyk
verval van 't Christendom in onze dagen, en in vuurigen
yver blaakende, om zyne Natuur en Geloofsgenooten tot
die zuivere bron des waaren geluks te doen te rug keeren. Wenfchelyk ware bet , dat de raadgeevingen en
NTT-
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vermaaningen des geagten Kerkleeraars algemeen opgenaerkt en gevolgd wierden. Konde zyn Eerw. befluiten
tot de afgifte van meer foortgelyke Opttellen , wy twyfelen niet , of daar mede zou , Binds en elders , tot
nut van 't Vaderland , nog al iet goeds kunnen geiligt
worden.
Iraktikalc Godgeleerdheid, door s. VAN EMDRE Predikant te Wageningen , Lid van 't Genoosfchap ter verde.
diging van den Christelyken Goddienst , en van de
Zeeuvfche Illaaifehappye der Wetenichappen. Ifle Deel.
Te Utrecht , by W. van Yzerworst , 1797. In gr.
vivo, 238 bl.

oor zo veel het leiden van een godzalig en deugdzaam
leeven de ziel en het weezen uitmaakt van alien
V
waaren , en dus ook van den Christlyken , Godsdienst ,
verdienen alle poogingen lof en aanmoediging , die het
verwekken of bevestigen van zulk eenen leevensaart kunnen bevorderen. Daar toe wordt vereischt eene zekere
maate van kennisfe , bethande in de ontwikkeling der
gronden, de ontvouwing der onderfcheidene pligten, en het
aanvoeren van gepaste drangredenen. Een goed werk verrigt alzo een ieder, welke daar toe zynen naasten de behulpzaame hand biedt. De kundige en werkzaame VAD1
xIdDRE treedt , als zodanig , bier ten voorfchyn , in een
gefchrift, 't welk door wrogt mag genoemd worden, in
zo verre het geheele itelzel van 's menfchen pligten zeer
uitvoerig en onderfcheiden wordt voorgedraagen. Een
nieuw Plan , evenwel , volgens 't welk zyn Eerw. zegt
dit Werk te zyn ingerigt , hebben wy 'er niet kunnen
ontwaaren.
Het Eerlle Deel, welk thans voor ons ligt , bevat
twaalf Hoofclitukken. In de drie eerite Hoofditukken
die als eene Inleiding tot het geheele Werk kunnen befchouwd worden , handelt VAN EMDRE over de bronnett
der Praktikaale Godgeleerdheid
derzelver grond/lag
en over de mogelykheid van de betragting der pligten. Dit alles met de gepaste uitvoerigheid ontvouwd
hebbende, treedt de Schryver ter zaake. Wat de Leezer , zo in 't geheele Werk, als byzonder in het nu afgegeeven Eertte Deel, te verwagten hebbe, blykt uit den
aanhef van het Vierde Hoofdttuk. VAN .EMDRE berigt
al-
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aldaar: „ Nu komen wy tot 't lichaam der Beoefenende
Godo-eleerdheid zelve , behelzende de pligten van een
Christen omtrent God, zich zelven en zyn medemensch ,
„ waartoe wy ook nog andere fchepfeien kunnen brengen„ Wat 't eerfte ftuk betreft, wy zullen de werkzaamhe,, den omtrent God in 't gemeen befchouwen, en dan om„ trent elk der Godlyke Perfoonen in 't byzonder. Omtrent
„ God in 't gemeen zyn eenige dingen in acht te nemen ,
„ die inwendig, andere die in- en uitwendig zyn waar te
nemen ; als mede zodanige zaken , die tot bevordering
99
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„

,, van de beoefening dier pligten, onder Gods zegen, kun„ nen dienstbaar wezen. Tot de pligten , die op 't in„ wendige zien , brengen wy: de kennis van God ; 't ge„ loof aan God ; de liefdc tot God ; de gehoorzaamheid
„ aan God; de vreeze Gods ; de naarvolging van God;
„ 't vertrouwen op God; de hoop op God ; de blydfchap
„ God ; de room in God ; de verlustiging in God ; de
„ opregtheid voor God; de ootmoed jegens God; de onder„ werping aan , en berusting in God.” 't Zyn deeze

pligten, die op het inwendige zien , welke in dit Deel
behandeld worden. Met die algemeene opgave vergemege zich thans de Leezer , terwyl een volgend Dee!
ons de gelegenheid zal geeven , om het een of antler
ituk uit hetzelve over te neemen. Dezulken , die met
den geagten Schryver in frnaak en denkwyze overeenftemmen , zullen 's Mans godvrugtigen letterarbeid in dank
ontvangen , en met vrugt zich daar van kunnen bedienen.
Pharmacologix Univera Pars I, &c.
dat is
illgemeene Verhandeling over de Geneesmiddelen. Door
wylen den Hooggel. Heere F. J. VOLTELEN in leven
Med. Doctor , en gewoon Hoogleeraar in de Scheikunde, to
Leyden. lfle Deel. Te Leyden , by J. van Thoir, 1797.
In gr. 8vo, in 't geheel 4o3 bl.

e Voorleezingen van wylen den Hooggel,
over de kennis der enkelvoudige Geneesmiddelen ,
D
hebben , by het leven van dien bekwaamen Man, Reeds

VOLTELEN,

eene zo algemeene goedkeuring weggedraagen , dat men
het, na zyn overlyden, niet ondienflig geoordeeld heeft, dezel-
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zelve bet licht te doen zien. Van dit Werk, 't geen in
drie Boekdeelen, in gr. octavo, zal begreepen worden,
ziet thans het eerfle IDeel het licht. Vooraf gaat eene
Inleiding , in welke gehandeld wordt over de algemeene
eigenfchappen deezer weetenfchap, en over de bronnen,
uit welke de kennis van de hoedanigheden der Geneesmiddelen verkreegen wordt. Hierop volgt eene geleerde
en uitvoerige Verhandeling, over de zogenoemde kennis
der ilariwyzingen (Doarina Indicationum) , welke loopt
tot p. 85, waar na het eigentlyke Werk over de Geneesmiddelen zyn aanvang neemt.
Vry uitvoerig fpreekt de Autheur over de verfchillende Rangfchikking, welke door verfcheidene Schryvers in
huntie Verhandelingen over deeze Weetenfchap is gebezigd: by telt de ongeMakken, aan welke ieder Leerwyze
onderhevig is, op, en befluit, dat men de Geneesmiddelen gevoegelykst volgens hunne uitwendige meest in 't
oog loopende eigenfchappen kan verdeelen. Gaarne erkennen wy,, dat deeze Leerwyze allervoortreffelykst zoude
zyn, indien die eigenfchappen altoos van zelven in het oog
liepen, en niet zomwylen, door den een, dingen tot eene
zekere bepaalde klasfe gebragt wierden, die, volgens de
meening van anderen , op geheel andere plaatzen behoorden. Dus zullen veelen, by voorbeeld, verwonderd ftaan,
van alhier op de lyst der meelachtige en ilymerige middelen te vinden de Penfee (Viola Tricolor) en de Coffy.
Denkelyk zullen veelen insgelyks bet Zeepkruid niet zoeken onder de zoetachtige zaaken, even weinig als de door
konst gemaakte Zeepen , die men juist niet kan zeggen
dat zeer lekker fmaaken. De Herderstasch (Burfa Pastoris) en het Aardveil (Hedera Terreflris) zoude men ook
niet ligt zoeken in dezelfde klasfe met de Catechu, Kina, Eikenbast, en andere Berk te zamentrekkende midde.
len, enz. Wat ons aangaat, wy gelooven, dat, zo men
niet verkiest de middelen te rangfchikken volgens hunne
meest in het oog loopende kragten , het nog al het gevoegelykst is , de eenvoudige Alphabetifche orde , naar
het voorbeeld van LEWIS en anderen, te volgen.
Wat de befchryving der Geneesmiddelen zelve aangaat,
dezelve is naauwkeurig, doch merkelyk minder uitvoerig
dan die van MURRAY in zyne zo uitmuntende Apparatus
Medicaminum. De natuur der zaak brengt het voorts mede, dat men in een Boek van dien aart niet veel byzonder nieuws kan verwagten, vooral nadat BERGIUS ARNE-
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NEMAN, 1VIOENCII, CULLEN, enz. hunne waarneemingen
hebben in het licht gegeeven. Met dit alles komen 'er zeer
veele gewigtige dingen in voor , die ook door de byzondere ondervinding van den Schryver in een klaarder daglicht gefteld zyn. Dus geeft de Schryver, op p.
eene zamenftelling op, uit anderhalf once Amandelolie,
een lood wit of gee). Wasch , en vier food Conferf van
roode Roozen, als een allervoortreffelykst middel in Roodeloops - pynen, en andere krimpingen in de ingewan.
den.
Nog uitvoeriger en aanmerkelyker zyn de aantekeningen des Schryvers , aangaande de groote Geneeskundige
vermogens des Wilgenbasts. Nadat by namelyk vermeld
bad, dat de koortsverdryvende vermogens van dit middel
niet zeer aanmerkelyk, en veel te veel opgevyzeld zyn,
betuigt by daarentegen, dat de bederfweerende kragt van
dit middel dat vermogen van den Koortsbast oneindig
verre overtreft. „ In ziekten van een rottigen aart
„ (zegt de Hoogleeraar) doet dit middel een onein„ dig groot nut, niet alleen door de kwynende levens„ kragten op te nchten, en de flappe zenuwen te fteu„ nen, maar ook door het reeds begonnen en door de
„ geheele masfa der vochten verfpreid bederf kragtdaadig
„ te ftuiren , en het dreigend Heetvuur of te weeren.
„ Meermaalen heb ik dit ten klaarften waargenomen in
„ algemeen heerfchende Roodeloopen, gelyk ook in en„ kelvoudige kwaadaartige Koortzen , Blutskoortzen
„ kwaadaartige Kinderpokjes, en andere dergelyke omitandigheden.” Het heilzaam uitwendig gebruik van
deezen bast betuigt de Hoogleeraar insgelyks dikwyls te
hebben ondervonden, wanneer deszelfs kragtig afkookzel
als een plaatzelyk middel wierd aangewend. Onder anderen wierd bier door een kankerachtige zweer van al zyn
verfchrikkelyken flank beroofd, en in zyn loop merkelyk
vertraagd. Terwyl de geweldig voorteetende Waterkanker, die reeds het gebeente had aangegreepen, meermaalen door dit middel gelukkiglyk wierd gefluit. Om nu
niet te fpreeken van den uitmuntenden dienst , dien bet
zelfde middel den Schryver meermaalen had gedaan, in
bet beperken van een met woede voortloopend beet of
koud vuur.
Het geen de Schryver aangaande het geneeskundig gebruik der roode Roozen heeft waargenomen, is ook aanmerkenswaardig. „ Het eenvoudig of met Vitrioolgeest zuur.
59 ge
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gemaakt aftrekzel van roode Roozen (zegt hy,) welk
• laatfte ook Tinctuur van Roozen wordt genoemd ,
• verithaft een voortreflyk middel in die gevallen
• waar in men eene zagte zameutrekking noodig heeft:
• gelyk in bloedige , weyachtige en llymerige vloei• jingen. De Roozen- Tinduur is ook van nut tot het
• beteugelen eener geweldige zweeting , gelyk ook in
„ kwaadaartige Rotkoortzen. Ter beteugeling van den
• bloedvloed der Baarmoeder heb ik dikwyls met het
9, best gevolg gebruik gemaakt van 't volgend middel:
PHARMACOLOGIA.

• yg Fl. Rof. Rubr. dr. ij. Inf. in aq. ferv. q. f: Col.
so exPresf: Unc. Xij. add. Syr. Rol. ficc. Unc. j. Ala1, bel. dr. ij. en zo 'er gelyk dikwyls gebeurt, kramp.
• trekkingen aanwezig zyn, Laud. Liq. Syd. get. XX. S.

alle twee uuren een klein theekopje vol.
„ Meermaalen heb ik ook met het best gevolg gebruik
„ gemaakt van het Aftrekzel van Roozen met Melkzui• ker, tegen Catarrhale aandoeningen der Bqrst uit flap„ heid der vaten, tegen eene teeringachtige en tot bloed• vloeijingen overhellende gefteldheid , en tegen inwendi„ ge verzweeringen, welk middel ik dan een langen tyd
aanhoudend liet gebruiken. Dagelyks ondervinde ik
• ook het groot rut van dit middel in het oplosfen van
„ de verftoppingen der ingewanden, en in het verbeteren
„ der kwaadzappigheid en ongefteldheid der vaste dee,, len, die aanleiding geeft tot Mildziekte en Aambeyen;
,, in welke gevallen de gift der Melkzuiker zo veel moet
„ vermeerderd worden , dat 'er een zagte loop onder„ houden worde.”
Geen Geneesmiddel wordt in dit Deel uitvoeriger be.
handeld, dan de Koortsbast , en ook met reden, uit hoofde
der grootheid van het heil of orheil, 't geen, door het
gepast of het ontydig gebruik van dit middel, kan woreden veroorzaakt. Onder anderen bepaalt de Schryver
naauwkeurig, wanneer men van dit middel met voordeel
gebruik kan maaken in de Teering , en wanneer niet.
Hy pryst namelyk den Koortsbast alhier aan, als de ziekte ontftaat uit een flap weefzel der vaten, en 'er daar door
eene verfinelting der vochten plaats hebbe; gelyk ook in
de Slymteering. Daarentegen verbiedt by het gebruik van
dit middel ten fterkften , wanneer de kwaal haaren oorfprong neemt uit eene Bloedfpuwing van een ontflooken
cart, uit eene Longontfteeking, of uit een tot verettering
overgegaan Zydewee. Om dezelfde reden is de KoortsLETT. 1798. NO. 8.
Z
bast
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bast ook zeer fchadelyk in die zoort van Bloedfpuwing,
met welke eerie ontttooken getteldheid van het bloed, en
dus eene aanhoudende of remitteerendeKoorts,wordt waargenomen. Meermaalen ziet men hierom, dat de Koortsbast, in zulke omtlandigheden gegeeven, eene doodelyke
fluipkoorts verwekt ; terwyl andere Lyders gelukkiglyk
herfteld worden , door een aanhoudend gebruik van Zuuren.
Jets dergelyks tekent de Schryver aan omtrent de Geel.
zucht , in welke kwaal by dit middel ten hoogften roemt,
wanneer dezelve voortkomt uit eene krampagtige gefteldheid
der vaten, die tot de affcheiding der galle dienen, 't geen
dikwyls in de tusfchenpoozende Koortzen plaats heeft;
gelyk ook , wanneer de ziekte haaren oorfprong neemt
uit eerie verflapping van het maakzel der lever, en eene
daar door geboorene vermeerderde affcheiding der galle,
mitsgaders uit eene te groote prikkelbaarheid van dit ingewand. „ Dikwyls (zegt de Schryver) heb ik de Geel„ zucht door middel van den Koortsbast zien geneezen,
„ na dat alle oplosfende middelen te vergeefsch waren
„ gebezigd. Doch wagt u wel om geen Koortsbast te
„ gebruiken in eene Geelzucht die uit een ontftooken
„ toettand der vogten voortvloeit: insgelyks niet, wan,, neer dit onheil gebooren wordt uit eene taaje flym,, ftoffe , die de vaten der lever en de galbuizen verftopt.”
By gelegenheid van den Koortsbast fpreekt de Schryver ook over de ontleding , welke de Braakwynfteen endergaat, wanneer dezelve met den Koortsbast verbonden
wordt, en het aanmerkelyk zweetverwekkend vermogen
van dit zamenflelzel. Deeze verandering in de werking van
den Braakwynfteen is zo aanmerkelyk, dat men met het
afkookzel van eerie once Koortsbast op een pint water
twaalf of vyftien greinen Braakwynfteen kan vermengen,
terwyl in een likpotje uit eene once Koortsbast, met zo
veel Syroop als daar toe noodig is , wel vierentwintig
greinen van dat middel kunnen gevoegd worden, eer 'er
braaking volgt.
Hoe zeer wy 't in de meeste gevallen met den Schryver
eens zyn, kunnen wy echter alle zyne Stellingen Diet goedkeuren. Dus gelooven wy geenzins, dat by de werking der
Tslandfche Mos uit het rechte oogpunt befchouwd heeft.
Hy ftelt, namelyk , dat dit middel byzonder van nut
kan zyn in de Slymteering, in welke de meelachtige middelen,
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len, enz. nadeelig zyn: en desniettegenffaande beeft by
deeze Mosplant , en wel te recht, onder de klasfe der
meelachtige zelfitandigheden gebragt.. De Lichen werkt
immers zeer zeker gelyk alle andere meelfpyzen; nadat
dezelve door eene weeking in koud water van haar zagt
purgeerend bitter, 't geen doorgaans in de Teering nadeel doet, beroofd is, geeft zy, door het afkooken, een
overvloedigen fmaakeloozen flyfzel, en een ton van het
meel deezer Mos wordt gerekend eens zo veel voedend
vermogen te bezitten, als twee tonnen tarwenmeel. Met
dit alles, zegt de Schryver, aangaande de Mos : „ Zy
„ werkt hier niet enders dan de Koortsbast, de bittere
Polygala, en de Rad. Arnica." 0_p hoedanig eene wyze een middel, 't geen klaarblyklyk tot de meelitoffen
behoort, en onder dezelve door onzen Schryver met bet
grootfte recht wordt opgeteld, in werking wordt gelyk
gefteld met een middel, 't geen tot de bittere zamentrekkende Geneesmiddelen behoort, kunnen wy bezwaarlyk begrypen. Wy kunnen insgelyks niet gelooven, dat
de Koortsbast en de Arnica eenigzins in werking overeenkomen. Het is wel mogelyk , dat men zomwylen
eene hardnekkige Koons door middel der Arnica kan
geneezen; doch dit gelukt ook wel eens door Loogzouten, Spaanfche Peper, enz. die voorzeker niets met den
Koortsbast gemeen hebben. Dit middel bewerkt zyne
2o uitmuntende geneezingen hoofdzaaklyk door zyn verfierkend vermogen, wear door het de llappe vezelen zamentrekt, en de kwynende leevenskragt opwakkert. De
Arnica, daarentegen , behoort ontegenzeggelyk onder de
beete prikkelende middelen, die eene groote ontbinding
van geftolde vochten kunnen daarftellen, en veele fcberpe
vochten door de piswegen en zweetgaten ontlasten. Dat
dus dit middel weleens van groot nut kan zyn, zal niemand ontkennen: doch tevens zal bet zeer ongepast zyn,
te willen beweeren, dat deeze Plant in werking met den
Koortsbast overeenflemt, en in alle die gevallen zoude
te pas komen , in welke men met voordeel van den
Koortsbast gebruik kan maaken.
Met verlangen zien wy een volgend Deel van dit
voortreflyk Werk te gemoet.

1 48

E. H. HOCHHE/MER

De Arbitrage- Reekening , voor den Nederlandfehen Banicier en Koopman , fpeciaal voor de Beurs van Aragerdam , gemaklyk gemaakt, door E, H. HOCHHEIMER.
7e Angerdam, by W. Holtrop, 1798 In gr. avo, in
't geheel 226 bd.

is eene rekenkundige kinke
king, door welke men de betaalingen regelt , die
D
van de eene plaats op de andere moeten gedaan worden,
Arbitrage-Rekening

het zy onmiddelyk , het zy door tusfchenkomst van een
of meer andere plaatzen , volgens den eisch der verfchillende Wisfelkoerzen, de Agio, enz. Tot bier toe was het
volbrengen deezer taak voor veelen ten hoogften moeijelyk; moetende zy , tot het oplosfen van flechts een eenig
voothel van deezen aart , zich van drie, vier, ja meer,
Regels van Drieen bedienen, of wet van eene Ketting van
even zo veele indeelingen. Zy, die uit de Kettingvoorflellen algemeene regelen kunnen trekken , kunnen niet
ontkennen, dat een groot gedeelte dier regels altoos zeer
omflagtige en vermoeijende berekeningen vordert , voorat wanneer men met groote getatlen moet multipliceeren
en di videeren.
„ Men meent bier alle die zwaarigheden, (zegt de
1) Schryver in het Voorbericht) vooral in zo verre dezel„ ye de Bankiers in Amtterdam betreffen , te hebben
„ weggenomen. Voor alle gevallen, die in Wisfel- of
„ Geldhandel , tusfchen Amsterdam en alle plaatzen , op
„ welke. bier kan worden getrokken (getraceerd), en ook
„ nog verfcheidene anderen, die, zo veel men daar van
bewust is, kunnen voorkomen , zyn zodanige regels
„ opgegeeven dat men nimmer met meer dan twee of
„ drie Cyffers behoeve te multipliceeren, en ook nooit
„ (ten zy 'er met de Coursfen zelve gedivideerd moete
„ worden , in welk geval geen regel plaats heeft, Haar„ dien dezelve veranderlyk zyn) noodig hebbe te divi„ deezen.”
Voorts heeft de Schryver niet gezogt nieuw te zyn :
bierom heeft by de bekende regels, die de vereischte beknoptheid hadden, laaten blyven zo als zy waren; doch
alleen heeft hy aan die , welke te wydloopig fcheenen, eene duidelykmaakende kortheid gegeeven.
Thans ziet alleen het eerlie Deel van dit Werk het
licht ;
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licht; Vat 'er nog meer moet volgen, kunnen zy, die in
deeze zaaken bedreeven zyn, uit het behandelde gemaklyk opmaaken. Alles is in dit Stuk Pra6ticaal behandeld;
terwyl de Schryver eenig uitzicht geeft op een Aanhangzel, waar in de wyze zal- warden opgegeeven , op
welke men de alhier medegedeelde regels hebbe gevonden. Wy hadden wel gewenscht, dat dit, vooral
tot onderrichting van minder kundigen , was voorafgegaan.
De Gefchiedenis van Graaf WILLEM van Holland, Roomsch

Boning , door Mr, JOHAN MEERMAN , Fryheer van
Dalem. IVde Deel. In 's Graavenhaage , by M. van

Daalen Wetters , 1797, In gr. 8vo. 430 III. met een

Aanhang van

,242

Dinnen weinig maanden , beloofde de Schryver, zou dit
vierde Deel zyns Werks volgen , toen by het derde
aan bet licht gaf (*). Hy heeft woord gehouden , en
ontvangen wy dus de drie nog overfchietende Hoofdftukken. Het achtfle , waar mede dit Boekdeel aanvangt
handelt van de Wetten en Regtspleeging, --- bet negende , van de Finantie en Mutat, — bet tiende , van
den Koophandel.

Belangryke onderwerpen, indedaad, voor alien, dien het
lust tot die dagen te rug te keeren, en bier behandeld met
eene uitvoerigheid , welke een groote beleezenheid in de
Gedenkfchriften van die tyden, op elke b:adzyde, aankondigt. In bewerking is dit gedeelte gelyk aan die des
voorigen Deels, waaromtrent wy des Schryvers gevoelen,
en onze beoordeeling , beide annoodig flier te herhaalen,
te bovengemelder plaatze, te boek ftelden.
In het Eerfte bier behandelde Hoofdituk zamelt MEERMAN Mies op ,wat hem, „ geduurende WILLEM 'S Tydperk,
„ in het itult der Wetten en . Regtspleegingen ander 't oog
„ is gekomen, zonder zich in vroegere of laatere eeuwen
te verliezen. Doch,"voegt by 'er nevens, „daar 'er zelfs
5, in
(0) Zie onze Algem. Faded. Letterotf: voor 1797, bl. 487,
en;. Wy hebben daar opgegeeven de plaatzen, waar onze beoordeelingeu der voorige Deelen in ons Maandwerk te yinden waren,
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in dit korte beifek zoo menig een nieuwe Keur, aan
deeze en die bewooners van des Konings Staaten, verleend is, twyfel ik niet, of ik zal my , al ware het
flechts door 't enkele voorftel van 't geen de gefchied„ kundige Gedenkftukken daaromtrent opleveren, in ftaat
„ bevinden otn veel tot eene grondige kennis , van onze
„ Voorvaderen, en de oude Ryksbewoonders, toe te draa.
I, gen, en dus den algemeenen fchat van Mensch- en Vol5, keren- kunde te helpen verryken.”
Ten aanziene van het Tweede bier voorkomende
Hooldituk trukt de Schryver zich in deezer voege uit:
,, Het is voornaamlyk met de eigentlyk gezegde Belas„ tingen, dat ik my, in dit Hoofdttuk, zal bezig houden,
9, welke of van de Inwoonders zelven, of van de doortrek,, kenden, geheeven wierden ; de verfchillende takkender„ zeiven zullen my de natuurlyke orde aanwyzen , die
„ ik in bet behandelen deezer Rafe te volgen hebbe, en
1, den draad langs welken 'er alleen uit dit doolhof ont„ koming te vinden is.” Onze Leezers zullen 't ens
dank weeten, zo wy vertrouwen, dat wy hun dien doolbof niet inleiden. Aileen opmerkende, hoe men in deeze
Afdeeling zeer ieezenswaardige aanmerkingen vindt over
tie Munt en de Munters; over den Prys der Goederen,
-en de Intresten van die dagen.
Even min willen wy bun lang ophouden by bet laatfle
Hoofddeel , den Koophandel betreffende; flegts fchryven
ley het begin af: „ Ik kan de behandeling deezer ftof
„ niet gevoeglyker intreeden, als [dan] met eene overeen.
• komst tusfchen de Graavin van Vlaanderen, en de
9, Hamburgfche en andere Kooplieden, in re52 geflooten,
„ te deezer plaatze in te vlechten. Deeze laatften naam„ lyk dreeven fterken handel op de bloeiende Vlaamfche
0, Koopfteden ; doch de drukkende tollen en lasten, die
„ men aldaar vorderde, beroofden hen van alle winst.
„ Zy raadpleegden hier over in eene Vergadering der
5, verbendene Steden , en alien vonden goed , gemeen„ fchap l yk , en zoo ras doenlyk, een Gezandtfchap aan
MAAGARETHA af te vaardigen, en met haar in fchikkingen te treeden over een billyker en draagelyker
„ Tol, en zulke andere middelen als het behoud des
Handels vorderde , en dat wel eens voor altoos. De
Hamburgers zelven, die onder alien by den uitflag bet
„ meeste belang hadden, wierden met de zorg voor dit
e, Gezandtfchap gelast , en zy benoemden tot volvoering
77 Va4
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,, van 't zelve twee Raadsheerlyke Mannen, HERMAN
„ HOYER en JORDAAN. Deezen flaagden gelukkiglyk in

bun werk , en het ftuk , waar van wy fpreeken, zag
weldra bet licht; een ftuk, 't welk tot de gefchiede„ nis des Koophandels van deezen tyd van het uiterfle
„ gewicht is ; daar men 'er met eenen opflag uit ont„ dekt , hoedanig de Waaren geweest zyn, welke de
„ Noordlyke Steden van het Ryk vervoerden en ver„ kochten ; 't zy dan dat deeze Waaren als voortbrengze9, len van het Ryk zelve moeten befchouwd worden , of
„ dat men ze van elders gehaald hebbe , gelyk 'er van
beide foorten in worden opgeteld. Men ziet 'er tevens
„ het foort van Schepen en Voertuigen uit, die men 'er
.1 , toe gebruikte, de Gewichten naar welke ze afgemetten
” of gewoogen wierden ; zonder evenwel dat het altoos
blyke, in hoe verre bet Vlaamfche of Duitfche waren;
en eindelyk ook eenigermaate hoe men de Waaren te99 gen elkander gefchat hebbe.” — Omtrent dit Stuk
merkt de Schryver in eene aantekening op, dat het berust op de Hollandfthe Leenkamer ; dat by het liever hier in
de Gefchiedenis zelve met eenige verduitfchingen zo in
fpelling als in woorden en ftyl heeft willen invlechten, dan
in den Cod. Dipl. achter dit Deel in zyne oorfpronglyke
Vlaamfche gedaante plaatzeu ; daar anders of dit Hoofdftuk onvolledig zou geworden zyn , of het geheele Stuk
byna tweemaal hadt moeten gedrukt worden. Hier en
daar fcheen het ook met fouten to zyn afgefchreeven; en
eenige woorden, die by in 't geheel niet verftondt, hadt
by onverklaard moeten laaten.
Voorts treffen wy in dit Deel aan, een groot aantal
meet en min gewigtige Byvoegzels tot de voorgaande Deelen van WILLEM 'S Gefchiedenis. Dezelve beflaan 149
bladzyden.
Achter dit Deel, en ten flotte van alles, volgt de Co.
dex Diplomaticus, of Lyst der overgebleevene Handvesten
en oorfpronglyke Stukken, tot de Gefchiedenis van WM.
LEM , of van zynen tyd, betrekkelyk.
Met deeze is de groote Webbe , die de Schryver ter
hand genomen hadt, afgeweeven. Is by thans op Refze, gelyk wy gehoord hebben , dan geeft die Reis hem misfchien
floffe tot algemeen meer bevallende onderwerpen , die voegen zullen by zyne Berigten omtrent Groot- Brittanje en
lerland — by zyne Berigten orntrent de Pruisfifehe,Oos.
!I
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A. YPEY

Gefchiedenis van de Kristlyke Kerk in de AchttIende Eeuw,
door A. YPF,Y , Lid van het Zeeuwfche Genootfchap
der Weetenfchappen te Vlisfingen , en Predikant te.
Ethan, in het Land van Ileusden. life Deels IJIe Stuk.
Te Utrecht, by W. van Yzerworst , 1797. In gr. 8vo,
299 bl.
't Ts waar, de Kerklyke Gefchiedenis van deeze Eeuw,

welke het clot uitmaakt van mosHEDies, in dit yak,
overheerlyk Werk , zo zeer in de Vertaaling ook by onze
Landgenooten gezogt , mag niets meer dan eene kleine
fchets heeten van 't geen , in den aanvang deezer Eeuwe,
is voorgevailen ; fchoon de Aantekeningen van MACLAINE
en des Nederduitfchen Vertaalers het eenigzins verder gebragt hebben. 't Is waar, het Kort Vertoog van den
,S'taat der Kerke, uit de pen van FOEEE SJOERDS, loopt
Degts tot het midden deezer Eeuwe. 't Is waar, dat de
Proeve eener volledige Kerkh7storie der Achttiende Eeuwe,

door VAN EINEM vervaardigd , tot het jaar 1776 loopt,
dus een geheel vyfde gedeelte van de tegenwoordige Eeuw onbefchreeven laat ; en dit Werk by de oorfpronglyke gebreken veele bykomende der Nederduitfche Vertaalinge draagt , en des weinig bruikbaar mag
heeten.
Gronden , in de daad, die pleiten voor ceen meer uitvoerige beter bearbeide, en deeze Eeuw geheel bevattende , Kerklyke Gefchiedeni s fe , in onze taale. De arbeidzaame YPEY heeft 'er zich toe gezet; en bekomen wy, met
de aflevering van dit Eerfie Deels EerJle Stuk , den aan•
yang zyns Letterarbeids , met welken wy onze Leezers
moeten bekend maaken. Voeglyk , dat wy , volgens
onze. gewoonte , het begin eens Werks van langen adem
aankondigende , des Schryvers doel ontvouwen.
Best zuden wy het met zyne eigene woorden voordraagen. „. Van het aangenaam nut , 't welk de Kerklyke
• Gefchiedenis aan ons verfchaffen kan, overtuigd zyn„ de, heb ik 'er my toegezet, om met de geenen, die
• zich verwaardigen willen dit gefchrift te leezen, de be„ langrykfte gebeurenisfen , in de Kerk van KRISTUS
„ ftaande deeze achttiende Eeuw, voorgevallen, door te
„ wandelen, en bier uit voor hun en my zelven heilzaa,, me Iesfen op te gaderen. — Om op deeze wyze in
s, myn
en
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myn voorgenomen gefchryf wezentlyk nuttig te zyn ,
„ zal ik Diet flechts uet'eurde daadzaaken eenvoudig ver• haalen; maar ook 'el myn eigen aanmerkingen over deIf zelven tusfchen in ttroolien. Zo doende, zal ik, waar
^ ik kan , ter beille voor waarheid en deugd, zonder
,, haat of gunst, en zonder my door partyzucht van den
1, weg te laaten afdryven , de eigenlyke oorzaaken, waar.
• om dit of dat gebeurd is uit haare fchuilhoeken by
„ het licht brengen, en het weezen van den fchyn trash,
• ten te ond&itennen. 1k zal wyders aantoonen , wat
• wel of kwalyk gedaan is , 'en zo uit het geen an,
deren ondervonden hebben doen opmerken wat voor• deel verfchaft en wat nadeel brouwt, wat den weg tot
„ geluk baant, en wat den weg tot ongeluk opent. En
onder dat alles zal ik myne leezers poogen te doen let„ ten op bet goed , rechtvaardig en wys, beftuur van
,1 GOD 't welk in de gefchiedenisfe der Kerk zo beer„ lyk doorftraalt, by bet genadig heloonen der deugd ea
,, bet billy.k ftraffen der ondeugd.”
Een wydftrekkend plan, waarlyk, ook wyder dan zotn.
migen willen dat een Gefchiedfchryver het zyne uitzette, en waar in wy ook , dit Stuk doorleezen hebbende,
foms meer pooging, dan daadlyke volvoering , ontwaarden,
en bevonden , dat de Schryver, fchoon meermaalen bly.
ken geevende van eenen opgeklaarden geest en verhelderde denkwyze, nog bylange Diet vry is van gehegtheid
aan Kerkgenootfchaplyke denkbeelden, die foms invloed
op lof en lolaam hebben , en eene wyze van voordragt doen
gebooren vorden, van partydigheid SeEtenyver , enz.
Diet geheel vry te fpreeken, al is het flegts in de wyze
van voordragt en de gebruikte bewoordingen. Met voorbeelden bier van by te brengen , zouden wy te we/
plaats heflaan van die wy geichikt hebben om over
den aanvang deezes Werks te fpreeken.
Wy vaaren vourt om met YPEY 'S eigene woorden zyn
Plan nader onzen Leezeren bekend te maaken. 't Zelve
is , wat de hoofdzaak betreft , tweeledig. „ Eerst zal
ik de Algemeene Gefchiedenis der Kristen- Kerk zo
als die aan haare voordeelige en nadeelige zyde , over
't geheel befchouwd zich vertoont , opgeeven ; en dan
zal 1k, in de tweede plaatze, de bezondere Gefchiedenis van
de onderfcheidene Gennotfchappen . waar in de Kristlyke
Kerk ongelukkig verdeeld is, te boek flaan.”
„ Zie daar een ruw plan, tot weiks bewerking ik bier
„ terZ5
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terftond overgaa. Vooraf echter dient de Leezer te
„ weeten, dat, daar de algemeene Gefchiedenis der Kerk,
aan haare voordeelige zyde befchouwd , niet kan behandeld worden zonder den invloed , welken de onder„ fcheiden Genootfchappen , waar in de Kerk verdeeld is,
„ op haar hebben, in aanmerking te neemen, ik zo wel
5, in het eerfte gedeelte van myn Historisch gefchrift ,
9, als in deszelfs tweede gedeelte , ten aanzien van die
„ onderfcheiden KerkgenoOtfchappen, de volgende orde,
9, door my gekoozen, als meest met den aart 'der zaaken
• overeenkomftig, houden zal. In den eerften rang plaats
5, ik de Lutherfchen, in den tweeden de Hervormden, in
,, den derden de Disfenters , en in den vierden de
3, .Roomschgezinden. De Lutherfchen plaats ik vooraan,
• om dat zy het oudfte Kerkgenootfchap uitmaaken
„ 't welk zich tegen Rome's Hierarchy verzet heeft. De
1, Hervormden plaats ik in den tweeden rang, om dat
„ deezen terftond op de wenken der Lutherfchen de hand
„ aan het werk der Kerkhervorminge mede geflaagen
„ hebben. De Disfenters plaats ik in den derden rang,
9, om dat dezelven , men zy zich met de Lutherfchen en
„ Hervormden van den Roomfchen Stoel hadden ate9, fcheurd, ook deeze beide Gezindten verlaaten, en., in
„ afzonderlyk geftichte Genootfchappen uit malkakr ge„ loopen zynde, elk zyn eigen weg hebben ingeflaagen.
,, En de Roomschgezinden plaats ik in den vierden rang,
„ om dat deezen dat Kerkgenootfchap zyn , waar uit de
„ Lutherfchen , Hervormden en Disfenters , alien ge,, gaan zyn , en van 't welk zy zich alien verwyderd
• hebben.”
Een Schryver is volftrekt meester van de fchikking zyner fchryffioffe, en zouden wy hier op geene aanmerking
maaken, fchoon het ons toefchyne, dat eene andere fchikking, die de Roomfchen, als de oudfte, en zeker nog de
grootfte , onder de verdeelde Christenheid , in beide
deeze opzigten den voorrang toekent, dien deeze Kerk natuurlyk heeft; en zyn 'er onder de Disfenters, die op een
vroeger herkomst boogen, dan de Lutherfchen of de Hervormden. Om den voorrang aan LUTHER gegeeven te
verdeedigen , heeft de Schryver eene breede aantekening
geplaatst, waar in by ten 1/otte zyn zugt voor CALVYN,
dien wy als een Geleerd Man, een kundig Schriftuurverklaarder, over 't algemeen bewonderen, laat doorkyken;
limners by fchryft ten flotte van dezelve: „ LUTHER
9,

,, met
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moet dus van elk, die onpartydig oordeelt, gehouden
„ worden , als het eerfte en voornaamtte werktuig in
,, Gods hand, 't welk de belangen der onder het Room• che
f juk zuchtende Kristenen , met een gezegend gevolg,
9, heeft aangeflaagen. Met dat al is ZWINGEL, als Kerk• hervormer, een groot man geweest, en zyn opvolger
99 ICALVYN nog grooter; deezes Mans weerga in geleerdheid en in braafheid kennen wy, zonder vooringenomen„ heid en in waarheid gezegd , onder alle Hervormers
• niet. Hy heeft hen alien daar in overtroffen !”
Een Overzigt van den Inhoud deezes Stuks ftelt ens,
naa de Algemeene Inleiding, iwaar uit wy het voorgaande meest ontleenden , deeze Hoofdzaaken of Afdeelingen
voor oogen. — Algemeene Gefchiedenis der Kristiyhe

Kerk, aan haare voordeelige zyde over het geheel befehousvd.,
— Historisch verflag van de Onderneemingen der Lutherfchen, ter uitbreiding van den Kristlyken Godsdienst
onder de Heidenen. Historisch verflag van de Onder.
neemingen der Hervormden, ter uitbreiding van den Kristlyken Godsdienst onder de Heidenen. Historisch vergag van de Onderneemingen der Euangelifche Broederen, ter
uitbreiding van den Kristlyken Godsdienst onder de HeiKart Historisch verflag van de Onderneemindenen.
gen der Methodisten, ter uitbreiding van den Kristlyken
Godsdienst onder de Heidenen. Algemeene aanmerkingen op de Zendlingfchappen der Proteftanteu onder de
Heidenen. Historisch verflag van de Onderneemingen der
Roomschgezinden, ter uitbreiding van den Kristlyken Godsdienst onder de Heidenen. —Fella& van de oneenigheden der
Roomfche Zendlingen in Azie. — Algemeene aanmerkingen
op de Zendlinglchappen der Roomschgezinden onder de
Kort Historisch verflag van de Ondernee.
Heidenen.
mingen der Rusfifche Kerk , ter uitbreiding van den
Kristlyken Godsdienst onder de Heidenen. Historisch
verflag van 't geen men ondernomen heeft ter bekeering
van de jooden en Mahornedaanen.

Ter opgave van alle deeze byzonderheden heeft de
Schryver uit de beste bronnen geput , die by onverwyld
onder aan den voet der bladzyden aanwyst , of ferns
sneer algemeen, by het einde eener Afdeeling, verzameld
opgeeft. Doorgaande laat het zich met aangenaamheid
leezen. Niet altoos even gelukkig is de Schryver in
zyne overgangen; zy zyn dikwyls ftuits en ftootend, fouls
langdraadig, en geeven ons het geheel beloop van 's Mars
lei-
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leiding der gedagten,waar mede de Leezer eigenlyk niet
maaken heeft , en die, fchoon ze zomwylen te pasfe kome , by lange na zo algemeen niet moeten weezen, als
wy ze hier ontmoet hebben. De ftyl is zeer ongelyk,
nu zwellend, dan kruipend; en fchynt de Schryver fouls
gefteld op vreemde bewoordingen , en, zo het ons voorkoint gewrongene fpreekwyzen. Een vaste Historiettyl
heeft de Eerw. YPEY zeker niet.
Niet oneigen is men nieuwsgierig na 's Mans denkwyze
over de tegenwoordige tydsomftandigheden voor de Kerk,
zo hy ze in dit Werk mogt ingevlogten hebben, 't geen ,
naar zyn Plan, met wel uit kon blyven. Wy geeven 'er
een ftaal van , en zal zulks tevens ons sets van zyn Styl
cinder 't oog brengen. „ Het is goed , en wy mogen
vs God 'er voor danken, (fchryft hy, van het voordeal.
der Roomfche Gezantfchappen , aan het Christendom
xoegebragt , fpreekende,) dat het zo veele Kristenen
„ gemaakt heeft onder de Heidenen , hoe zeer dezelve
„ dan ook nog aan de banden van onkunde en bygeloof
„ mogen gekluisterd liggen. Alles by hen wacht op eene
„ gelukkige Revolutie, waar door de opgefchooten tarwe
„ van het onkruid gefcheiden en de ganfche dorschvloer
„ gezuiverd zal worden. De tegenwoordige tyd is reeds
„ moeder van groote gebeurenisfen in Europa , en gaat
„ zichtbaar zwanger van welligt nog grooter gebeurenisfen
„ voor dit Werelddeel, waar by wy bidden en hoopen, dat
„ op den duur de Godsdienst van den Heere JESUS gee„ ne fchade lyden, .maat winst hebben moge. —Een
„ voornaam gedeelte van Europa is in onze dagen op
„ eene gansch zonderlinge wyze gerepublikanizeerd , en
„ wy hebben gezien, hoe daar door de Roomfche Gods„ dienst de geweldigfte fchokken ondergaan heefc ; hoe
„ daar door , in onderfcheiden Romeche Landen
„ donkerheden van onkunde en bygeloof steeds opgeklaarci
„ zyn geworden. Laat het zyn , zo als het is! Laat
„ het zyn , dat veele Roomfche Kristenen een te ftou„ ten ftap doen , zo dat zy van onkunde tot valfche
„ kunde , en van bygeloof tot ongeloof overfchryden ; 'et
„ is toch hoop dat zy dit dens ten laatften bemerken,
„ en dan eenen Godsdienst belyden zullen , die hun, in
• leeven en in fterven, weezenlyken troost kan opleveren.
,, Men kent 'er ja reeds older, by welken waare kunde
„ en egt geloof de eindpaalen van hunne vorderingen op
as den
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„ den weg der verlichting zyn. Dit zal zeker eens ftrek„ ken tot voordeel van die Roomfche Kristenen, welken in
,, de andere werelddeelen uit de Heidenen verzameld zyn.
,, En wat zal 'er voortaan, wat zal 'er misfchien
lang, te Rome gebeuren? Paus Pius de zesde is hoogt, bejaard, en in eenen zeer zwakken toeftand. Zyne
9, Kerkvoogdy zal dus, zo 't fchynt, niet lang meer dun!, ren. Maar wie zal dan zyne plaats vervangen? Men
heeft al eenigen tyd getwyfeld , en men twyfelt thands
• nog fterker, of by wel immer een Opvolger zal hebben. Dan , wat bier van ook worden moge , wy be.
: fpeuren duidelyk , en wy befpeuren met blydfchap ,
• dat waarfchynlyk de vermolmde ftoel van Rome's KerkS, monarch, is het niet beden , dan morgen , uit elkande.
• ren vallen, en dus doende binnen kort aan ftukken en
brokken onder het ftof der verachtinge zal nederlig.
,, gen , zo dat 'er geen mensch meer na omziet. Dit
• vermoeden wy , en meenen 'er grond toe te hebben
„ dat welhaast gebeuren zal (*) , en zoude sulks dan
„ ook op den 6odschenstftaat der Roomfche Kristenen , die
9, in Azle, Africa en America uit de Heidenen verza„ meld zyn, geen gewenschten weerflag bebben ? Zou„ de voor deezen dan ook geen licht in de duisternis
„ opgaan? Zouden deezen langs dien weg de waarheid
„ niet nader leeren kennen ? Het kan niet misfen , of
„ van dit alles moeten de bekeerde Heidenen , die der
„ Roomfche Kerk zyn toegedaan , vroeg of fpaade de aan„ genaamfte vruchten plukken !”
Van der Yooden bekeering tot het Christendom gewaagende , luidt , onder meer andere, 's Mans taal: Zints
,, men in Europa het Kristenvolk in beweeging heeft ge„ zien , om de rechten der menfchen , op eenen gelyk„ maatigen en vryen voet , te herftellen, en alle de Be„ woonders der aarde,waare 't mogelyk, te verbroederen,
„ zyn de yooden , die men niet buiten fluiten wilde ,
„ bier en daar met vryheden en voorregten op eerie
„ seer aanmerkelyke wyze verwaardigd geworden. Reeds
„ tenjaare 179r vraagde men in Duitschland, of de
Yooden ook Burgers waaren ? in eene 20 genoemde
1

17

BY-

(*) Zo fchreef de Eerw. YPEY in 1797: wat zou by in February 1798 naa dat de Franfchen in Rome gerukt zyn , 'er Wet
kunnen byvoegen t De ItEDACTLUR.
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Bydraage tot denken voor Burgers , Kristenen en 30.
„ den (*). Hoe men naderhand op veele plaatzen, ook
in ons Vaderland , de yooden befchouwd heeft, is be„

• kend. Aileen kunnen wy 'er niet van tusfchen, onzen
„ Leezeren, nit de openbaare Nieuwstydingen, by deeze
gelegenheid te herinneren , dat de Generaal BUONA,
1 , PARTE, in Lentemaand van het tegenwoordig jaar 1797,
„ re Ancona, in Italie, verfcheiden yooden tot Raadshee„ ren en Municipaliteitsleden benoemd heeft. — Wat
„ zullen wy van deeze dingen zeggen? De God van Is• rael bettuurt dat zo!”
(4') Dit Werkjen kwam nit te IVeenen by r. C. MUCKS
Erven.
Reize van Zeeland, over de Kaap de Goede Hoop en Bet.
tavia , naar Samarang, Macasfer,, Amboina, Suratte,
enz. gedaan in de yaaren MDCCLXXIV tot MDCCLXXVIII door den Heer J. S. STAVORINUS Sehoutby-Nagt by de Admiraliteit van Zeeland. Doormen-gd
met veele belangryke Aanmerkingen, over den 'fart, Gewootzten, Leevenswyze, Godsdienstplegtighoden en Keephandel der ?Olken in die Gewesten. Ilde Deel. Te
Leyden , by A. en J. Honkoop , 1798. In gr. 8vo.
335 bh
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n onze aankondiging van het Eerfte Deel deezer Reize
van den Nederlandfchen Vlootvoogd STAVORINUS hebben wy, ten flot, verme/d „Wy verlangen na het Tweede
en laatfte Deel deezer Reize, orn onszelven, en onze
„ Leezers, te onthaalen op de Waarneemingen van eenen
„ Vaderlandfchen Reiziger (*)." Wy marren des niet
om hun met dit Tweede Deel bekend te maaken. Het
gunflig oordeel, 't welk wy des te gemelder plaatze geftreeken hebben , en de Aanmerkingen daaromtrent ge.
maakt, agten wy noodloos te herhaalen; en zal de plaats,
welke wy gefchikt hebben om 'er berigt van te geeven,
klein genoeg vallen , om , zonder eenige uitweiding irk
den lof diens onvermoeiden Waarneemers, dit gedeelte
zyns Werks te doen kennen , en door eels en ander that
on(*) Zie

Vaderl. Letteroeff. voor 't par 1797, bl. 5+8.
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order 't oog te brengen ; ter aanfpooringe om zich het
geheel zo leezenswaardig Werk eigen te maaken.
Gelyk in het voorgaande Deel, ontvouwt een breede
Inhoud, vooraan geplaatst, wat men, in dit Deel, te yin.
den hebbe. Meer gemaks voor den Leezer zou een
korter Inhoud en, een welingerigt Register baaren ,
wenschten wy wel , ten dientte der Gebruikers, dit verb
vaardigd gevonden te hebben op een Werk , waar in zo
groot eene verfcheidenheid van zaaken voorkomt. Wy
zullen, zo min als van het voorgaande Deel, dien Inhoud
2ffchryven, en zetten ons teritond tot het mededeelen der
veelvuldig door ons aangeitipte byzonderheden.
Voorbygaan konden wy niet, 't geen de Reiziger wegens den Scheepsbouw te Suratte aantekent. Daar
„ Suratte eene groote en oude Koopftad is, mangelt bet
„ ook aan geene verfchillende foorten van Vaartuigen ,
„ die 'er , of gebouwd, of reeds voltimmerd , aangebragt
„ worden. Die Schepen, welke zy hier zelven timmeren,
„ komen, wel is waar, duur te ftaan ; doch kunnen bons
„ derd jaaren achter den anderen zee bouwen." Weetenswaardig is 't geen by ten bewyze hier van aante.
kent, wegens een Schip in 17o2 reeds het Oude Schip gepaamd, en nog eene Reize in 1770 volbragt. De wyze
van bouwen neemen wy over.
„ Zy -bouwen hunne Schepen niet op dezelfde wyze
„ als de Europeaanen ; de meeste inhouten worden 'er
„ eerst ingebragt als de buid . reeds is opgemaakt. 'Er
„ werd 'er een gebouwd terwyl ik my aldaar be yond op de
„ zogenaamde Engelfche Werf, dat my op 't oog een van
„ honderd voeten kiels toefcheen; het Bond in eene foort
„ van drooge dok (zoo men een groot gegraaven gat,
met een dam aan den rivierkant geflooten, zonder be1, fchoeijing , of iets dat daar naar geleek, dien naam
geeven mag.)
,, De huidplanken zetten zy niet, als by ons, met de
55 vlakke kanten op den anderen, maar met fponden, die
22 zy zo gelyk maaken, dat alle y zeer naauwkeurig op elk', ander fluit, waar aan zy veel tyd en arbeid befleeden:
ten dien erode wordt de leant van de reeds aangebragte
• planken met roode menie beftreeken, en die planken,
• welke zy reeds in gereedheid hebben gebragt om daar
• op te fluiten, worden daar op gezet en nedergedrukt
om de oneffenheden te zien, die door de menie geverfd
„ en vervolgens weggenomen worden ; dit doen zy zoo
,) lug*
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lang, tot dat alles volmaakt op elkander past en fiuit;
als dan befineeren zy de beide kanten met eene foort
van lym , die door den tyd zoo hard wordt als yzer,
geen zy met een dun laagje Capok beleggen; waarIs
na
zy dezelven zoo naauw met keggen aan elkanv
der weeten te vereenigen , dat men genoegzaam geen
29
naad kan zien , en het als 't ware den Ituk fchynt uit
te maaken.
77
„ Om de inhouten en balken mede zoo juist als de
huidplariken te doen pasfen, gaan zy 'er even zo mede te
werk
als met deeze; zoo dat een Auk hout , alvoorens
2)
v, het wordt aangellaagen , fomtyds tien en meermaalen
„ worth uitgenomen en weder ingezet.
„ In plaars van bouten gebruiken zy Itukken yzer ,
„ even als 1pykers gefmeed , waar van de punt, dwars
„ doorgeflaagen, van binnen wordt omgekromd, en deeze
„ wordt wederom in het bout gedreeven ; daarenboyen
„ weeten zy het yzer, dat zy hier toe gebruiken, zeer
I)) taai te fmeeden.
„ Dit maakt het bouwen hunner Schepen, tegelyk met
„ de duurte van bet hout,'t welk van verre of hier aange„ bragt moet worden, wel zeer kostbaar, maar oak zeer
duurzaam, naardien dezclve veele jaaren kunnen vaa„ ren, zonder dat 'er jets aan den romp behoeft gedaan
„ te worden; men begrypt ligt, dat het calfateren der
„ naaden bier met te pasfe komt; want zoo dra deeze
„ zich eens begeeven is de geheele huid van weinig nut
meer.
„ Het Schip , dat ik zag bouwen, was aanbeffeed voor
„ 75,000 Ropyen of f 112500 Hollandsch , en moest
„ duizend negenhonderd Kanasters Zuiker , of honderd
„ negentig Last, kunnen laaden.”
De geheele Reize door, vindt men veel ophelderings
den Handel betreffencle , en van het verval onzes Han.
dels; zeer is die van Suratte verloopen. De oorzaaken
delft de Reiziger op, en fchryft hetzelve toe, vooreerst,
aan de genoegzaame vernietiging van den Illogolfchm
Vorst. — Ten tweeden, aan de nabyheid van Bombay,
waar de uitvoer geheel is vrygefteld. — Ten derden, aan
de Oppermagt, welke de Engelfchen zints de laatfte canwenteling in Suratte zich hebben aangemaatigd. Hy drukt
zich hieromtrent in deeze bewoordingen uit : De
„ hoogmoedige en willekeurige handelingen deezer Natie
maakt de Kooplieden wars ow jets te onderneemen,
77 ne
7?
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,, en de Capitalisten bevreesd om hunne Gelden op in,' trest uit te zetten, en in den Handel te doen rouleeren.
9, ..--- De ftukken toonen klaar genoeg aan, dat , zoo
,, zy den Handel niet naar bun zin en ten voordeele
,, van hunne byzondere beurzen kunnen fchikken , zy
„ denzelven alle verhinderingen zullen trachten toe te
„ brengen, die eene despotieke magt bun aan de hand
„ geeft. 1k zelve heb daar van de ondervinding gehad,
„ toen de Chef der Engelfthen en het Raadslid SITTON
„ den Nabab aan alle inlandfche Kooplieden deeden ver,, bieden, dat zy geene myner aangebragte Negotie- goede,, ren, en byzonder geen Suiker, van my zouden koopen,
,, ten einde my te dwingen dezelve vootzodanig een prys
„ of te ilaan als zy 'er voor wilden geeven; waar toe zy
,, de eerfte perfoonen 'onzer Dire&ie mede hadden over,, gehaald ; ten einde deezen hetzelve insgelyks aan
St 's Compagnies Makelaars, die anders de grootfte Koop59 lieden zyn, zouden verbieden.
„ Door deeze en meer andere onrechtvaardige, of laat
99 my liever zeggen despotieke, wegen , vervalt de Han„ del in deeze eertyds zoo bloeijende KoopItad , welke
in met recht voor de grootfte van Indiin gehouden is,
59 van dag tot dag ; en dit komt ook, naar alien fchyn ,
V/ met de geheime oogmerken ; welke de Regeering van
1.) Bombay heeft , zeer wel overeen , om dus, door de
II, kwellingen en moeilykheden , die den Kooplieden al59 bier aangedaan worden , hen na Bombay te trekken ;
51 want het is anders onmogelyk met de regelen van een
99 eenigzins wys befluur overeen te brengen , dat men
SS zoo •veele ongehoorde afkneevelingen op een onderge59 fchikt Comptoir zoude toelaaten, waar van zy, om de
tt nabyheid , geene onweetenheid kunnen voorwenden ,
59 indien andere uiti ten hen daar toe niet aanfpoorden."
Middelen, tot her el aangeboden, vermeld hebbende,
voegt sTAVORINUS 'er nevens , ,, dat , hoe groot het
- hon ook zy geweest , zy nowt
!I vermogen der Enge c
tf meester van het Kasteel of in Suraue zoo magtig ge" worden zouden zyn, indien zy den Heer T ** *, to
St dier tyd Direfteur van cute Compagnie aldaar , niet
,, overgehaald hadden , dit werk ilegts aan te aim , en
59 zich te eenemaal Itil te houden. —,- Verwonderlyk
99 moet bet echter iemand voorkomen, dat een Man van
99 veel verand , zoo als men zeide dat gemelde Heer
9/ bezat, geen gebruik heeft gemaakt van de aanzienlyke
Aa
,, magt,
ioETT. I798. 110, 8,
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magt , die by , op dien tyd zoo in Schepen als in
,„ Volk, hadt, waar mede by genoegzaam alleen in that
„ was om de oognierken der Engelfchen te doe} mis• lukken , al hadt by zelfs voor zyne Meesters het
• Kasteel niet in bezit willen neemen, dat hem aangeboo,, den wend, zonder de mjnfte vrees dat 'er eenig bloed
zou vergooten worden." De geheele toedragt dier
zaake words tot fchande van den Heer T*** ontwikkeld ;
met eerie ophaaling van de vo.ornaamtle beledigingen
door de Engelfehen dm den onzen aangedaan. Men leeze dezelve in het Werk, en zal zyne toeftemming vaardig
geeven aan onzen Vaderlandminnenden Reiziger, als by ten
flot fchryft : „ Deeze ftaaltjes zyn genoegzaam om daar
52 uit de hoogmoedige en geweldige handelingen eerier
„ Natie te zien, weer ingewortelde haat tegen Hol„ landers al te zeer bekend is ; als mede de droevige
„ omttandigheid waar in onze Compagnie , te deezer
• plaatze en in Bengalen , zich bevindt. Het ware te
„ wenfchen , dat zy van andere plaatzen, alwaar wy bet
41 recht in handen hebben, of mogten geweerd worden,
• of dat hun Handel niet , ten nadeele van den onzen ,
,, zoo door de Compagnie als door byzondere Perfoonen,
• werd voorgetrokken."
Meer rechtftreeks is het Handelbederf aldaar zomtyds uit ons zelven. Schoon onze Handel derwaards,
door den mecrderen aanvoer van andere Natien , van
weinig aanbelang zy , heeft , zo als onze Reiziger op.
tekent, „ de Compagnie zich wel eens meer met vyf en
„ twintig Pr. Ct. moeten vergenoegen wanneer, in ze„ ker jaar, een zeker Gunfteling, als eertte gebieder, der„ waards vertrok , en men voorzag, dat zyne Direaie
niet lang zou duuren , gaf men op Batavia voor , dat
„ 's Compagnies Pakhuizen zodanig met Suiker waren
„ opgevuld , dat men noodwendig daar voor eene uit,, komst moest zoeken,; dus befloot men , om Mies na
„ Suratte te zenden , met order om dezelve aldaar van
1, de hand te zetten , al ware het zelfs met vyf en twin.
., tig Pr. Ct. advans , 't geen ook getrouw werd pagekotnen; en naa een beftuur van twee en twintig maarr.
,, den kwam de Gunfteling, rykelyk van Ropyen voor.
zien, wel te vrede te Batavia te rug."
Wy zouden onze geheele aankundiging met dusdanige
Handelbeletzelen van Vreemden , en fchandlyke bedryven
van eigen Landzaaten, kunnen vullen; doch itappen 'er
van

REIZE.

363

van af, rnn ook lets van eenen arderen aart op te geeyen. Zo vinden wy in de Befchryving van de Maltabaarfche Ku „dat men 'er, behalven de eigenlyke Alfanog verfcheide Natien aantreft , door den
• abaaren,
l
,, Handel derwaards gelokt ; als de Mooren, ifrabieren,
„ Perliaanen , en onder andere ook eene Volkplanting
„ der yooderi , die , zoo zy voorgeeven , afftammelingen
„ zyn der tien Stammen door SALMANAZAR uit de As„ fyrifche Gevangenis gevoerd , en vervolgens naar herwaards vertrokken, alwaar zy, zints onheuchelyke ty,, den, een klein Volk hebben uitgemaakt, 't welk door
„ verfcheide Vorften deezer Landen met uitfteekende
• voorregten , reeds voor veele eeuwen , is begiftigd ,
„ waar onder geen der geringfte is, die van eene vrye
„ oefening van hunnen Godsdienst. — Zy bewoonen
„ een afgezonderd Dorp , welks huizen van fteen opge„ bouwd, en meest alle van buiten wit gepleisterd zyn;
1, in 't zelve zyn drie Synagogen.”
Op de Reis van Suratte na Batavia narn STAVORINus het Zodiacale Licht waar, en geeft 'er deeze befchryving van. „ Den 9 January 1 7 76, en eenige volgende
• dagen, zagen wy des avonds van zeven tot acht uuren
,, het Zodiacale Licht in het Westen, zoo als wy het te
vooren, in de maand October, in het Oosten gezien
• hadden; doch toen meet helder en zeer naby de fche5, mering komende, ook meer zichtbaar en puntsgewyze
• eindigende. Het fterkfte, dat ik dit Licht gezien heb,
5, was op den January, 's avonds ten half acht uuren,
„ even na zonnen- ondergang, op de N. Breedte van 8 9 ,
• 30/ drie mylen dwars van Coylang op de Mallabaar„ fche Kust: het vertoonde zich toen, een kwartier uur
voor itonneopgang, zoo wit en helder als de dageraad;
„ deszelfs bazis ftondt op eene donkere wolk, by de Zee.
„ lieden een Bank genoemd , die omtrent drie Graaden
• boven de Horizont was; deszelfs breedte was byna re,
,, en ter hcogte van 4o Q zichtbaar, alwaar het eindigde
als een puntige pyramide ; ten negen uuren waa het nog
• zichtbaar, maar ruim de heift flaauwer; hetzelve ver• doofde den luister van de meeste Starren, die 'er zich in
„ bevonden; doch nimmer heb ik dat licht gezien, of 'er
„ was een walk of bank by, waar op de balls flondt.”
De opmerkende Reiziger nam ook het Melkwit .Zeewater waar, en deelt 'er ons dit berigt van mede. „ Wy
• hadden, van Cochin vertrekkende , nagts een zeldzaanl
,, vet..
Aa
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verfchynzel van de kleur van het Zeewater : 't zelve
„ nam eene zodanige Witheid aari, dat het 'er even eens
91 uitzag als Melk. Wy haddep by den dag reeds opgeIf merkt , dat het donkerder en bruinder werd dan an!, ders , en die blaauwe helderheid hadt verlooren , die
het meest altyd in openbaare zee heeft; naarmaate
de avondfcheemering verrninderde , werd het witter ,
1/ 't welk langzaamerhand toenam, tot negen uuren, zynde hetzelve toen zoo wit, dat de geheele zee als met
21
11 een wit laaken fcheen bedekt te zyn , of gelyk de
,, fneeuw zich by nacht over het land vertoont. De ho.50 rizont was van de lucht niet te onderfcheiden als in het
.11 Noordwesten , waar de lucht eenigzins donker was.
1! Van de vuuring , die men in het Zeewater dikwyls
IS ziet , was het geheel onderfcheiden, door eene dood9, ache witheid , fchoon 'er by het Schip vuuring order
was. Wanneer het zich op het allerilerkst vertoonde,
1/
liet ik eenige maalen het lood werpen; doch wy hadden geen grond met honderd en vyftig vademen lyn.
lk liet het water fcheppen, en bragt het daadlyk onder de Microscoop ; doch ik kon met het meest vergrootend glas niets in hetzelve befpeuren , en voor
11
tet bloote oog was het zoo fielder als kryftal, fchoon
het lets van zyn zouten en bitumineufen fmaak fcheen
verlooren te hebben (*)."
Wegens de Vuuring van het Zeewater tekent by deeze
waarneeming op. „ Schoon veelmaalen te vergeefsch
„ het Zeewater onderzogt hebbende, wat de vuuring ,
„ die men 'er veelmaal 's nagts in ziet, mot veroorzaa„ ken, gelukte het my eindelyk , op den ro February, de
„ Dierties te ontdekken, die door haare fnelle en fchie0, tende beweeging, naar myne gedachten, deeze vertoo,, p ing doen voortkomen. Haare Iengte was omtrent twee
„ lynen , en de breedte eene lyn: zy zyn plat en zeer
„ cloorfchynend; het geheele Diertje beftondt uit negen
kringen , van welken de kleinfte den kop uitmaakte,
„ waar uit twee hoorntjes voortkwamen; de kringen wer,, den
$TAVORINUS
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(*) De
het des waargenomene door den Engelfahen Capt. NEWLAND
„

te vinden in onze Hedend. J'aderl. Letteroel III Deel 2 Stuk
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„ den allengskens grooter en breeder tot den negenden
,, toe, die alleen, als een derde van de geheele lengte,
3, ovaalsgewyze loopende kringen, het achterdeel van het
„ diertje uitmaakte ; midden door . de lengte liep een
„ kanaal , het welk aan het hoofdjen naauw , maar al„ lengskens naar achter wyder liep tot in het midden
„ van den negenden kring, daar het zich met veele tak„ jes verfpreidde ; in bet midden van dit kanaal vertoon„ de zich nog eene fubftantie, die eene wormswyze be„ weeging van achter near vooren hadt , welke ik hield
voor het principium vita. Geheel aan het achterfte
„ gedeelte van den negenden kring waren twee kleine
„ openingen , ronlom welke vier pootjes zichtbaar wa„ ren; ook fcheenen 'er nog meer te zyn ; doch zy waren
,, zoo klein dat ik dit niet voor zeker durf bepaalen.”
Het Eiland Java, en inzonderheid de Stad Batavia,
ontmoet bier eene byzondere Befchryving , waar in het
bekende met een woord aangeweezen , en het on- of min
bekende op eene duidlyke Wyze vermeld wordt. De Bevolking van Batavia opgegeeven hebbende, vermeldt STAVORINUS ons : „ Onder de Europeers behooren ook de
„ geenen , welke bier te lande van Europeefche Ouders
„ afkomftig zyn; waar onder de Vrouwen wel het aan„ zienlykst getal uitmaaken. — Die, welken in Europa
„ gebooren zyn , zcio Vryburgers als Compagnies Dienaa„ ren , beftaan uit meest alle Natien , die men in dit
„ Waerelddeel vindt; de mintten zyn uit de Nederlanden
afkomftig, de meesten van de Duitfchers. — De on, derfcheidene denkwyzen, door de verfchillende opvoe„ ding , die ieder in zyn Land verkreegen en aangeno,, men heeft, fmelten hier te zamen in een, dat is, zich
• Rykdom te verfchaffen , en , om dit doel te bereiken,
• wordt niets onbeproefd gelaaten ; met welke denkbeel„, den van deugd zy bier ook aanlanden, rasch worden
sleezen uitgewischt , wanneer zy met de hoofdbedoe.
,, ling ftrydig zyn, Weinigen zyn 'er , die de verzoe.
„ kingen overwinnen , en de deugd volftandig blyven
„ aankleeven; en nogthans is het getal gering van hun,
,, die, fchoon zy alles opofferen om hunne bcgeerten ver„ vuld te zien , bier in gelukkig geflaagd zyn. Zich dus
„ in hunne verwagting te leur getteld ziende, vervallen
• zy in eene melancholie ; dit, gevoegd by het onge„ zond climaat , en gebrek aan bun gewoon voedzel, put hunnen geest en leevenskragten uit, tot dat
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de dood een einde aan hunne toomlooze begeerte
maakt.
,, De meeste mcnfchen , die men bier ziet , en zelfs
15 veele Ryken , die men oordeelen zou dat reeds het
91 toppunt hunner wenfchen bereikt hadden, hebben iets
• in hun gelaad, dat naar het onvergenoegde en droef11 geestige zweemt, 't welk een zeker teken is dat hun
„ ge m oed niet gerust of vergenoegd is.
i Ongetwyfeld
zal het climaat bier aan veel toebrengen; de leevens79 geesten en vermogens verrichten hier die werking
^ niet, die zy, in een kouder luchtftreek, op den =inch
uitoefenen ; althans ik heb by my zelven ondervonden,
I! dat my al zeer dikwyls die opgeruimdheid en vrolyk„ heid ontbrak , die ik weleer in andere Gewesten by
„ my ontwaarde. — En niet alleen dit ; maar men
„ krygt , naa men zich hier eenigen tyd heeft opgehou„ den, een zekeren trek tot werkloosheid en rust, die
„ de vermogens meer en meer verftompt en de geftellerk
„ vernvakt , dat veelal door eene verveeling van alien
„ wait gevolgd wordt. De eenigfte toeviugt is dan,
„ voor de zodanigen, gezelfchap te zoeken , om, zoo a14
„ men zegt , den tyd te dooden , met tabak te rooken,
„ over nietswaardige zaaken te fpreeken , te drinken en
„ te fpeelen ; de dag en een gedeelte van den nacht
„ ten einde gebragt en het overage Ilan den flaap toege• wyd zynde , is men des morgens alweer verlegen hoe
„ best den voorhanden zynde dag ten einde te brengen,
„ zonder de geliefde rust te ftooren , of door het leezen
95 van goede boeken den geest op te fcherpen en te ver„ fraaijen.
't Gezellige, dat in een goed Huwelyk moet plaats
„ hebben, is bier weinig te vinden ; meest alle verbin„ tenisfen worden aangegaan met oogmerk om zich te
verryken, of zyn fortuin te bevorderen, en de weinige
„ huwelyken , die nog al om perfoneele hoedanigheden
„ worden aangegaan, geeven weinig tyd na de verbin„ ding reeds blyken van vervreemding , en dit is veel„ al de fchuld van de opvoeding , die de Ouders bier
„ aan de kinderen, en vooral aan de Dogters, geeven.”
Dit laatfte vinden wy, daar de Reiziger ten flotte
nog eenige byzonderheden van de Kaap de Goede Hoop
opgeeft , onder veele andere gewigtige byzonderheden,
rnede vermeld ; dock wy moeten , om niet te breed
te worden dit onderrigtvol Boek ter zyde leggen.
„
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Rechtsgeleerd Onderzoek , of de Proclarnatie van de Nationale
Vergadering , repnefenteerende het Folk van Nederland, van
den 18 diugustus 1796. krachteloos maakt en buiten werking
fielt het Placaat van de voormaalige Staaten van Holland , in
dato 21 duly 173o, tegen de Sodomie. Door Mr. G. J. GALES.
Te Amgerdarn , by H. Gartman en W. Vermandel en Zoon,
1798. In gr. 8vo. 20

D

e Burger GALES kreeg tot het fchryven van dit Stukjen
aanleiding, by gelegenheid dat twee perfoonen, fchuldig
:tan de verfoeijelyke misdeed van Sodornie, onlangs te Amfierdam, en wel den 26 van Grasmaand 1798, capitaal voorgetteld
wierden ; wanneer Cvolgens zyne zeker Jood, of,
near de tegenwoordige taalhervorming , zeker Mofeesch Burger, in een gezelfchap durfde beweeren : dat de doodftraf
omcrend deeze misdeed niet moest worden uitgeOefend , om
dat, zeide by , by Proclamatie van 18 Augustus 1796, de Kerk

van den Staat is ajgefcheiden.

In den beginne daclit de Schryver: zou de Burger ook teas.

iaallenl doch by vernam zedert, dat her hem ernst was ,

zyne argumentation bier op neder kwamen: „ De Staat heeft
„ gemaakt Wetten , ftraffende dit crimen met de dood; die
„ Wetten beru'sten op Goddelyke Wetten ; deeze vervallen
„ door de gedecreteerde affcheiding van de Kerk en Steer , en
9, deeze Wetten vervallende, vervallen te gelyk de menfchelyke
„ Wetten op die Wetten gebouwd.'
Indien dit wezenlyk de loop der redeneering van iemand geweest is , (dear wy nog al aan durven twyfelen , om dat ze
al te byzonder, om Met te zeggen, al te dwaas, is) dan moe..
ten wy met den Burger GALES dezelve ook zeldzaam, en de
gevolgtrekkingen vooral zeer zeldzaam, noemen. En offchoon
ivy Met weeten, of de Mofaifche Burger door de Argumenten
van den Christen Burger van zyn gevoelen is te rug geko.
Men, zo gelooven wy toch, dat fommige argumenten , in dit
boekjen voorkomende, door de meesce Rechtsgeleerden voor
voldoende zuilen worden gehouden.
De Autheur volgt, in dit gefchrifc , deeze orde dat by
eerftelyk onderzoekt, wat de Goddelyke en Menfchelyke Wet.
ten, ten opzichte van de misdeed van Sodonsie , bepaalen; ea
Elan ten tweede, of, door de affcheiding van Kerk en Staat
daarorn alle die Wetten vernietigd zyn. Betreffende het eerfte, zo wont de Schryver , zo uit Lev. XVIII: 22. als Lev.
XX: 13 , dat de Rechter van Hemel en Aarde, die te rein
vah oogen is , dan dat by dit kwaad kan tanfchouwen , al
vroeg verklaard heeft, en door woorden en door deaden, niet
alleen zyn afkeer tegen die zonden, maar uitdrukkelyk gewild,
slat de cinders van dezelve met de dood zonden worden ge.
A a 4.
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I/raft. Ely bevestigt dit verder met Rom. I: 17. i C'or. VI:
pip en 3i. 1 Timoth. I: so. vooral dud. vs. 7: en voert ver.
volgens de Lex yulia de 4dulteriis, en andere bewyzEn nit
bet Romeinfche recta , aan ; fluitende dezelve met het Placaat
van de Staaten van Holland en West yriesland , van den 21
duly 5730.
Wanneer intusfchen de berichten , aan ons gegeeven, near
waarheid zyn, waar aan wy niet twyfelen, dan zou zeker Mofalach Burger, by gelegenheid van gemelde capi:aale voorffelling , beweerd hebben : dat het Placaat van de Staaten van
Holland, van den Jaare 1730 , gegrond is (zo als uit deszelfs
inleiding blykt) op de ftraffe, met welke God de inwooneren
van Sodoma en Gomorra bezogt heeft. Dan, daar by de zonde
van Sodoma en Gomorra meer als eene brooddronkenheid ,
boogmoed en wellust , dan die welke Lev. XVIII: 22 en
XX: 13 befchreven wordt , aanzag; en het woord bekennen,
in de Nederduitfche Vertaaliug van Gen. XIX: 4, 5, voor een
geheel ander woord, in den zin van cognoscers, wilde opgevat hebben: zo blykt' daar nit, dat die Burger alleen heeft
willen beweeren, dat de woorden uit Lev. XVIII en XX niet
tot een grondflag van het voorn: Placaat gelegd zyn: offchoon
by niet zal kunnen ontkennen, dat de dead, in die twee tekften,
Lev. XVIII: 2a en XX: 13. verboden wordende, ook in het
Placaat van den jaare 173o op dezelfde theft, namelyk op de
dood , verboden words.
Wy voeren dit echter niet aan, om dat wy ons met de verklaaring of het gevoelen van den Mozalichen Burger, betreffende Gen. XIX: 4 en 5, zouden vereenigen; geenzins, maar
Meet] om aan te wyzen, wat het wezenlyk aangevoerde van
dien Burger was, dien wy bedoclen. Wy voor ons gelooven
ook zeer wel, dat zatheid van brood , overvloed van rykdom,
en verregaande hoogmoed , het gedrag der inwooneren van
Sodoma en Gomorra tot allerley wellust deedt uitloopen; maar
wy gelooven 'er by , dat hunne buitenfpoorigheid zich ook tot
die daaden uitilrekte, welke in Lev. XVIII: aa en XX: 13 verboden worden. En wy doen dit met te meerder grond, om
dat wy, behalven den Bybel , nog een zeer oud Mozaisch Burger , namelyk JASEPHUS voor ons hebben , welke , in zyn
Antiquit. dud. Lib. I. Cap. la , het karakter dier zo ilreng geitrafte lieden dus befchryft : „ De Sodomites , opgeblazen
„ door overvloed en menigte van rykdommen , waren moed„ willig jegens de menfchen en weerbarffig tegen God, wiens
„ genotene weldaaden zy vergaten. Zy haatten de Vreemde„ Iingen , en, brandden van affehuwelyke kitten tot elkander.”
Wat nu het tweede beweerde van den Burger GALES aangaat, zeker is het, dat het Placaat van den Jaare 173o, tot
heden , door geen under Placaat of Decreet, hoegenaamd, nog
even zo zeker. dat
is ingetrokkeu. En het is, near one
Rech.
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Rechters, alleen gefteld zynde om de door hoogere magten
voorgefchrevene Wetten te handhaaven, zich niet mogen versneeten, om die kragteloos te willen maaken, al ware het dat
zy de gronden, op welken die Wetten gemaakt zyn , niet
voor voldoende hielden. Eli het is alleen om deeze reden ,
dat wy gelooven , dat het Placaat van den Jaare 173o ook
nog heden ftrikc gevolgd moet worden , in zo verre dit
met de beleedene , of bewezene , misdaaden der gevangenen
overeenflemt.
Wy hebben in dit Boeksken maar eens CARPSOVWS aangehaald gevonden, en wet wegens de, ftraffe op den meineed
gefteld: wy waren wezenlyk eenigzins beducht, of niet zomtyds de beden king van dien man mogt in 't midden gebragt
worden , voorkomende in zyne Yerhandeling over de Lyfgraf.
felyke Misdaaden. Deel I, Hoofdfiuk LXIX. S. 37, alwaar gevraagd wordt, of de vermenging tusfchen 7ooden en Christenen
met de firafe der Sodomie te beteugelen zy? En het by die gelegenheid zeer bedenkelyk voorgefteld wordt, of niet het bekenuen van eene Christen vrouw door een Jood, of van eene
JHlebreeuwfche vrouw door een Christen man, eenigzins aan
de misdeed van Sodomie verzwagerd zy. Wy zouden wezen.
lyk geen raad geweeten hebben , om den goeden CARPSOVIUS,
in dit geval , tegen eenig Mozaisch of Christen Burger te
verdeedigen. Gelukkig dat by de zaak flechts vraagsgewyze
voor doer komen , en dezelve in de ultwerking nog al lets
verzacht. Oak dit Argument is, by die gelegenhheid, wel
eens aangevoerd, waarom wy 'er ook melding van gemaakt
hebben.
Dear dit Werkjen , in eenige ledige oogenblikken , alleen
ter beintwoording van zeker waar, of vooronderfteld, wanbegrip, gefchreven zy, zo zullen wy onze Leezers niet verzekeren, dat de Rechtsgeleerden , in deeze 20 bladzyden , eenig
nieuws voor hen zullen aantreffen: maar ook dit bedoelde de
Schryver niet, welke in deeze alleen wenschte by het oude
te blyven; zekerlyk om dat wy nog geen nieuw hebben, dat
beter is.

Hemet COLLOT eESCURY J. U. D. Mures Juveniles. Rot.
terodami , apud N. Come!, 1797. In 8vo. 82 pp.

I

ndien de eerfte proeven der vordering en bekwaamheden

van opkomende vernuften altyd enige onderfcheiding, aansnoediging en lof, verdienen , verdienen zulks mede ongetwyWy althans , offchoon wy den jeugdigen
geld deze Zangen.
Dichter nog met enen van Lennep en dergelyke fchitterende
geesten in genera gelyken rang kunnen ftellen , mogen hem
on-
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onze goedkeuring en loffpraak geenzins weigeren. Hy toch
geeft reeds beflisfcheude btyken van met de itudie der ouden
enen goeden aanvang gemaakt , en wezenlyk met finaak en yarded gewerkt te hebben. Wy hebben zyne Dichtfiukjes, die ten
getale van 23 in dit bundeltje voorkomen, fchoon zy ons wel
gene floffe leverden om de flerkte van een verheven genie te
bewonderen, evenwel, om de zoetvloeiendheid der verfen, en
de naive uitdrukking van een zacht gevoel , algemeen met
genoegen gelezen. Wy bevelen derhalve deze Mufe Yuvewiles aan de aandacht van alle ware beminnaars en begunftigers der Latynfche pazy, en wenfchen gaarn, dos het, door
derzelver goed onthaal, dezen'wel-belovenden kwekeling aan
gene nodige opwekking voor het vervolg ooit ontbreke.
halve D'ESCURY' S eigen proeven heeft men nog in di t bundeltje
een fchoon Vers van zynen verdienstlyken Leermeester Yo. Ad.
Nodal, den , gelyk in waarde , van den beroemden j. F!.
Hoeuft , en weinige regels van minder belang , door C. E.
E. Collot d'Escury, den Broeder van onzen Dichter, vervaardigd.
Het volgende mogen onze Lezers tot ene kleine proeve
semen.
TRESLISGIO SPONSO.

Qualls Erechtheos fpatiata Minerva per agros
Aeternum pulchro puichra decore nicer;
Qualls odoratis in apricae vallibus Idae,
Paitori vifa eft Cypria Dardanidae ;
T ails virginei virgo pulcherrima coetus
Cepit amatorem, tam bene culta, fuum.
Ut ftipulae taedis ficcae incenduntur in agris,
Ut folia, adverfo marcida fa&a noto;
Sic juvenem exusfic flammatum corda calore ,
Vincula qui nunquam faeva remittit Amor.
Ilium et Acidaliis percusfum peetora tells
Sollicitos vidi conterere usque dies.
Donee legitimos formofa timere calores
Defiit , et cafti fpernere jura tori.
Una potens fanare aegrotae vulnera mends,
Una falutiferas adtulit illa manus.
Et Treslinge I tibi placidis arrifit meths,
Er dedit addidas in rue jura manus.
Ecce Dionaea praecinetus tempora myrto,
Optatum ingrederis, node filente , torum.
Jam potes in niveis felix haerere lacertis,
Ferrrque de timida virgine opima potes.
Non fic Leander , fulcatis aequoris undis,
/bat in amplexus, Seth puella, tuns.
Nou
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Non ita Priamides Helenae gaudebat in ulnis,
Aut in There° Cresfa Ariadna finu;
Amplexus cupidae quam to laetabere amantis,
Cum figes rofeis oscula mine genis.
Pie dubites uti, quo fertur, famine, puppis,
Sic cum Lucina fit tilsi amica Venus.

De Dood van Seneca , Kamer Treurfpel. Te 44m/leldam, by
P. J. Uylenbroek 1797. In 8vo. 39 bl.
e dood van Seneca is ongetwyfeld voor een Treurfpei
een genoeg belaugwekkend onderwerp , wel gefchikt on;
tot een uitvoeriger en treffender geheel gefchikt te worden,
den dit kleine Toneelftnkjen bevat. Met dat all' }weft de
Maker van hetzelve de waarde van zyn onderwerp nisi geheef
uit het oog verloren , en door zyne 'hoogst-eenvoudige bowerking aan het oogmerk van dergelyke ftukjens, onzes oordeels,
wel voldaan. De uitvoering der karakters, in dit Kamer-Treurfpel voorkomende, kan vast al vry goed zyn , zondtr juist
byzondere meesrers in de kunst. De perfonen doen zich meer
door hunne redenen , dan in gewigtige of moeilyke handelingen,
kennen , en, daar de hoofddaad door gene by -omfandighedeu
vertraagd worth, krygt het gaufche Stukjen een zeer fpoedig ,
geregeld en gemaklyk, einde. Jongelingen, die de toneeloefe,ning tot hunne uicfpanning nemen , zullen altyd best doen
zich op dergelyke 4)e/fen eerst te oefenen, Doorgaands zys
ay gewoon reeds by den aanvang ntoeilyker, en dikwyls de
awaarfte, ftukken re kiezen. Het natuurlyk gevolg words clan
ook, dat zy zich door hunne kwalyk -geplaatfte eerzucht yak
belagchlyk, en y our wezenlyke vorderingen in die edele kuns;
ongefchikt maken.

D

Cecilia , of de Dankbaarheid ; Teoneelfpel. Het Franfche van
SOURIGULRE vry gevolgd door P. J. UYLENBROEK. Te Areal.
dam, by P. J. Uylenbroek, rm. In 8vo. 67 bl.

C

ecilia, op een buitengoed by hare tante zynde, had van
daar aan ene andere nabellaande een bezoek gegeven, en
was toen, in den avond wederkerende, door ene bende rovers
aangerand. De jeugdige Florival, haar in die netelige omftandigheid gelukkig ontmoetende, tedde door zyn beleid en moed
haar leven. Van dat ogenblik beaefte zy zeer Ievendig hare
verpligting aan den man, die zich jegens haar zo groottnoedig
gedragen had. Zy beminde hem, en had zich die liefde, op
de
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de erkenning zyner verdienften en op wezenlyke dankhearbeld
gegrond, geenzins te fchamen. Dan hare hand was ook reeds
aan een ouden rykaard toegezegd. Bovendien vond Cecilia,
t'huisgekomen, haren vader in omitandigheden , die haar van
zyne zyde weinig toegevenelheid beloofden. Sainville had,
door zware Hagen in zynen handel veel geleden. Vooral er•
gerde hy zich thans geweldig over de fchade, hem door den
ouden Florival, den vader van Cecilia's nieuwen minnaar, zo
hy meendp, met een bedrieglyk opzet, toegebragt. Hoe vaster hy altyd gemeend had op de eerlykheid van dezen • man to
kunnen vertrouwen, zo veel te gearenger wilde by zich nu ook
naar den eisch der wetten van hem wreken. Noch de afradin•
gen van zynen braven kashouder, die Florival, uit hoofde van
deszelfs bekend karakter, meer als ongelukkig, dan als eerloos,
bleef befchouwen , noch de aaudoenlyke finekingen van den
zoon zyns fchuldenaars, aan wien zyne eigen' dochter haar
/even verpligt was, konden hem van dat voornemen, dat hy
als pligt befchouwde , aftrekken. Cecilia, daarvan onderricht,
nam aanftonds bet belluit om door ene edelmoedige opoffering
hare fchuld aan den redder van haar leven enigzins te voldoen.
Zy maakte ten dien einde ene affpraak met den kashouder
haars vaders. De brave Bernard (zo heette deze man) brandde
ook reeds van verlangen om den ongelukkigen te hulp te
komen. Derhalve Het by zich door Cecilia , die ook zo dringend , zo beflisfchend, fprak, te eerder overhalen hare juwelen
te verkopen , en het geld van dien opbrengst, als komende , van
enen onbekenden vriend , aan den ouden Florival te zendez,
om daarmede zyne fehuld aan Sainville te voldoen. Dit gefchiedt. minnaar komt met hetgeen zyn vader, on.
wetend van wien, ontVangen heeft , Sainville betaling geven.
Op dat ogenblik openbaart een klein toeval den ganfchen handel. Sainville , door de braafheid der genen, die hy om zich
heefc, en vooral door de deugd zyner dochter, geheel verrukt,
fchenkt haar met de hand van Florival de beste beloning
voor haar minnend hart. De ontdekking , dat ook de eerlyit.
held van den ouden Florival niets geleden heeft , en zyne zar
ken gelukkig weder zyn herfteld geworden , geefc voorts aan
dit toneelfpel een geheel nangenaam einde. Natuurlyk ontwikkelt
zich in hetzelve het zuiverst en fchoonst gevoet; en de edelheld der karakters, daarin voorgefteld, kan bezwaarlyk nalaten
by ieder' deugdlievende ziel voldoening en zucht ter naar.
volging te verwekken.

ALGEMEENE

VADERLANDSCHE
LETTER-OEFENINGEN,
Bybel-Gefchiedenis. Door Y. VAN HAMELSVELD. In twee
Deelen, met Platen. Ifle Deel; behelzende de Gefchiedenis van Adam tot Christus. IIdc Deel ; behelzende
de Gefchiedenis van Christus, tot de Verwoesting van de
Stad en den Tempel van y crufalem. Te Amfterdam,
by J. Allan, 1797. In gr. 8vo. te famcn 947 bl., behalven eene Voorreden van 12 U.

en nuttig Huisboek , waarin de onvermoeide arbeidL zaamheid van den Hoogleeraar VAN HAMELSVELD
de Bybelgefchiedenis tot een wel famenhangend geheel
gebragt, en in zoodanigen vorm gegoten heeft, dat niet
alleen eerstbeginnenden , we ens de klaarheid, kortheid
en beknoptheid , en door de verfcheidenheid der verhaalde gebeurtenisfen, dezelve met vermaak zullen leezen ; maar ook meer gevorderden daaruit voordeel kunnen trekken, door zeer veele ingevlochtene ophelderingen , die eene gepaste aanleiding geeven, om verder na
te denken, veele dingen beter te verftaan, en tegen de
vitteryen van het ongeloof te verdedigen. Waarby de
Hoogleeraar zich vlytig bediend heeft van de beste
Schryvers, die over de Bybelfche verhaalen, vooral in
onzen tyd, veel Licht verfpreid hebben, en van 't geen
by zelf, in andere uitgegeevene Schriften, meer opzetlyk
heeft behandeld.
Men kan twyfelen, of wel overal het waare oogpunt
getroffen zy , waaruit de verhaalen moeten beichouwd
worden, en bier en daar nog wat meer opheldering, en
meer naauwkeurigheid , verlangen, en des niettemin den
Hoogleeraar voor de veelvuldige goede gedachten , tot
beter verftand der merkwaardigfte Gefchiedenis, die hy,
door dit boek, getracht heeft meer in omloop te brengen,
hartgrondig danken.
Het Eerfte Deel bevat de Gefchiedenis des 0. T.,
vervolgd tot de Geboorte van Jefus. In het Tweede
vindt men de Gefchiedenis van het N. T. ook voortgezet
Bb
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tot den Ondergang en Verwoesting van de Stad en den
Tempel van Jerufalem, en het einde van den Joodfchen
Staat.
Wy kiezen , tot eene proeve van de wyze van behandeling, uit het Eerfle Deel het verhaal van den Veldflag
der lfraeliten onder jofua , tegen de vyf verbonden Koningen, Yof. X. ,, De Gibaniten zonden terftond, om
pulp, by hunnen nieuwen bondgenoot, josua, en deze,
bemoedigd door eene Godfpraak, welke hem de overwinning beloofde , brak, in haast, met zyn leger, op, van
Gilgal , en den nacht door getrokken hebbende, tastte
hy, in den vroegen morgen , het leger der belegeraren
aan. Deze was de eerfte geregelde veldflag , welke in
dit land voorviel ; in denzelven betoonde de Veldheer
josua zynen moed, en vertrouwen op den Godlyken byitand , in die mate, dat by , ten aanhooren van al bet
yolk , met eene foort van geestverrukking, de zon en
maan geboodt, ftil te than in haaren loop, tot dat de
Ifraelitert eene volkomene overwinning behaald zouden
hebben, en, in de daad, deze dag liep niet ten einde,
voor dat de vyanden , niet alleen door de Ifrailitifche
wapenen , maar ook , door een zwaare onweersbui , en
vreeslyken bagel, geheel geflagen , en verftroold waren,
wordende de vyf verbonden Koningen, die in een hol of
fpelonk gevlucht waren, daar uit gehaald, bun de voet
op den nek gezet , en zy vervolgends van het leven beroofd, en aan vyf oaken , tot den avond, opgehangen ,
en toen, in hetzelfde hol , waar in zy zich verborgen
hadden, geworpen, en het hol met groote iteenen gabten , die , nog lang naderhand , een gedenkteken waren
van deze merkwaardige overwinning.
,, De koenheid van josua, met welke hy, in den aany ang van dezen veldflag , de zon en maan, gebiedend ,
aanfprak, heeft den Hebreeuwfchen Dichteren aanleiding
gegeven, om, met eerie dichterlyke -Vrybeid , dien gedenkwaardigen dag te bezingen , als of, in de daad , de
zon en maan, aan den hemel, thlgeflaan, en haaren loop
eenen geheelen dag vertraagd hadden. Dus zong den
bunner:

„ De zon ftondt aan 't midden des hemels,
„ En fpoedde zich niet ten ondergang ,
„ Eenen geheelen dag.
,, Gem dag was ooit voorlicen,
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„ Noch immer naderhand,
„ Aan dezen dag gelyk!
„ Dat JEHOVA luisterde
„ Naar het bevel van eenen mensch!
Doch JLHOVA ilreedt voor /frail!'
Uit het Tweede Deel het bericht van den Bethlehemitifchen Kindermoord , Matth. II. ' , HERODES, door
het wegblyven der Oosterlingen, befp eurende, dat hy,
door hen, te leur gefteld was, werdt, door achterdocht
en woede, gefolterd , en nam , in deze twyfeling , een
bark den dwingeland waardig. — Hy liet eene bende Soldaten na Bethlehem trekken , en in die Stad alle
kleine kinderen, van twee jaren en daar onder, aan zyne
heerschzucht optifferen, meenende, onder dezen, gewis,
ook dat kind uit den wet; te ruimen, van hetwenc hy,
voor zynen troon, vreesde. — Schoon, naar de volkrykheid der kleine Stad Bethlehem te oordeelen , het getal
dezer onnozele vermoorden niet veel meer dan so of 30
heeft kunnen bedragen , was dit echter eene voorbeeldeloze wreedheid; de gantfche Stad, en haar omtrek, gewaagde van het gillen en huilen der tedere moeders, die
dus hare zuigelingen aan hare borst moesten zien vermoorden. — Nu hadden de woorden van JEREMIa,
den Profeet , (Yeremid XXXI: 15.) eene volkomene
waarheid:
Men hoort een droef gefchrei
In Rama, alles weent, en gilt met bittre traanen:
la , RACHEL zelv' beweent haar kind'ren in haar graf,
En weigert alien troost, omdat zy niet meer zyn!"

Ezra de Schryver der vyf eer/le en meeste andere Hist°.
rifche Boeken des Ouden Testaments. Vooraf gaan
cenige Klagten aan het Yolk van Nederland. Door
GERBRAND BRUINING. Te ilmflerdam 2 by H. van Kesteren, 1797. In gr. 8vo. 6o bl.

e Eerw.
onvergenoegd over geftadige hem
D
zeer grievende teleuritellingen in zyne wenfchen
voor het algemeene nut , en over de tegenitribbeling ,
BRUINING,

die zyne poogingen , om iets weezenlyks tot heil van
Volk en Vaderland by te draagen , van verfcheidene
Bb1
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kanten ichynen te ontmoeten, laat, by de uitgave dezer
Verhandeling, eenige klacbten aan het Volk van Neder•
land voorafgaan, over het veelvuldig verdriet dat by
in eene ruime maat ondervindt , en nu niet langer in
zynen overkropten boezem kan fnaooren ; terwyl by zich
4vleit met de hoop dat het Volk .van Nederland niet
onwillig gal zyn, om al zyn droev!g. leet weg te neemen, het geen aan hetzelve heel weinig zou kosten.. Hy
klaagt, dat den Christen, die zynen mede-Christen eene
broederlyke verdtaagzaamheid aanbiedt , in de bitterfte
bewoordingen verweten wordt, dat by den Sociniaanen
genegen zy. Dit behoort het Volk van Nederland, dat
vryheid in het Godsdienttige bemint , niet te gedoogen,
ntaar zich verontwaardigd te toonen over alle zulke pnverlaaten. Dat is al, het geen by ten dezen aanzien van
het Volk van Nederland, (dat evenwel, als zoodanig,
vooral in dezen tyd , nu de Kerk vtn den Staat werkelyk afgefcheiden is, bier niets ter waereld te zeggen
heeft ,) wenscht en verlangt. De Leeraar wont zig inzonderheid gebelgd over de Dagbladfchryvers der Nationaale Vergadering, die in hun verhaal, i8 (Mt. r797,
den tirel van een gefchrift , aan de Nationaale Vergadering door hem aangeboden, niet woordelyk opgegeeven ,
te weinig van den inhoud zyner misfive, ter geleide van
hetzelve, gezegd , en, door die gebrekkige opgaaf,, zyn
eigenlyk oogmerk by dat aanbod geheel verzwegen hebben. Men vindt bier ook dat gedeelte van die misfive,
waarvan by gaarne door de Dagbladfchryvers een beknopt
en juist trittrekfel geplaatst gezien had. Hy wil, dat het
Nederlandfche Volk hen deswegens met de roede van
verontwaardiging zal tuchtigen , en begeert dit vooral van
zulken, die, door deze trouwlooze handelwyze der Dagbladfchryvers, het weezenlyk plaatshebbend verband tusfchen waarneemingen nopens het begin der waereld en
den zondvloed, waarover het aan de Nationaale Verga.
dering aangeboden gefchrift handelt, en tusfchen de waare
verlichting , die by door dit gefchryf , en bygevoegde
opwekking der Nationaale Vergadering , oat de hoognoo.
dige zorg voor bet Nationaale onderwys daadelyk in
werking te brengen, wenschte te bevorderen , niet zyn
ontwaar geworden.
Wy twyfelen in 't minst niet aan het welmeenend oogmerk van den Schryver , om het Christendom voor te
/ban , en deszelfs gewenschten invloed op het algemeen
yolks
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volksgeluk te bevorderen, en hebben van 's Mans groote
gevoeligheid over den tegenfland, welken by daarin ontinoet heeft, des te eerder willen gewag maaken, omdat
by vreest, dat zyne klachten fchaarfer zullen geleezen
worden, dan de alom geacerediteerde Dagbladen ; terwyl
intusfchen de ongeloovigen, onkundig van zyne in 't werk
geftelde poogingen , ter bevestiging van het 'him en daar
zoo drpevig wankelend geloof aan God , ineer en meer
veld . winnen. Hy fchynt te willen betoogen, dat bet
Christendom, als een Nationaale Godsdienst, zoo als het,
volgens de echte Voorfpellingen wegens den Mesfias,
weezen moest , en by deszelfs eerfte opkomst waarlyk
was, en ook nu wederom behoorde te -zyn, met het waare- Patriotismus medewerkt om het heil van eene Natie
te bevorderen; en, om daartoe vSste grondilagen te leggen, wil by vooraf de Hebreeuwfche Propheeten, en nit
allereerst den Schryver der zoogenoemde Wet , leeren
kennen. Hoe dit een en ander, en wel byzonder de inbotid van het gefchrift - voorhanden , met des Leeraars
opgegeeven bedoeling famenhangt, is voor als nog moeilyk te bevatten.
Iq dit 'gefcbrift , waarvan wy nu ook een kort verflag
zullen geeven, wordt beweerd, dat ESRA voor den Schryver der vyf eerfte en meeste andere Historifche Boeken,
(let 0. T. moet gehouden worden.
In de eerfte' Afdeeling wordt melding gemaakt van
eenige oude begunftigers en vooritanders 'van het gevoelen , welki verdediging de Schryver op zich genomen
beeft, over de vyf Bbeken, die doorgaans aan MOZES
toegelehreeven worden; de oude Nazareen, en Ebioniten ; de Schryvers van de zoogenaamde Homilice Clementimi, en van het zoogenoemde vierde Boek van
Esra ; IREN2EUS TERTULL1ANUS , en eenige anderen,
incest alle naamen, die in het vak der oordeelkunde weinig
roem hebben. In de tweede Afdeeling kan men de bewyzen leezen , waarop de Schryver zelf zyne vooronderftelling omtrent dew vyf Boeken grondt. In de derde
tracht by de tegenwerpingen , daartegen ingebracht , te
beantwoorden. In de vierde wyst by bet verband en
de overeenftemming aan, tusfchen de vyf eerfte en meeste andere Historifche Boeken des 0. T.; yofua, Richteren, Ruth, de Boeken van Samuel- en der loningen
welke alien by voor het werk van ESRA wil doen doorgaan, Eindelyk wordt , in de vyfde Afdeeling nog
Bb3
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lets gezegd van de wyze , waarop ESRA zyn werk zal
famengefteld hebben. Hy zal zich, naamelyk, naar bet
oordeel van BRUINING gelyk van andere oude oirkonden , zoo ook van het oorfpronglyk Wetboek van mo•
zns, dat Deut. voorhanden is , bedienci
hebben. 'Er is echter, zynes erachtens , veel van de
band van ESRA 't geen men anders veelal voor oude
edenkftukken van den vroegften leeftyd aangezien heeft.
Z oo denkt by , b. v. , over Gen. /: 4. — III, IV,
VI, IX.
Indien ons nu de fchroom, van ook onder de tegenftanders van 's Mans welgemeende poogingen gefteld te worden, niet te rug hield, zouden wy op deze en gene byzonderheden, en den geheelen inhoud van dit Boekjen,
nog al lets aan te merken hebben. Wy kunnen echter
niet nalaaten onze bevreemdint te betuigen over den
fieren toon, waarop over de verdediging van het gewoone gevoelen, met noodige bepaalingen, door EICHHORN,
een man, die voor die taak zoo uitneemend berekend is ,
n dit gefchryf words geoordeeld. De Eerw. BRUINING
fchynt niet te weeten , dat LE CLERC wien by onder
de begunftigers van zyn gevoelen noemt, naderhand van
gedachten veranderd is , en ook de echtheid der Mofaifche Schriften verdedigd heeft in Disf. HI. Comn2entar.
in Pentateuch. pranzisfa; welke Verhandeling, met 't geen
in onzen tyd, voor het gewoon gevoelen , door JERUSALEM (*), MICHAeLIS (t), MARSH (.1.), ECKERMANN (s),
VAN HAMELSVELD ("), .en anderen , is te berde ge-

bragt, wy aan hun , die lets meer over dit onderwerp
willen weeten, gerust durven aanpryzen, zonder daardoor
aan bet noodig vertier van dit Werkjen eenige verhindering te willen toebrengen , waarvan ons de Schryver zegt,
dat het zal afhangen , of by de andere ftukken, tot zyn
plan behoorende, om het Christendom uit deszelfs regtC
gezichtpunt te befchouwen, zal laaten volgen.
(*) Briefe fiber die Mofaifchen Schriften and Philofophie.
(t) Inleiding in de Boeken des 0. V. S. 29-60.
(.) The authenticity of the five Books of Mofts confidered.
Cambridge, 1792.
(§) Theolog. Beytragen. Funflen Bandes erfles Stuck.
(**) Ilybel verdedigd. V II1 Jie Deel, bi.
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Beginzels der Kantiaanfche Wysgeerte, naar het Hoogduitsch vryelyk sevalgd , en met Zanteekeningen, en eene
Voorreden uitgegeven, door PAULUS VAN HEMERT
laatstmaal Hooglceraar by de Remonliranten te
dam. 1Vdc Deel. Te Amflerdam, by de Wed. J. Doll,
1798. In gr. 8vo. Behalven de Voorreden, 315

n

VAN HEMERT genoodzaakt
worden dit verflag met eenig twistgeding aan te
vangen. Den Leezeren ligt daaraan doorgaans weinig gelegen. De korte Voorreden van 4 bladzyden, welke wy
voor dit vierde en laattle Deel der Kantiaanfche Wysgeerte van BORN geplaatst vinden , grootdeels ingerigt
tegen onze Recenfie des voorigen Deels (*), mogen wy
niet geheel onbeantwoord laaten. De befchuldigingen
van diepe onkunde, en volkon2en ongefchiktheid voor ware
Wysgeerte, enz., als flegts in 't wild uitgeftooten , zyn
voor geene wederlegging vatbaar; en het flat alleen den
bevoegden Leezeren onzer drie voorige Recenfien te beoordeelen, met hoe veel regt zulks op ons toepasfelyk
is. Hieromtrent kunnen wy niet anders , dan nogmaals
onze uiterfte verwondering te kennen geeven over de onheufche en laage uitdrukkingen , waarmede (bet fpyt
ons, dat wy zulks moeten zeggen van een waarlyk ver.
ftandig man, waarvoor wy VAN HEMERT uit zyne fchriften leeren kennen) by zyn gefchryf bekladt. Ons dunkt,
dat dit zeer onedelmoedig is. Hadden wy zyns oordeels
den bal misgeflagen, dat by, zo het hem goeddagt, zulks
met befcheidenheid hadde aangetoond ! Laage verwytingen toch kunnen het pleitgeding niet beflisfchen.
't Is waar, wy vinden op 't flot der Voorreden nog eene
uitdaaging, om , zo wy onze onkunde in byzonderheden
van hem willen beweezen zien, openlyk onzen naam te
noemen. Wat toch , vraagen wy, zou deeze 'er af- of
toedoen ? En uit dit en de voorige ftaaltjes te oordeelen, zou al dit gefchryf toch op Verwytingen uitkomen,
waartoe wy noch onze pen , noch minder onzen naam ,
willen leenen. Ook verklaart by in dezelfde periode ,
dat by zig ongaarne met Prulfchryvers en Wysneuzen van
onze foort bemoeije. Wel , dat by die moeite dan vry
fpaa.
(*) Zie boven bl. 54.
Bb4
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fpaare; want Prulfchryvers en Wysneuzen zyn geene wederlegging waardig. Een paar plaatzen heeft VAN HEMEET uit onze voorige Recenfie in deeze Voorreden aangehaald, om daaruit onze belagchelyke onkunde en kwaa.
de trouw te itaaven. „ Wie tog, bid ik u, (dus fchryft by)
„ is in ftaat, om zyne lagfpieren te bedwingen , als by
„ hem (den Recenfent) hoort zeggen : DE SPRONG ZY
,, GROOT, OF KLEIN ; WY MOETEN DENZELVEN NOOD•
ZAAKLYK DOEN willen wy niet blyven hangen , en,

„ tot vermoetjens toe, in denzelfden Deolhof rondlopen?
„ Een man , die zulk een galimathias kan uitftooten ,

„ verdient gewis gees andwoord. 1k zoude my derhal„ ye aan dien SPRINGER - dien MAGITO onder de
„ Anticritifche Wysgeeren
geheel niet tlooren , en
„ hem laten fpringen , zoo hoog`, en zoo verre by wil, de." — Redentwist en wederlegt alzo de Wysgeer!
W aarover toch moet de Leezer lagchen? Zekerlyk om
de glos fe, die. VAN HEMERT op ons gezegde maakt , maar
niet mu ons gezegde; want dit wordt Winer zonder verband en melding des onderwerps ter neder gefteld. En
is 'er in de vooraelling , door VAN HEMERT met Capitaale Letters uitgedrukt, iets - belagchelyks, w valt dit neder op den Auteur (BORN) zelven; weike (S resr) zegt:,
Het beguit van de onmogelykheid eener oneindige rei van
oorzaaken in de zinlyke wereld tot eene eerlie0orzaak, btdten dezelve, blyft eene geweldige SPRONG. Hierop 'gaan
wy in dezelfde Leenfpreuk voort: de (prong zy, enz. Teritond hierop befchuldigt ons de Voorredenaar van kwaade
trouw , en moedwillige verminking zyner woorden. Oozes

achtens hadden wy wel redenen daaroyer ten opzigte der
aangehaalde plaatze te kiaagen. Waarin toch beftaat ons
listig bedrog, 'zo als het genoemd wordt? Wy bekennen , zulk eene moedwillige verminking niet alleen niet
bedoeld te bebben , maar onzen misflag alsnog niet te
zien. De Leezer oorcleele Critifche Wysgeerte, dus
fchreeven wy in onze Recenfie, Jlemt dus den twyfelenden
(te weeten , of 'er Goden zyn , en hoedanig zy zyn)
PROTAGORAS toe, qui, zegt CICERO, enz.
Ondertus„ Hen,” vervolgt VAN HEMERT, had ik Ietterlyk , in
„ de Voorreden vOM bet derde Deel, op de volgende wy„ ze gefchreeven : zoo zeer de Critifche Wysgeerte de
„ vermetelbeid van eciten Artheistifehen DIAGORAS ten toots
„ Jie 1 t, zoo zeer Jlemt zy den twyfelenden PROTAGORAS toe,
„ qui, zegt CICERO , enz." 1ebben wy met die weglaating
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het kantianisnaus heimelyk van iltheistery zoeken te befchuldigen Zo iets, gisfen wy „ Wil VAN HEMERT den
Leezer diets maaken. Wy zeggen immers ftellig, met de
eigene woorden van den Voorredenaar, dat zy het houden met , de Twyfelende Wysgeerte , of 'er eene eerfte
noodzaakelyke Oorzaak aller dingen is, buiten hetgeen de
Praktifche Reden eischt. Men zie onze geheele Recenfie
des laatstvoorgaanden Deels, en vooral het Plot, alwaar
wy dit geheele ftuk met de eigen woorden des Auteurs
hebben opgegeeven.
Dit weinige achtten wy ter onzer verdediging noodig;
en betuigen nogmaals met onze aanmerkingen Diet bedoeld te hebben den arbeid van VAN HEMERT te verkleinen , maar alleen , om de oordeelkundige Leezers van
dit Maandwerk , die tot dergelyke wysgeerige onderzoekingen lust en aanleg hebben, zo met den Inhoud zelven
als met verfcheidene Tegenbedenkingen bekend te maaken. — Voorts meldt de Voorredenaar nog, dat by eerstdaags in 't licht zal geeven eene Proeve, door hem voorleden Zomer gefchreeven, en gezonden aan TEYLEIt'S
loffelyk Genootfchap, ter beantwoordinge van het Vraagfink : Is 'er in den Mensch geen ander beginfel van wer.

king dan Eigenlief-de , en kan men age neigingen
hartstogten daartoe brengen? enz. waarin by getragt heeft

bet zedenlyk deel der nieuwe Wysgeerte nader op te
beideren. Ook verwyst by den Leezer, begeerig meerdere aanmerkingen over het zedenlyk gedeeite der Critifche Wysgeerte te leezen , naar eene Verhandeling,
getiteld SIMONIDES, gefchreeven door zynen fchranderen
Vriend W. SERVAAS.
Wy gaan over tot het Werk zelve ; 't geen handelt
over den omvang van het gebruik der zuivere Pradifche
Reden ; over den omvang van het gebruik tier oordeelskragt, en over de grenzen der menfchelyke kennis. Preidifche Reden is zo veel als wil, of vermogen om te begee-

ren, welke door de voorftelling van regelen , wetten en
oogmerken , bepaald wordt. Volgens eene bygevoegde
aanmerking, is bet bepaald begrip van den wil in de
Schrifren van KANT llegts eerst voorbereid , maar nog
geenzins opgegeeven. Wanneer de Wil alleen door zuivere voorftelling van noodzaakelyke regelen bepaald worth,
beet het zuiverc Pradifche Reden. De evil wordt ondetfcbeiden in volmaakte en onvolmaakte. De eerfte heeft
plaats , wanneer dezelve de Reden terftond onmiddelyk
volgt;
Bb5
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volgt; in welk geval de daaden , die als objeRief noodzaakelyk gekend worden, ook tevens fubjeaief noodzaakelyk zyn. Dan kiest de Wil alleen, wat de Reden, onafbangelyk van alle neiging , als praaisch noodzaakelyk ,
dat is, als goed kent. Maar wanneer de Reden alleen
op zigzeive den Wil niet genoegzaam bepaalt, en de Wil
aan fubjeaive voorwaarden onderworpen is (gelyk by
ons menfchen , plaats heeft), alsdan zyn de daaden , die
voorwerpelyk, objedief, noodzaakelyk gekend worden, fubjeaief,, onderwerpelyk toevallig ; en de bepaaling van
zulk een Wil noemt men zedenlyke noodzaaking of Pligt.
Dus kan, by eenen heiligen of volmaakten Wil, noch noodzaaking noch pfigt plaats hebben. — Een praatfthe
regel , betrekkelyk een weezen , welks Wil niet geheel
alleen door Reden bepaald wordt , heet by KANT een
itnperatief, of gebod. De Auteur brengt veorts eenige
Pra&ifche grondftellingen , die men , gelyk by zegt ,
v6Or de groote ornwenteling door de Kantiaanfche Wysgeerte veroorzaakt, den menfchen daar voor opdischte ,
ter toetze, in 't byzonder de grondftelling der zelfsliefde ,
of der eigene gelukzaligheid; van het zedelyk gevoel, v0b.
crellS HUTCHESON, en der menfthelyke volkomenheid, volgens WOLF. Tegen het beginzel der gelukzaligheid worden verfcheiden bedenkingen ingebragt , waaronder ons
de fterkfte, voorkomt , dat, volgens dit beginzel, voor de
zedenlykheid dryfveders worden aangenomen, welke haar
in de daad ondermynen , en haare geheele verhevenheid
tot niets maaken; wordende de beweegredenen tot deugd
in denzelfden rang met die der ondeugd gefteid , het
eigenlyke fpecifique onderfcheid weggenomen. — Omtrent het grondbeginzel van het zedelyk gevoel wordt inzonderheid aangemerkt, dat de vraag niet is, of 'er zulk
een Zedelyk Gevoel beftaa, maar of dit gevoel de grond
van PraEtifche regelen, inzonderheid de grond der bepaaling van de Zedelyke Wet, zyn kan. De Reden, wordt
opgemerkt, kan nooit goedkeuren , dat men een donker
gevoel in plaats van zodanige regels volge , van welker
inhoud en gronden men zig duidelyk bewust is. „
eenen ondeugenden," zegt de Auteur, „ door de bewustbeid zyner misdaaden of te fchilderen als geplaagd met
„ gemoedsangst moeten zy hem reeds , te vooren , als
zedelyk goed voorkomen ; den genen, integendeel, wien
„ de bewustheid zyner zedelyk goede bedryven met kal,
„ me zelfstevredenheid vervult , moeten zy ,r,eeddesugaclis.

DER ICANTIAANSCHE WYSGEERTE.

3P3
„ deugdzaam doen voorkomen. Het begrip, derhalven,
„ van zedelykheid en pligt moet deeze Tevreedenheid
voorafgaan, en kan van dezelve niet worden afgeleid."
b, eeze aanmerking komt ons gewigtig voor, wanneer men
dit zedelyk gevoel als een byzonder beginzel, afgefcheiden van de Reden zelve, wil befchouwd hebben. Het
komt ons voor, dat, hoe men bet ook keere en wende,
men ook bier, gelyk in andere grondftellingen, ftuit op
een non plus ultra, op eerfte principes , die voor geene
nadere analyfe vatbaar zyn, tnaar die door het verftand
of de Reden als enkelvoudige waarheden begreepen worden. Even gelyk op de vraag, waarom is verfland y enitand 9 waarom .ftelt het zig de dingen zo voor en niet
antlers? zo is 'er ook geen antwoord te geeven, waarom
bet verttand zig in een Driehoek Drie hoeken voorftely.
Dit zelfde geldt dunkt ons , met het zelfde regt , van
de eerfte Beginzels van Zedelykheid, die by alle redelyke en verftandige Weezens dezelfde moeten zyn, omdat verftand altyd verfland blyft. Men heeft getegd ,
het zedelyk goed en kwaad ligt in den aart der dingen
zelve, en derzelver betrekkingen. Misfchien hebben zy
ongeveer het zelfde willen te kennen geeven ; doch in
zoverre ligt deeze uitdrukking , onzes ac tens, voor misvatting bloot , dewyl zulks fchynt aan te duiden, als of
de dingen , buiten bet verftand , zedelykheid hadden ,
daar die dingen en betrekkingen niets zyn , dan idees of
denkbeelden van het verftand. — Maar wy keeren tot
den Auteur te rug , welke voorts onderzoekt het grondbeginzel in ' de School van WOLF aangenomen : volmaak
u zelven. Men kan dit befchouwen als een .Beginzel van
Zedelykheid , in welk opzigt het door onzen Auteur met
bet grootfte regt beftreeden wordt ; geldende daartegeu
bykans dezelfde aanmerkingen, welke tegen het beginzel
der gelukzaligheid reeds aangevoerd zyn , daar dit vatmaaken van zigzelven als het middel ter bevordering der
gelukzaligheid moet worden aangemerkt , terwyl voorts
in de Schoole van WOLF , onzes inziens, bet zogenaamd
natuurlyk goed of kwaad (bonum aut malum phylicum)
met het zedelyk goed en kwaad (bonum eta malum morale)
te veel vermengd wordt. WOLF befchryft het kenmerk
van een goede (dat is zedelyk goede) daad, als ftrekkende
te onzer volmaaking; doch dit is flegts eene natuurlyk
goede daad ; op zyn hoogst worden hier de gevolgen
voor de zedelykheid zelve genomen. Zegt men, vol,naakh,2

384

BEGINZELS

king betekent hier zedelyke volmaaking , dan merkt elk

veritandig Leezer op, dat men in de daad Diets verklaart.
Intusfchen is op dit l3eginzel , of liever op deeze vermenging van Natuurlyk en Zedekundig goed, gebouwd de
leer van WOLF of LEIBNITS aangaande de beste wereld;
en bet is op dien grand, dat dit ftelzel beftreeden is in
eene Verhandeling, getiteld : Befehouwing - der Beste Wereld door 4letophilus Fileufebius,' te Amfterdam by Meyer
1758 waarvan naderhand als Schryver is bekend geworden de fchrandere A. HULSHOFF. STEINHART legde naderhand dit Wolfiaansch Begrip tot een algemeen beginzel van Godsdienst en Zedekunde , en bouwde op dien
grondflag zyn System der reinen Philofophie oder Gliickfeligkeitslehre; waarin alle Zedelykheid, (zo dit dan nog een
gepaste naam blyft) gelyk ook alle Belooning en Straf,
welke by hem niets - anders zyn, dan natuurlyke uitwerkfels of conftquentian der daaden , in de gevolgen beftaan.
Dit in meer byzonderheden aan te toonen , is te breedvoerig voor ons bettek. Wy hebben alleen de geenen
tnzer Leezeren, welke lust hebben tpt dergelyke anderzoekingen, eenige aanleiding ter verdere nafpooringe willen
geeven. Wy zeiden zo even', dat men het volmaak u
zelven als een algemeen Beginzel van Zedekunde kan
befchouwen, uit hoedanig eenen oogftand het door den
Auteur befchouwd, wordt ; doch WOLF heeft het, als
voorfehrtft uitgedrukt , meer in zyne Zedekunde en Natuurregt befchouwd, als een algemeene 'Zedewet , waarin
alle overage wetten liggen opgeflooten. Doch als , zodanig
mogen zig daaruit eens laaten verklaaren de zogenaamde
pligten jegens ons zelven ; bezwaarlyk laaten zig daaruit , antes achtens , afleiden de pligten jegens God ea
de naasten. Ten minften moet de inwendige betaamelykheid , am welke redenmagtige fchepfelen de Godheid , als de bron alter volmaaktheid , moeten vereeren , en ook des naasten Neil helpen bevorderen, daarby
we gval len.
Na iets over de grondftelling van den Goddelyken wit
volgens CRUSIUS det opvoeding volgens MONTAGNE , en
der burgerlyke maatfchappy volgens MANDEVILLE, gezegd
te hebben, gaat de Auteur over tot het verklaaren der
grondftelling van KANT , naamelyk de Praaifche Wet ,
welke, gelyk by aanmerkt, alleen door fat-meek grondftellingen mogelyk is. Formeel, of formlyk, menu by eene
grondftelling of beginzel van den Wit , welk door de
form
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form der Reden bepaald wordt , en van de ftof des wils
(dat is, van de vuorwerpen onzer neigingen) geheel is
afgefcheiden. Door form- der Reden vetftaat KANT de
wys, op welke de Reden zig iets denkt, of haare idein
en grondftellingen. Form der praaifche Reden of des
, is de wys, op welke de Reden iets wil, dat is
pra5tifche 'Felten geeft. „ Dus ," leezen wy , beftaat
„ deeze form in de gefchiktheid tot eene algemeene wet,
0 of in de mogelykheid, om eene maxime, volgens welke men handelt, als eene algemeene wet te denken en
te billyken. Zal een redelyk wezen zig zyne maxime
„ voorftellen als een algemeene wet , dan moet dat we„ zen alleen de bloote form van dat beginzel , afgezon„ derd vau alle ftof of wilbepaalende voorwerpen,itz
” aanmerking neemen. Vraagt men nu, welke form zig,
„ in de maxime, tot algemeene wetgeeving fchikke , en
s, welke niet? Ik andwoorde, dat het gemeenfte verftand
„ dit, zonder onderwys, genoegzaam onderfcheiden kan;
behoorende dit tot den aard onzer praaifche Reden
” zelve." Dit laatfte wordt in eene bygevoegde
aanmerking nader door een voorbeeld opgehelderd. Het
Refultaat van alles is , dat wy voor een vast rigtfnoer
van Zedelykheid kunnen houden , de beantwoording
van de vraag , of ik zou kunnen wenfchen , dat myne
maxime , 't geen ik doe , eene algemeene wet ware ;
waarover de Reden moet uitfpraak doer. Misfchien
zal meenig Leezer denken, dit geeft geene nadere verklaaring van den grond der Zedelykheid. Dit is ook
zo, en men zal om redenen , die wy boven reeds by.
bragten , daaromtrent , onzes oordeels , ook vrugteloos
zoeken. KANT zogt ilegts , zo het fchynt , Haar een
algemeen kenmerk van Zedelykheid, of rigtfnoer, waarnaar wy onze daaden hebben te beoordeelen; welk rigt.
fnoer eene verdere uitbreiding is van het geen ons in
de Euangelieleer tot een regelmaat van de pligten jegens
anderen gegeeven wordt : doe een ander , 't geen gy zoudt
wenfchen dat u gefchiede. By Duitfche Zedekundigen
die , in navolging van den beroemden WOLF , gewoon
zyn de volinaaking van zigzelven zig als het ifiterile doelernde van hunne daaden voor te itellen, en daarnaar de
Zedelykheid te beoordeelen, moet dit gedeelte der CHUfche Wysgeerte groote verandering te wege brengen; niet
echter,, zo het ons voorkomt , by hen, die de inwendige
betaatnelykheid tot een grondflag of kenmerk der ZedelykTIER KANTIAANSCHE WYSGEERTE.

held
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heid ftellen; welke gronditelling, zo ver wy weeten, bier

te land meer algemeen is aangenomen, fchoon het meerder leezen van Duitfche Schryvers , die echter in veele
opzigten regtmaatigen lof verdienen , hierin federt een
gertiiin tydvak verandering gemaakt hebbe. Vanhier
fpreekt, onzes achtens, de Steller der aanmerking, op W.
39, veel te algemeen van „ onze hedendaagfche Moralisten,
„ by welke de Zedekunde in den grond niets anders is,
„ dan eene wetenfchap, die ons leert, hoe wy gelukkig
„ konnen worden, daar zy ondertusfchen eere wetenfchap
„ is, die ons leert , hoe wy ons de gelukzaligheid moe,
ten waardig maaken." Dit zou voornaamelyk in
uitschland te huis behooren ; doch heeft niet alleen
heden ten dage , maar reeds zedert de groote Mannens
LEIJJNITS en WOLF, plaats gehad.
Ter nadere verklaaring van het boven aangehaalde bandelt de Auteur (§. 216) van de Heteronomie en iltdonomie,
of vreemde en zuivere Wetgeeving. De eerfte heeft plaats,
wanneer de Wil door iets anders, dan door zigzelven, of
door zyne form, bepaald worth, om iets te doen; duidelyker, door neigingen van belang, voortkomende uit de
begeerde zaak zelve. Heteronomie geeft dus volgens
BORN, geen wil , die volftrekt goed is; dewyl de waarlyk goede wil alleen op zigzelven door het willen goed
is , en niet door he tgeen by uitwerkt, of door de gefchiktheid ter bereiking van een of ander voorgefteld
oogmerk. ..efutonoinie is het tegengeftelde hiervan , en
heeft plaats, wanneer de Wil zigzelven , zonder eenigen
invloed van neigingen, bepaalt, oni iets te doen. Hierdoor
is de Wil zigzelven tot eene Wet. Indien wy het weI
begrypen , zal dit op hetzelfde uitkomen 't geen men
klaarer plagt uit te drukken, dat in het beoordeelen van
het Zedelyke alleen de Betaarnelykheid der daad zelve ,
Diet echter Nut en Voordeel, moet in aanmerking komen.
De Tegenftreevers zullen hiertegen inbrengen, dat waarachtig Nut altyd met het uit zigzelve Betaatnelyke zal
gepaard gaan. Doch al ftemt men zulks ook toe, dan,
dunkt ons , is 'er nog een aanmerkelyk onderfcheid , of
men het Nut of Voordeel, of het Betaamelyke, zig als het
algemeene rigtfnoer zyner handelingen voorftelt ; en de
reden, die wy hier voor hebben, is deeze, om dat het
gemakkelyker valt te oordeelen , wat betaamelyk en restmaatig , dan wat weezenlyk voordeelig is , en ons eeuwig
waarachtig heil, afgefcheiden van zedelykheid, bevordert.
Hier-
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Hieruit tragt voorts de Schryver (§. 219) de leer der
Fryheid op te losfen, welke, volgens hem, even veel is,
als ilutonomie. „ De vryheid," zegt hy, „ kennen wy
werkelyk door ervaring , dewyl -wy aan ons zelven
• bevinden , dat wy , ja, door zinnelyke indrukken en
• aandriften aangedaan en gaande gemaakt, mast nogtans
so niet gedwongen worden." Veelen zyn met dit beroep
op ondervinding , 't geen doorgaans de iaattte toevlugt
in dit moeilyk ftuk is , niet te vreeden. VAN HEMERT
bekent ook, in eene- bygevoegde aantherking, dat het begrip der Vryheid, in de Schriften van KANT zelven, nog
niet genoeg bepaald is, en tragt dit nada' te ontwikkelen , 't geen voornaamelyk hierop neder komt, „ dat het
fiellige (Pofitive) der Vryheid beftaat in Zelfswerk,$ zaantheid der (van den) Perfoon by bet willen ; —
„ dat de objective of voorwerpelyke gronden, op zigzelven
• befchouwd, ilegts aanteidende gronden van het willen
zyn." De aanmerking achten wy zeer juist , dat
7Zelfsbepaaling of Zelfswerkzaamheid het weezenlyke kenmerk der Vryheid uitmaakt, gelyk meermaalen is opgemerkt ; doch die naauwkeurig ziften, willen Merin nog
niet berusten, vraagende verder naar den grond of voldoende reden, waarom die Zelfswerkzaamheid zig meer zo dan
enders bepaalt. VAN HEMKRT voorziet eene dergelyke
vraag, en antwoordt, dat deeze vraag op hetzelfde neder
komt, als, waarom tech is de vrye wil vry. Het komt
Recenfent ook voor, dat daarvan geene nadere verklaaring te geeven is, en oordeelt met de beste verdeedigers
der Vryheid waarmede ook de Kantiaanen overeenkomen , dat de Vryheid te grooter wordt , naarmaate zy
meerder door de zuivere reden , minder door neigingen
en driften, bepaald wordt, en .het grootst zyn moet in
het hoogst volmaakte Weezen, 't geen, zig enkel door de
hoogfle reden bepaalende , zigzelven een wet is, en uit
dit zuiver bezef en volmaaktfte Vryheid Diets zal doen,
dan 't geen zedelyk regt, heilig en betaamelyk is.
222) eene Tafel van CateHierop volgt wederom
gorien der Vryheid.

I.

Hoegrootheid.
onderwerpelyk, volgens maxims: wilsmeeningen van eat
ondeelig (individuum.)
voor-
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BEGINZELS

volgens beginzelen: voorfchriften.
van voren vootwerpelyke, zoo wel als onderwerpelykey

Voorwerpelyk,

beginzels der vryheid: wetten.

.Hoedanigheid.
praaifehe regels van doen.
laten.
dito
uitzonderingen.
dito

3.
Betrekking.
Perfoonlykheid.
tot de
tot den Perfoon.

wederkeeriglyk van een Perfoon tot den toeftand van
een anderen.
4.
Modaliteit.

het geoorlofde, en niet geoorlofde.
de pligt, en het met pligt ftrydige.
volltomen en onvolkomen pligt.
Na al het voorverhandelde wordt (S. 230) eene nadere befchryving gegeeven van Deugd, welke een volttrekt goeden
wil ten grondflagmoet hebben, zo dat zy, in haare eigenlyke gedaante, wets anders is ,, dan de Zedelykheid, ontdaan van alle bymenging van het zinlyke, en van alien
„ onechten opfchik der zelfsliefde." In eene bygevoegde
aanmerking wordt zeer wel opgemerkt, dat hier niet gefproken wordt van Deugd, gelyk die by ons plaats heeft
in deeze waereid, waar de Zedelykheid gebrekkig, en de
Wil niet doorgaans zuiver is ; zo dat onze Deugd meer
is een ftreeven naar doorgaande, zuivere, opvolging van
het waare redengebod, eene zedelyke gezindheid in den
ftryd met wederttreevende neigingen; waartoe, uit hoofde
van 't geweld der neigingen, dapperheid vereischt wordt.
Wy twyfelen echter aan de gegrondheid der Taalkundige
aanmerking, dat uit dien hoofde de Grieken en Romeinen
de Deugd met eene gelyke benaaming (cipiT4 virtus)
als rimed en dapperheid benoemd hebben; daar , veel
waarfchynlyker, de reden hierin to zoeken zy, dat deeze Volken, vooral in den ftaat hunner onbefchaafdheid,
de
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de dapperheid voor de voornarnite, zo niet de eenigite,
Deugd hielden.
Vanhier komt de Schryver 233) op het hoogfle goed.
In den zin dat hoogJie goad betekene het opperlle goed,
dat aan geene andere voorwaarde ondergefchikt is, is het
de Deugd; doch hoogite kan ook aanduiden volcindigde,
volmaakte (confummativum), en dewyl de Deugd nog met
bet geheele en vokindigde goed , als voorwerp van begeervermogen van eindige redelyke wezens is, moeten zodanige wezens tevens gelukzatigheid begeeren , wyl zy
dezelve behoeven volgens hunnen aard ; waar uit dan
eindelyk (S. 237) de onfterffelykheid der Ziele wordt
afgeleid. Het bewys loopt aldus: Dewyl een redelyk
9, wezen in geen tydpunt van zyn bettaan volmaakte Hei,, ligheid wel kan naderen, doch nimmer bereiken, en
9, de Heiligheid als praaisch noodzaakelyk geischt
wordt ; zo kan dezelve , alleen in een voortgang
„ welke in het oneindige voortloopt , tot de volkomen
5, evenredigheid aan dat ide aangetroffen worden.
Dewyl nu deeze nimmer eindigende voortgang niet
„ mogelyk is, dan alleen in de veronderftelling van een
„ in 't oneindige voortduurend bettaan en een volhar„ dende Perfoonlykheid van het zelfde redelyke Wee„ zen; zo moet volgen, dat het hoog/le goed alleenlyk,
„ in de onderttelling van de onflerflykheid der Ziel ,
„ praftisch mogelyk , en dat deeze onfterflykheid voor
een postulant der zuivere prnaifche reden te houden
„ zy.” Wy willen tegen dit bewys, als geheel practisch, en als postulant der praaifehe reden, om in de
taal van KANT te fpreeken, niet inbrengen; doch aanmerken, dat het ons voorkomt, dat het als betoog, in gewoonen zin, geen klem heeft ; want, naar dien redeneertrant zou men, onzes inziens, ook kunnen befluiten, dat,
ware het mogelyk, dat dit hoog/le goed of die heilighcid
ten eenigen tyde bereikt werdt door eenig redelyk weezen , hetzelve dan de verwagting van voortduurend bettaan ware afgefneeden.
Op dezelfde wyze wordt ook beflooten tot het beftaan
van God (§. 238), en het bewys komt kortlyk hier op
neder. De twee deelen van het hoog/le goed zyn heiligheid en gelukzaligheid. Zie boven. Dezelfde redenen
die 'er pleiten . your eenen altoosduurenden voortgang van
bet eene, pleiten ook voor her andere, te weeten gelukzaligheid: doch daar die gelukzaligheid, een oorzaak,
LETT. 1798. NO. 9.
Cc
ad-
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adxquaat dat gewrogt moet hebben , kunnen wy het
Beflaan van God als postulant der zuivere pra8ifche
reden aanneemen. — De Leeiers worden herinnerd,

dat de Auteur in bet voorige Deel zyn werk gemaakt
heeft, de gewoone bewyzen voor het Beflaan van God,
opperfte Oorzaak van alles, te ontzenuwen; doch deezen,
en wy met ben , zullen niet „ kunnen nalaaten te wenfthen, dat by ons daarvoor lets beters in plaats gegeeven hadt. Wat bewys klemt meerder, wanneer ik uit de
veronderftelde en geWenschte volmaakte Gelukzaliglxid be.
Iluit tot het beftaan van; een volmaakte Oorzaak dier voor.
onderttelde Gelukzaligheid, of wanneer ik uit de bemiusta
held van myn aanweezen , uit de overweeging der zo
verwonderlyke inrigting alter dingen , waarvan ons elks
befchouwing doet verbaazen, befluit tot eene oppertte en
wyze Oorzaak van alles? Veel verfchilt hierin het oor&el van VAN HEMERT van het onze , welke zig, onder anderen , in zyne Voorrede voor bet derde Deel,
bladz. 17 aldus uitlaat: Dit ons proefhoudend Woof wordt

wyders door deeze- zelfde Wysgeerte, in volkomen zekerheid
gefleld tegen alle de aanvallen der ditheisten, en der ge.
nen, die, in onderfeheiding der Theisten , aan eene transfcendentale Theologie alleen plaats geeven. Gelyk zy ons
hoop wel duet opgeeven , am de tegenwerpingen van deezen
doginatisch re wederleggen ; zo benceint zy echter tevens
aan de pylon dier ongeloovigen alle ftherpre, en doet ons ,
als de Leviathan by sob, de drilling der lance belagchen.
— Dan, hoedanig dit, ook zy, zien wy Diet, wat nieuWe bewyskragt de Critifche Wysgeerte daaraan gegeeven
heeft; daar deskundigen weeten, wat 'er over de begeerte
tot hooger gelukzaligheid, als een bewys voor voortduu.
rend bettaan, enz. gefchreeven is. Of ik zeg, De inensch
heeft bezef van verlangen naar hooger gelukzaligheid, als
in zyne ziel ingeweeven , of de Pra6ifthe reden eischt of
veronderflelt het hoogfle good , als eon Posrulaar,

dit , dunkt ons , zal toch na genoeg op hetzelfde uitkomen.
Dus verre hebben wy wel het belangrykfte, dock niet•
het grootfle, gedeelte van den inhoud deezes Boekdeels
doorgeloopen. Dewyl echter onze Recenfie reeds vry
uitgebreid is geworden , zullen wy van het overige flegts
den voornaamen inhoud onzen Leezeren mededeelen, zonder 'er verder eenige aanmerkingen over te maaken. De
Auteur handelt voorts over Oordeelskragt in 't algemeen;
over
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fiver den fmaak of het vermogen om het fchoone te beoordeelen, derzelver Former; over het onderfcheid tusfchen het fchoone en het aangenaame; over het zeggen:
over den fmaak valt niet to oordeelen; over de vraag
gaat in het oordeel van fmaak het gevoel .vdn lust vddr
de beoordeeling van een voorwerp, of de beoordeeling vOofr
het gevoel? — Van het verhcvene; verdeeling daarvan;
konst, genie. Op bladz. 208 wordt, zo wy denken, door
den Uitgeever ons herinnerd, „ dat de Heeren Logici
zeer verkeerdelyk het woord fymbolisch tegen intuitief
„ hebben overgefteld. — Daar het intuitive der ken„ nis tegen het discurfive moet worden overgefteld, ge„ lyk ons de Wysgeer van Koningsberg geleerd heeft.”
Deeze verdeeling intusfchen der kennis in intuitief en
discurfief is zo gemeen in veele van 'de gewoone fyftemaas van Logica , ten minflen van hen , die de

voetftappen van den beroemden WOLFF volgen , (Zie
by. V. BAUMGAItT. Log. §. 369 --- A. BOEHMII Log.
§. 219 ENGELHARD. Log. §. 173 en 174), dat wy
ons verwonderen, hoe wy dit almede door den Wysgeer

van Koningsberg hebben moeten leeren.

Eene byzondere Afdeelisig voert ten opfchrifte: Teleogifche Oordeebkragt, dat is, over het beoordeelen der oogmerken en doeleinden der dingen. Liefhebbers der Wys.

geerige Gefchiedenis weeten , wat door zommige ouden
en uit de laateren door DESCARTES en MALTPERTIRS hiertegen is ingebragt. Van het historirche van dit verfchil
wordt bier niet gemeld, maar de Auteur tragt de grenzen op , te geeven , binnen welke dit oordeel moet be.
perkt zyn. — Eindelyk wordt alles befloten met eene
Verhandeling over de Grenzen der menfchelyke Kennis.
De Leezer , die zig ons verflag over den inhoud
der voorige Boekdeeltjes herinnert, byzonder wat 'er ge•
zegd is over Kennen en Weeten, over de fpeculative kennis omtrend de onfierfelykheid der Ziel, Beftaan van God,
enz. kan genoegzaam opmaaken , wat bier verhandeld
wordt, 't geen een kort refisltaat is van al het geen ten
dien opzigte verhandeld is.
Aldus Leezers ! hebben wy u in vier Voordragten,
met de voornaarnfte onderwerpen der in Duitschland
zo veel gerugtrnaakende Kantiaanfihe . Wysbegeerte bekend gemaakt. Wat lot dezelve in ons Vaderland wil
hebben, is niet te bepaalen. Eenigermaate werden onze
Landgenooten daarmede bekend gemaakt door de Holl.
Cca
Maas.
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Maatfch; der Weetenfchappen , welke voor eenige jaaren
de Vraag voorftelden Wat men te denken hebbe van het
Moreele bewys van Gods aanweezen, en wel, zo als haze/vet
door KANT is opgegeeven, •als ware , dit het eenige? De

Antwoorden zyn te vinden in het XKVIII Deel der Verhand. van voornoemde Maatfchappy ; de twee eerfte
Antwoorden van J. C. SCHWAB, Hoogi. te Stuttgard , en
1'. D. BEHN, Leeraar aan het Gyn2nafium te Lubek, zyn
ter wederlegging van het gevoelen van KANT ; terwyl in
het derde Antwoord van L. H. jAcon, HoogL te Halle,
het gevoelen van KANT duidelyk en uitvoerig is voorgefled. Wat men ook over de Kantiaanfche Wysgeerte
rnoge denken, wy hebben geen reden met den tweeden
Verhandelaar te ftellen, pag. 158. Num Jerio , an tit
Sophillas lute cetatis irrideret, id fecerit, dic7u
mum. Of KANT dit in ernst gedaan hebbe, of om de
Sephisten van zynen tyd te befpotten , valt bezwaarlyk
te zeggen.
Uitzichten in de volende Eeuw; een kken Volkshoek, het
welk zo wel voor yoden als Christenen belangryk is, en
van beiden verdient gelezen te worden. Uit het Hoog.
duitsch van R—n E—rt ,vertaeld, en met eenc Opdracht,
Voorrede en dfentekeningen vermeerderd, door J. w. BUSSINGH, V. D. M. Te Rotterdam, by N. Cornel, 1797.
In gr. 8vo. 8o b/. Mel een Voorwerk van 48 Ll.

e zonderlinge Tite/ van dit zogenaamde Volksboek
maakte ons al aanilonds naar den inhoud begerig,
D
dien, wy nu ook betuigen niet Min zondelling gevonden

te hebben. De Schryver van hetzelve grondt zyne uitzichten in de volgende Eeuw op den toetland des Kris.
tendoms in onze dagen. Zeker hebben vele ernftige vererers van Jefus' Godsdienst daarop , tegenwoordig , met
hem hunne aandacht gevestigd. De veritandigften ontveinzen niet, dat van verfcheiden kanten het uitzicht in
het toekomende zich wel eens zeer donker voordoet.
Maar zy menen hierby in de wysheid van Gods beftel
nederig te moeten berusten. Zy houden zich verzekerd,
dat jefus voor zyn ryk op garde blyft zorgen; dat zyn
en der menfchen Vader uit de zwartfte duisternis het helderst licht kan fcheppen, en door die overtuiging verkeren zy dikwyls in de blymoedige hope ,. dat God uit zove-
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vele wezenlyke en fchynbare verwarringen , als thans
plaats hebben , ligt fpoedig, naar zyn altoos weldadig
plan, de heerlykfte orde zal doen geboren worden. Maar
de Schryver van dit kleine Volksboek houdt zich met deze
algemene , recht Kristlyke, verwachting niet te vrede. Hy
voedt veel bepaalder uitzichten , die wy ons verheugen
zo weinig zekerheid te hebben; want zy zyn, in de daad,
van een' zees droevigen aart. In overweging .nemende
bet over hand toenemen van het ongeloof, dat by ,aan den
geest Van Revolutie, vooral, zo als die ten tyde van het
Schrikbewind onder ROBESPIERRE in Frankryk- heerschte, voornaamlyk toefchryft, voorziet by als waarfchynlyk : „ Daer God, naer zyne vrye verkiezing, met zyne
• genade aen geen yolk verbonden is , zo zal by de
• Christenen , zodra bet Christus verwerpend ongeloof
onder, hen den hoogstmoogelyken trap bereikt heeft ,
• wederom verwerpen , en daertegen het Jaodfche Volk,
91 het welk , wegens hetzelfde ongeloof, reeds zoolang
• verworp.en was, weder op- en aennemen." Deze verwachting worth op de volgende gronden gebouwd: I. Het
is duidelyk , dat de Christenen in onze dagen tot die
getteldheid gekomei zyn waartoe de joden kort vdOr
hunne verwerping gekomen waren. IL De waste hoop op
ene zekere aanttnde algemene bekeering der Joden. Van
bladz. 1-37 worden deze beide ftukken ontwikkeld. De
Schryver gaat hierin taarnlyk vernuftig , evenwel verre
van overtuigend, te werk. Hy zelf geeft daarom ook
geen onbepaald geloof aan zyne bange verwachting, maar
erkent Never, dat dezelve, indien men zich, bekere, nog
afgewend kan worden. Met dit inzicht befteedt by de
grootfte heeft van zyn gefchryf aan gemoedelyke vermaningen tegen het .ongeloof, en tegen de zogenaamde Neologen, byzonder de Duitfche, onder welker getal by niet
alleen de bedekte vyanden des Kristendoms, gelyk 'er
zodanigen wezenlyk zyn , maar ook alien betrekt , die
maar vryer denken , en van zyn ftelzel van rechtzinnigheld enig opzicht durven afwyken. Het gehele opftel
is blykbaar met ernst en hartlykheid, maar met een be,
krompen geest gefchreven , en de verregaande bitter,
held, die overal in hetzelve doorfchynt , heeft ons dike,
wyls , onder het lezen ergernis verwekt. Hoezeer- de
Schryver zichzelven van onverdraagzaamheid tracht vry
te pleiten, wy kunnen niet afzyn hem den haatiyken felt.
tengeest in ene mime mate. toe te kennen, Wat moeten
Cc3
wy,
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wy, b. v. van den man denken, die bet Religions-Edit
van Frederik Wilhelm als zeer verilandig pryst, en dien

Vorst om dat verachtlyk voortbrengfel van gewetensdwang grootlyks verheft? Ook zyn zyne itaatkundige denkbeelden, die by aanhoudend te pasfe brengt, reeds lang
vertleten, en valt bet waarlyk niet te wenfchen, dat dezelve ooit weder in den fmaak onzer Nederlanders val.
len zullen. Als een hardnekkig voorliander van bet
Vorstlyk Despotisme , predikt by gedurig ene lydelyke
gehoorzaamheid, waartoe by dan de lere der Kristlyke
onderwerping, naar zyne bekrompen inzichten, jammerlyk misbruikt. Over het geheel zyn de wapenen, welke
deze verdediger des Kristendoms , of liever der oude
orthodoxie, bezigt, ons toegcfchenen weinig gefchikt te
zyn om de flagen of te keren waarmede bet ongeloof
en ene gebrekige opklaring, thans dreigen. Wy vinden
des ook gene reden den Vertaler, hoe hoog by zelf zynen arbeid fchatten moge, dank te betuigen, voor dat
by zyne Landgenoten een Werkjen in handen geeft en
aanpryst, dat ligt ibmmige kleine, bekommerde, zielen
met vreze en fchrik vervullen, maar voor bet overige
(wy vrezen het) gene overtuiging, gene wezenlyke Ver.
betering, zal uitwerken.
Samenliel van Heelkunde, door )IENJAMIN BELL. IIde
Deels 3de Stuk. Met Plaaten. Utrecht en Augerdam, by G. T. van Paddenburg en Zoon, M. Schalekamp en W. Holtrop, 1797. In gr. 4to, in 't gelled
128 bl.

p

it Stuk van het zo voortreffelyk Heelkundig Werk
Van BELL (*), waar mede des*elfs Tweede Deel ten
einde loopt., begint met bet XXX en eindigt met het
XXXVI Hoofdttuk. In het zelve worth gehandeld over

de ziekten van den Mond , die der Ooren, den fcheevere
ilals, de ziekten der Tepels , de Etterdrachten en de Won-

den, welke laatuie {toile echter alleen maar voor een
gedeelte in dit Deel word afgehandeld; zullende het
overgebleevene het.begin van het Derde Deel uittnaaken.
Van al het weetenswaardige, 't geen in dit fink voorkomt,
(*) Zie van het voorige Stuk bier boven , bl.

112.
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komt, een behoorlyk bericht te geeven, loopt buiten ons
beftek ; wy zullen ons hierom thans alleen tot de befchouwing dier zoort van Tandpyn bepaalen, die door de
blootlegging der tandzenuwen wordt veroorzaakt, en tot
de verfchillende manieren van tandtrekking : naardien dit
eene ftoffe is van algemeen gewigt, in welke de meeste
onzer Leezers wel reden zullen hebben van eenig belang
te ftellen.
De Tandpyn eener zogenaamde holle Kies of Tand
ontttaat, volgens de waarneemingen des Schryvers , niet
alleen uit bet blootleggen der tandzenuwe , maar daarenboven uit een vermeerderden graad van prikkclbaarheid,
of liever gevoeligheid dier zenuwe ; want doorgaans
volgt , op het afbreeken van een Tand, geenzins eene aanhoudende pyn, en dikwyls vergaan de Tanden en Kiezen
in den mond, zonder veel pyn. De voornaame oorzaaken dier vermeerderde aandoenlykheid zyn alle zoete,
zuure en prikkelende , voedzels en lekkern yen, bet misbruik der tandeftookers, de op de Tanden vallende verkoudheden, enz.
Zomwylen ontflaat het Tandbederf, met alle zyne toevallen, alleen uit eene inwendige fcherpte der vogten , die
zich op de Tanden werpt. In deeze omttandigheden valt
de ftoffe op eene Kies of Tand, doet dezelve bederven ,
en zo men hen doet trekken , wordt ftraks weder een
andere aangedaan , en zo vervolgens. Zo ras men dit
befpeurt, moet men , zo het niet om byzondere redenen
van te vreezene fistels,enz. noodzaakelyk is, een einde maaken met T€nden uit te trekken, dewyl de kwaal haastiger
voortloopt , naar maate men meerder Tanden doet uittrekken, en dus het geheele gebit fpoedig wordt vernield.
Wat de behandeling van meer of min bedorven Tanden
betreft, veelen zyn van oordeel, dat men de bedorven
deelen met vylen , enz. moet wegneemen ; doch onze
Schryver keurt zulks ten hoogften af, als hebbende fteeds
waargenoomen, dat het bederf daar door nooit wordt geftuit, maar daarentegen voortloopt, naar maate men meerder van de reeds bedorvene zelfftandigheid wegneemt.
Beter oordeelt by het de holte te vullerr; ten welken
einde men gebruik kan rnaaken van Gorn-Lak, ?Pasch,
Mastich, enz. doch boven alles, zo de holligheid van binnen groot, maar de opening naar buiten klein is , van
Tin, Zilver of Goud; kunnende men die metaalen niet
vast genoeg doen zitten, wanneer de openingen der bedorCc4
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dorven Tanden te ruim zyn. Nog moet men, eer men
tot het vullen der Tanden overgaat, aan de ontblootte
zenuwen eene genoegzaame ongevoeligheid bezorgen, om
de daar door veroorzaakte dtukking te kunnen verdraa.
gen. Zo dit niet van zelven door de blootftelling der
zenuwen veroorzaakt is, kan men bet doorgaans bewerken , door dagelyks, eenige reizen, eenige druppels, die
van Nagelen, Thym, Marjolein, enz. in de holligheid te
doen druipen. Men moet zich wagten voor koude ,
en het hoofd des nachts warm toedekken. Ook moet
men de vochtigheid, zo veel doenlyk, vermyden ; hebbende de Schryver meermaalen waargenoomen , dat bewooners van vochtige huizen , die aan Tandpyn zukkelden, van die kwaal verlost wierden , zo ras zy een drouger woonhuis bekwamen.
Wanneer de Tandpyn ontttaat uit medelyding van een
of meer Tanden met andere deelen , of uit fcherpe ttoffen,
die een anderzins geheelen en gezonden Tand aandoen ,
kan men dikwyls nut hebben van blaartrekkende Pleisters, de Ele6triciteit, den Koortsbast, enz. naar den verfchillenden int der gevallen. Doch wanneer de kwaal
baaren oorfprong neemt uit bedorven Tanden, en dus
uit geprikkelde blootliggende zenuwen , dan zyn alle dergelyke algemeene middelen te vergeefsch. Dikwyls vond
de Schryver veel baat by de Campher , of het Heulzap , of ook by aftrekzels dier bereidingen. Dit of
dergelyke dingen niet helpende , raadt by tterke bytmiddelen aan, en wel boven alien het intteeken van een klein
itukje Helfchen Steen in de holligheid. Zo dit middel
ook Beene baat aanbrengt, moet men zyne toevlucht neemen tot bet doodbranden der aangedaane zenuwe , door
tniddel van een gloeijend yzer, 't geen evenwel zo gemakkelyk niet in zyne werking toegaat, dan doorgaans
onderfteld wordt; dewyl men , om daar uit het rechte
nut te trekken, het brandyzer dieper in de holligheid van
den Tand moet dryven dan de meeste Lyders willen
toettaan , dewyl men niets heeft gewonnen, zo men niet
in ftaat zy om de zenuw tot aan het uiterst einde van
den wortel te vernietigen.
Vervolgens gaat de Schryver over tot eene naauwkeulige befchryving der Werktuigen, die het gevoegelykst
in het gebruik zyn , wanneer de hardnekkigheid der
Tandpyn, of andere redenen, het uittrekken der aangedaane Tanden noodzaaklyk maaken. Naauwkeurig befchryft
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fchryft hy de manier, op welke de Sleutel, daar roe
thans voornaamelyk in gebruik, werkt, gelyk ook, waar
derzelver gebruik voornaamelyk te pas komt , of waar
men daarentegen met de gewoone Tandtangen kan volftaan, Hy befchryft ook een Tandtang met beweegelyke bladen en een ondertteuner vourzien , die in het
BritscA MageLun van het Jaar 1762. befehreeven is, en
die in veele omftandigheden veiliger en onpynelyker
werkt , dan de gewoone werktuigen doen. Intusfchen
Madden wy wel gewenscht, dat de Schryver dit Werk,
tuig, met wat meerder duidelykheid en uitvoerigheid ,
befcbreeven had.
Zeer aanmerkenswaardig zyn de denkbeelden des Schryvers ten opzichte der ttompen en nagebleevene wortels
van Tanden en Kiezen , en de bezwaarlykheid om dezelve weg te neemen. Over het algemeen befchouwt
men zulks bezwaarlyker dan het wegneemen van geheele
Tanden. Doch de Schryver oordeelt daar geheel anders
over, zo maar de kroon een tyd lang is afgebrooken of
verteerd geweest. In dit geval verliezen de wortelen ,
die thans van elkanderen gefcheiden zyn , hun fteun, zy
ryzen op, en de kas groeit in evenredigheid van beneden
dicht, dus worden zy doorgaans allengskens uitgedreeven
en vernietigd, of zo zy door middel van den hefboorn
moeten worden uitgeftooten, zal daar toe thans oneindig
minder kragt noodig zyn, dan plaats had, toen zy
hun ftaat van volkomenheid waren.
Onder anderen , fpreekt de Schryver ook uitvoerig
over de afgelegene oorzaaken van dat bederf in de Tanden , 't welk dezelve zo dikwyls , zomwylen zonder,,
doch doorgaans met , eene hevige pyn vernielt.
Gaarne ftemt hy toe , dat het byten op harde dingen,
als nooten, fteenen van vruchten, enz. door het verglaaszel te doen affpatten , daar aanleiding toe Iran geeven.
Doch daarentegen merkt hy ook aan , dat de Tandeu
dikwerf van achteren en van ter zyde worden aangedaan,
op plaarzen , op welke bet nadeel eener onbehoorlyke
drukking met geene mogelykheid heeft kunnen werken.
Verder onderzoekt hy, of eene verwaarloozing der Tanden, door morsfigheid, bier toe ook aanleiding geeft , 't
Been hem , volgens zyne .genoomene proeven, ook niet
aapneemelyk voorkomt. Dever gelooft hy , dat 'er eenebyzondere kwaadzappigheid plaats heeft, die zich voornaameCc5
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melyk door haare vernielende werking op de Tandert
openbaar maakt.
Hoe pryzenswaardig ook de zindelykheid zy, om zytt
Mond en Tanden behoorlyk te reinigen , zo merkt de
Schryver teffens te rechte op, dat dezelve, door het gebruik van ongepaste middelen , dikwyls ten hoogfien na.
deelig kan worden , en dat niets de Tanden tneerder bederft, dan de meeste zamenftellingen van poeders en watertjes, die van - een zuurachtigen aart zyn. Vooral zo
ten dien einde mynitoffelyke zuuren worden gebezigd.
Ondertusfenen merkt by aan., dat de vuiligheden, die de
Tanden zwart maaken, even goed kunnen weggenoomen
worden door loogzoutige dingen , die op het verglaaszel
der Tanden geed vat hebben , als door de zuuren , die
dit zo noodwendig bekleedzel der Tanden vernielen. Eene
fluke ontbinding van Spaanfche zeep, met een fchuijertje
2angebragt, is ten dien einde een alleruitmuntendst middel ; terwyl ook eene ontbinding van Wynfteenzout zeer
goede uitwerkingen doet. Naardien 'er by lieden, die
ttan vuile Tanden zeer onderhevig zyn, doorgaans eene
rottigt3' gefteldheid in den Mond plaats heeft, verdienen
bederfweerende middelen bier ook aangepreezen te
worden, en wel inzonderheid de Tintuur van den Koonsbast, van welke de Schryver, in zulke omftandigheden,
tot het bewaaren van de glansrykheid der Tanden, dikWyla met een zeer goed gevolg gebruik gemaakt heeft.
Vaderlandfthe Historic, vervattende de Gefe.hiedenisfen der
Yereenigele Nederlanden, zints den aanvang der NoordAneticaanfche onlussen, en den daar nit gevolgden Oorlog met Engeland en deezen Staat , tot den tegcnwoordigen Tyd. Uit de geloonvaardigge Schryvers en egte
Gedenkflukken zamengefield. Met Plaaten. Ten Vervalge
ap j. WAGENAAR 'S Vaderlandfche Historic. XVII Deel,
2"se ihnilerdana, by J. Allart. In gr. 8vo. 423 bl,

„y zullen 't geen wy ten agteren zyn in het vermelden van de uitgegeeven Deelen deezes Werks,
51
, dit Jaar , tragten in te haalen ," luidde onze belofte
by de aankondiging des XVI Deels (*). Ter vervulling
bier
(*) Zie bier boven bl.
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bier van vatten wy het XVII Deel ter hand. Wy tref.
fen 'er naar gewoonte drie Boeken in aan. — De HoofdOoffe van het eene geeft de Schryver by den aanvange
Inlet deeze woorden op.
,, In onze Gefchiedkundige opgave van het voorge.
vallene in Holland, ten deezen zo drukken en woehgen
Jaare (1787) waar in onze Staat eene Omwenteling beproefde, welker gelyk of wedergade de Vaderlandfche
Historie niet oplevert, hebben wy niet, dan in het vow.bygaan gefprooken van twee Steden , die alleen gezegd
rnogen worden, den Bewerkeren dier Staatsomwentelinge
wederftand geboden te hebben. Met voordagt befpaar.
den wy deeze voor de laatfte in de befchryvinge van
deeze ontzettende Gebeurtenis, en zal dit Boek gevolg.
lyk vermelden, wat Gornichem en Amflerdarn te beurte
Aue/. Als welke eerstgemelde Stad, in den beginne der
inrukking van de Pruisfifche Krygsmagt, zich, ter afweering
van tilt KrygsgeWeld voor een korte wyl fchikte, terwyl
de faatstgenoemde het eenigen tyd uithardde eer zy voor
Rrygsgeweld bukte."
De verdeeldheid tustchen de Regeeringsleden te Gornichem, met de claar uit vloeilende firydige werkzaamheden, wordt uitvoerig, befchreeven: als merle hoe de Afzetting van eenige Regeeringsleden, op eene verbintenis tuzfcheti de Gornichemfche Patriotten vo/gde. Een zegepraal
van korten duur. Naar deeze Veste trokken gedeelten
van Schutteryen en Genootfchappen , om dezelve te heviaaken, en te verdecdigen tegen een aanval. van 's Prinfen Krygsvolk uit Gelderland; want men lachte, gelyk
elders, met de gerugten van de aannadering der Pruisfifche Krygsbenden, en hieldt deeze voor onmogelyk. Verfterking van Krygsvolk werd ook derwaards gezonden.
ALEXANDER PHILIP VAN DER CAPELLEN werdt het Be.
velhebberfchap over Gornichem opgedraagen. Met hoe
Veel tegenzins hy het aanvaardde, en wat hy enter deedt,
ont1noet eene breede befchryving , als mecie zyn gedrag
by tide aannadering der Praisfen , met zyne verdeediging
van 't zelve. 's Mans wegvoering na Wczel, zyn verblyf
in. den akeligen kerker , zyn ontflag en kort daar op
volgende dood, wordt hier befchreeven , en bef/ooten
met eene trelfende verklaaring van CAPELLEN TOT pgm
MARSCH deswegen. Waar op de Gefchiedboeker voortwart. Wanneer wy deeze betuigingen zo des Commandants van Gornichem zelve, als van zynen Bloedver.
Wt11;t

VERVOLG

Vt2

want , getiaafd door de verklaaring der Heeren van de
Commisile tot verdeediging van Holland en de Stad
Utrecht (*) in aanmerking neemen , en 'er by voegen
dat Scbryvers der Prinsgezinde Partye den verdeedigloozen ftaat van Gornichern erkennen (t), is 'er alle reden , om, als eene ydele fnorkery, te wraaken, den ophef van Gornichem's verdeedigbaaren ftaat op dien tyd ,
befchreeven als eene voortreflyke Vesting, voorzien van
alles wat een langen tegen weer gemaklyk kon maaken;
zo dat de Hertog VAN ARUNSWYK 'er binnen komende,
zich zoo zeer verwonderen moest over de groote toebereidzelen der Patriotten, als het weinige gebruik dat zy
'er van gemaakt hadden ; derwyze daar by erkepde dat
de plaats het zes weeken tegen den hevigften aanval hadt
kunnen uithouden ; daar de voorraad van Mond, en Krygsbehoeften zo overvloedig was. — Als mede, dat men,
van die zyde, den Heer VAN DER. CAPELLEN zogt zwart
te maaken, en, voor een Man onwaardig die Post te bekleeden, uit te kryten; met byvoeging dat de Pruisfen
een zo fraay feel niet zouden gehad hebben, wanneer
men den Collonel van STERNIACH een bekwaam Officier, en yicerzugtig op het auk van zyn goeden naam,
die te vooren te Gornichem het bevel voerde, Diet vas
plaatst hadt G).
Het deerlyk lot van die Veste, en van de Patriotten
zo claar als in den omtrek, wordt met leevendige kleuren
befchreeven, en herinnert ons aan de wreedheden der
Pruisfifebe Benden , geholpen door Oranjegezinden dic
bun wraaklust koelden.
Langduuxiger, en met meer opmerkenswaardige, omftandigheden gepaard, was de wederftand , dien ifenlierdani
boodt. iftnlierdam de laatfte toevlugtplaats der Patriotten. — Dan, eer de Gefchiedfchryver tot het verhaal
daar van toetreedt, boekt by hoe het zich VW den aanyang des Jaars 1787 te dier Stede toegedraagen hebbe , tot den tyd des Belegs. Sterke woelingen volgden
de een de ander op,, zo ten aanziene van de Regeering
als van den Krygamad, de Burgerfocieteiten, en bet Wapea(*) Zie onze
(f)

Fader'. H:.

XV D.

N. Nederl. 7aarb. 1787. bl.

(I) PFAU,

bl• 47.

bl. 183.
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penhandelend Genootfchap, welke twee laatilen zich met
den Krygsraad vereenigden , die Tegenwerkingen van
verfchillenden aart ontmoetten ; doch in 't einde te boven
gekomen, en geeindigd in het verkiezen van eenige nieuwe Raaden. Alles wat des voorviel wordt in 't breede
geboekt, en met ophelderende Aanmerkingen doorvlogten ;
als by voorbeeld. Wanneer de Gefchiedboeker het Gefchrift, de Afzetting eeniger Raaden vorderende , waar
over zo veel te doen viel , geboekt hadt, laat by 'er op
volgen : Schoon het woord Ondergetekenclen, by her.
haalinge, in , dit Stuk gehoord werdt, las men onder betzelve geen den eenigen Naam. Een misftand , een gebrek
zo in 't oog loopende , dat zuiks niet wel kan toegefchreeven warden aan mange' van duizenden gereed om het.
zelve met hunne naamen te bekragtigen; maar ongetwy.
feld ontitaan, uit de vervroeging van Maandag op Saturdag. De verhaasting waar mede dit alles gefchiedde, op
den onwederftaanbaaren aandrang der Burgerfpeieteits Leden, in den jongstverloopen nagt , hadt ten onvermydelyken gevolge , dat het dit Gefchrift aan deeze Naamgtekening haperde ; doch men oordeelde dit gebrek , 't
welk den inleveraaren niet kon ontvlieden , genoegzaam
verholpen , door de daadlyke tegenwoordigheid der menigte , die met volvaardigheid dit Stuk zouden enderfehreeven, en 'er de gewoone Bekragtiging van zodanige
Verklaaringen aan gegeeven hebben. — Zulks bleek
met de daad; want onmiddelyk naa de Inlevering, en onder het raadpleegen over het zelve, werdt het voorgeleezen aan de onderfcheidene Burger- Compagnien binnen ,
voor het Stadhuis, en op hunne Loopplaatzen vergaderd.
Eenige betuigden daar over hun genoegen met eenpaarige
Remmen, andere met eene groote en dus in geen twyfel
komende meerderheid."
Ben Raadsverandering, die met veele byzonderheden,
bier vermeld , gepaard ging, en bet vuur van Partyfchap
tot eene hoogte deedt opblaaken, tegen welke eene tierke afkondiging gefchiedde, welker kragt welhaast verydeld werd door de woelende Partyen; inzonderheid door
bet oprigten eener Oranje Societeit en een Plan om van
dien kant ook Geconflitueerden aan te ftellen ; waar uit
beweegenisfen reezen, die tot het volflaagenst Oproer overfloegen , en wel inzonderheid moeten toegefChreeven worden
tan het ter tekening leggen van een Adres aan Staaten
van Holland van de zyde der Stadhoudersgezinden ontOP DE VADERL. HISTORIEe
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worpen. Even oproerig bedryf waar in de Patriotten de
hoofdrol fpedden, en waaromtrent onze Gefchiedfchryver
te recht opmerkt: „ De tekening van dit Verzoekfchrift
was de aanleidende oorzaak tot deeze fchenddaaden door
de Patriotten aangerigt; fchenddaaden, die nimmer zouden gepleegd weezen , indien de Hoofeinflicier de aanvanglyke itoorenisfen tegengegaan en geweerd hadt. —
Dit oproerig bedryf der Patriotten was zo vreemd, dat,
Wanneer de maare hier van zich elders verfpreidde, de=ly e naauwlyks geloof vondt, zelfs by de Voorftanders
van Oranje. Verre was het zelve van voorfpraak of verdeediging te vinden ; men beklaagde zich over dat bedryf,
waar door men poogde eene zaak, die andere middelen
ter verdeediging hadt, en gebruikte, met onbehoorelyk en
altoos laakbaar geweld te bevorderen. En welke zydelingfche aanduidingen zommigen ook mogen gegeeven hebben,
als of deeze Plunderingen door Lieden van meerder aanziens dan de iiitvoerders zouden aangeftookt en berokkend
zyn, en zy 'er zelfs deel in genomen hebben (*), geen
bewys altoos is daar van voorhanden , en de toedragt
der zaake zelve is genoegzaam, om, zonder zulks tegen
elle waarfchynlykheid aan te veronderftellenhet voorgevallene, zo zeer tot fchande der Pleegeren 5ftrekkende,
te verk 1 aaren."
De Plundering op Kattenburg, door de Prinsgezinden
aantY evangen , wordt met vereischte kleuren gefailderd ,
als , mode die der Patriotten aan de Oranjegezinden aldaar,
en hoe verder het Oproerig geweld de Stad doortoog ,
en van wederzyden de fchendzieke hand aan drie en veertig huizen floeg. Vervolgens verhaalt de Schryver de
afzetting van DEDEL en BEELS als Burgemeesters; en van
den HoOfdfchout BACKER ; hoe de beooging om Schepenen af te zetten faalt , en de arbeid aan een nieuw
Stadsregeerings-Reglement verydeld wordt, door de komst
der Pruisien.
Hier breekt de Schryver den draad zyner Gefchiedenisfe af, en vat ze in 't volgende Bock weder op met deeze
woorden. , Eigen veiligheid te bezorgen , was bet doel
en de werkzaamheid der geenen , die thans in Anafterdam het roer der Stadsregeeringe in handen hadden , en
der
(*) Zie zulke vernmedens aangeduid in de
1787. bl. 1072.
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zodanigen die uit den Krygsraad en de Geconftitueerden uit de Burgery het zelve hielpen houden. Deeze
veiligheid oordeelde men niet ten onregte dat in een
fmauw en onlosmaaklyk verband ftondt met die van
Utrecht. — Men berchouwde Utrecht als een Voormuur van ilnallerdath , en Meld het daar voor, dat de
veiligheid dier Stad, ja van geheel Holland, te hachlyker
ftondt naar maate het Sticht door het verzwakken van
het aantal bezoldigde Knegten , meer open lag." Van
hier het voorftel om een grouter aantal Burgers uit Amfierdam na Utrecht te zenden: dit werd afgeflaagen; doch
Waardgelders werden 'er geworven ,en afgefcheept: Wagtdoende Burgers werden begiftigd; en alles wat ter verde.
diging der Stad, kon dienen, kreeg cent nieuwe inrigting.
De omliggende Posten werden verfterkt, terwyl de verzekeringen van der Pruisfen aantocht aangroeiden; en de
maare van Utrechts ontruiming door der gevlugten komst
(hier treffend berchreeven,) de uiterfte ontroering baarde. Geweerde vrees voor oproer van binnen werd vervangen door vrees voor seen Beleg.
„ Anifierdam, om des Gefchiedboekers woorden te bezigen ," bevondt zich geheel afgezonderd van de Hollandfche Staatsvergadering , waar alles was omgewenteld.
Die •groote Koopttad moest , in gevalle zy het hoofd ,
nevens andere Steden van Holland, niet in den fchoot lag,
waar toe dezelve door Staaten van Holland wel aangemaand werd door eenen Brieve , doch welke geene
Werking baarde, voor eigen verdediging zorgen,
vteemd Krygsgeweld, 't geen uit de geheele taedagt der
zaaken te wagten was , haare wallen mogt naderen."
Raadflagen by raadflagen , geeindigd in een Raadsbefluit om de Stad te verdedigen. Voorzorgen van binnen en buiten. Wederftreevingen te boven gekomen.
Verfchillende inzigten. De Hertog VAN BRUNSWYK
voortgerukt. Onderhandelingen: alles in 't breede ontvonwd, eindigende in het opzeggen van den WapenftilRand.
Dit ontzettend opzeggen, op dat wy hier den
Schryver laaten fpreeken, „ hieldt de Raad zo veel mogelyk verborgen. Anflera'ams Burgers, Inwoonders en
de talryke menigte van gewapende Landgenooten, op dat
Os, binnen die Veste verzameld, werden met den flag, in
den vroegen morgen van den eerften van Wynmaand ,
gewaarfchuuwd, en uit den flaap gewekt.door het gebalder des Gefchuts, het ontwyfelbaar teken eener vyandlyder
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lyke aannaderinge. Dit deedt om vyf uuren , elk o vol
fchriks, opwaaken , en veelen ten huize uitfpoeden, out
te verneemen wat 'er van dit donderend fchieten was.
Gragten en ftraaten krielden welhaast van Menfchen, die
elkander met de uiterfte ontzetting aanzagen. Eenigen
itonden door fchrik en ontfteltenisfe als verftyfd , mismoedigheid en wanhoop was op eeniger , fpyt en woede
op anderer, aangezigt te leezen. De Gefprekken beantwoordden aan deeze Gemoedsbeweegingen. Aan Beene
Gisfingen ontbrak het. De nabyheid der gebeurtenisfe
deedt de ongegrondfte welhaast geheel verdwynen , als
mede de niet onwaarfchynlyke, uit de fchynbaare nabyheld van het Schutgevaarte opgemaakt , dat ilmfierdam
reeds het daadlyk voorwerp was van 't Krygsgeweld. —
IVIeerder kunde en wikkender bedaardheid beweerden eenen
Aanval op de Buitenposten, die daadlyk plaats hadt. Inloopende berigten deswegen, onderfchraagd door waarneemingen van Toorens en hooge Gebouwen , ftemden zamen , dat de vyandlyke aanval gericht was tegen de
voornaamtle veriterkingen omttreeks de Stad , aan de
Duivendrechtfche Brug, te Ouderkerk, aan 't Weesper Tolhek en aan den Dietnerdam. Dit ontzettend fchieten
duurde van het aanbreeken des dageraads tot negen uuren
voormiddags. Geen tusfchenpoozen van eenig belang
braken dit dreigend gebalder af."
Het verdedigen en vermeesteren dier Buitenposten, als
mede van Halfweg, wordt met veele anders, zo 't ons vooritaat , niet opgetekende byzonderheden befchreeven. De
daar op gevolgde Onderhandelingen; het voorftel van den
Raad om het op te geeven, onderfcheiden opgevat, en
het Befluit der Regeeringe tot de Overgave , leveren
aandoenlyk voorgedraagene Tooneelen op; dit doet ook
het vervolg deezes Boeks de Gebeurtenisfen onmiddelyk
naa de overgaave opgeevende.
Met den aanvang des laatften Boeks , in dit Deel ,
fchetst de Schryver de eigenaartigheid om op Holland
het voorgevallene in Utrecht ten deezen jaare te laaten
volgen. „ Het zal," is zyne taal, ons tafereelen onder
het oog brengen , die wel eene groote gelykaartigheid
hebben met de van Holland gefchettle , doch teffens byzonders genoeg om de aandagt uit te noodigen, te vestigen en gaande te houden. Schoon wy 'er het zelfde fpel
van Vryheidsmin, worftelende tegen Verdrukking zien
fpeelen,treeden 'er andere Perfoonen ter verdediging op het
too-

OP DE VADERL. H1STORIE.

405

tooneel, terwyl de Belaagers en Beftryders deers dezelfde zyn ; doch geholpen en ondertteund door anderen van
denzelfden ftempel." — De fchikking, in dit Boek gevolgd , brengt ons , in de eertte plaats, onder 't ooge ,
't geen dit fel gefchokt Gewest in 't algemeen raakt, en
vervolgens het lot 't welk de Hoofdftad Utrecht op eene
zo byzondere wyze trof , en ook de andere Steden , in
dit Tydsgewricht , zo vol van de opmerkenswaardigfte
gebeurtenisfen , overkwam. De flag van VAN EFFRREN'S Krygsvolk tegen de Burgers, en der laatften zegepraal, komt op den voorgrond, gevolgd van andere gevegten. De fcheiding tusfchen de Stad en de andere
Staatsleden, met de gevolgen , worth breedfpraakig bed—L
fchreeven ; desgelyks het in that van verdediging bre
en dier Stad, met de ontftaane onlusten.
Wy moeten het by enkel aanftippen laaten , hoe het
gedrag des Rhyngraafs VAN SALM hier wordt toegelicht.
Doch kunnen ons niet wederhouden , de befchryving van de
verflagenheid der Burgery, by de Bekendmaaking der MIMIming, mede te deelen. „In dien akeligen nagt was de geheele Schuttery ongewapend opgeroepen en vergaderd, Naa
Gen angstvallig verbeiden, kreeg dezelve kundfchap van
de noodlottige gefchapenheid der zaaken , en hoorde teyens den ontzettenden voorflag, om de Stad , zints zo ge.
ruimen tyd bewaakt, befchermd, en verdeedigd, gewillig,
en zonder het bieden van eenigen tegenftand, over te leveren , met bygevoegde vryheid voor alien , die zulks
mogten verkiezen , om na elders de wyk te neemen. —
Men verbeelde zich op dien ftond Utrechts wakkere
Schuttery ! Schoon veelen de nu losharftende bui hadden zien hangen, was de ontzetting algemeen ; en de ge.
heele Stad een tooneel van verwarring , verbysterdhewl ,
en ftondt op veeler gelaad wanhoop en vertwyfeldheid gefchilderd ; terwyl de mond by veelen te beklemd was ,
om de vloeken , die anderen uitboezemden , te loozen.
Dit laatfte was doorgaans het geval der minstkundigen.
Anderen hadden een goed deel van den reeds zo veel onheils fpellenden dag befteed met hunne beste tilbaare
have in te pakken en weg te fchikken. 't Geen egter
met zo veel omzigtigheids gefchiedde, dat geen uiterlyk
vertoon verdenking baarde van het lot, 't,welk de Stad
binnen kort over 't hoofd king. Het voorheen beimlyk oppakken was nu onder de Patriotten een openbaar
algemeen bedryf. Nevens het verzenden der goederen,
LETT. 1798. NO 9.
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geen zeer bezwaarlyk toeging, moest men op PerfoonlyOntkoming bedagt weezen; 't welk voor veelen niet
min moeilyk viel. Rydtuigen waren naauwlyks of niet
to krygen , de Schuiten en Vaartuigen tot zinkens opgealleen,
propt. Aanzienlyken niet al/een
en de meesten die deel
gehad hadden aan het jongtle
bewind van
zaaken , maar ook veelen uit den middelbaaren stand, en
van geringeren doene , ylden, zo verre de belemmerende
drang aan de Poorten zulks wilde gedoogen , ter Stad
uit; 't geen zommigen der eerfte Aanvoerderen moeilyk
viel.
Dit gewoel, met gejammer gepaard , kreeg
de Stad nog een toevoegzel , door de beangtten, de berooidenen kermenden , in de nabuurfbhap, welke , our
op de best mogelyke wyze weg te komen , den weg na
de Stad namen, en den bangen nags nog banger maakten.
— De meeste Utrecht, lche Schutters ontdeeden zich terltond van hunne wapenen, en bezorgden dezelve heimlyk
op 't Stadhuis; eenigen tioegen ze nit fpyt en onder verwenfchingen aan ttukken ; terwyl anderen uit fpyt de
wapenrusting in 't water fineeten. Treurtooneelen to eene
Stad , die het hart moesten doen breeken , en nogthans
eeniger ontmenscbten wellust waren!"
Landreize naar de Oost- lndien, langs eenen tot heden nog
nooit door de Europars bereisden weg ; door D. CAMPBELL VAN BARBRECK , Esq. in eene reeks van Brieven
aan zynen Zoon. Uit het Engelsch vertaald. Eerfie Deel.
In den Hage , by J. C. Leeuweityn , 1797. in gr.
8vo. 2, 78 61.

geheel onbekend zyn de Leezers van ons Maandi"werk met de Reize, welker eerfte Deel thans voor
N
ons ligt. Een onzer Medearbeideren heeft, in den voorle-

den laare, het Mengelwerk opgecierd met eene en andere
Ontmoeting deezes Reizigers, en daar toe de niet minst
treffende uitgekoozen. Meer zou by 'er gewis uit ontleend hebl-en , zo niet, gelyk meertnaalen gebeurde, eene
Nederduitfche Vertaaling eens geheelen Werks , 't welk
geen onaangenaam en leerzaarn onderhoud verfchafte , die
bron van overneeming vertlopte. Men mag dit eene
goedkeuring des Werks, by voorraad, noemen, en laaten
ook de Uitgeevers des geheelen Werks fours niet na, in
de Aankondigingen , op die overneemingen zich te beroepen.
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pen. Zy vereeren , dus doende, onze keuze ! Doth of
die een geheel Werk ter aanpryzinge verftrekt, is een ander ftuk. — Ten aanziene van het Werk voorhanden,
hebben wy niet kunnen nalaaten ons te bevreemden, dat
wy, om tot den weg, tot heden nooit door Europeers be•
reisar, te komen, een zo groot gedeelte deezes Eerften Deets
betteed vinden , om ons van 0/1ende na Brugge , Gend,
Brusfd, Luik, Gulik, Keulen, ilugsburg, Tyrol, Trente,
Venetic en Triest te voeren ; immers de Brieven daar over

loopen tot bl. 14g.
Maar elk Schryver heeft zyn plan, en dat des Heeren
CAMPBELL wordt door hem, in een kort Voorberigt, met
deeze woorden opgegeeven. „ De gebeurdnisfen, welke
,, de volgende bladen bevatten , werden natuurlyk een
• ruim onderwerp van gefprek met mytie Kinderen en
„ Vrienden. Zy vonden 'er zo veel genoegen in, dat zy
„ by aanhoudenheid by my aandrongen, om alles op het
„ papier te ftellen, en hunne genegene partydigheid deed
,, hen vooronderttellen , dat het verhaal myner Reisge,, fchiedenis niet alleen aangenaam voor hen maar ook
• belangryk voor het algemeen zou zyn. Ik ben verre
,, van te gelooven , dat, aan hunne begeerte voldoende,
,, bet gevolg myner pooging hunne verwagting zal billy„ ken ; maar ik vertrouw, dat men ten aanzien van het
„ geleerd zamenftel, niet te veel zal vorderen van iemand
„ wrens leeven voornaamlyk aan de pligten van een
• Krygsman en den dienst van zyn Vaderland gewyd ge• weest is — en dat eene naauwgezette waarheids,
liefde het gebrek aan fchryfwyze en fchikking zal ver1, goeden.”
De Vertaaler berigt ons dat by , in het Znalytical
Review, gezien hehbende, dat men den Schryver eenige
al te groote breedvoerigheid toefchreef, de vryheid zou
mogen gebruiken, om -zommige zaaken, voornaamlyk zeer
bekende en dikwyls gezegde, en zulke die alleen in
Brieven van eenen Vader aan zynen Zoon van belang
kunnen zyn , voorby te kunnen gaan, als befchouwende
dezelve van geen gewigt voor zyne Landgenooten.
Hoe veel of hoe weinig, en van welk een aart in 't byzonder,, deeze Uitlaatingen zyn, kunnen wy, by mangel
van het Engeljche Werk by de hand te hebben, niet bepaalen. Indien een Vertaaler zich uitlaatingen veroorloft,
met zulk eene algemeene aanduiding hangt het van hem
af, zo veel en zo weinig voor zodanig aan te merken als
bet
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bet hem behaagt, en laat by den Leezer altoos in onze.
kerheid wat hem by de Vertaaling onthouden is. By de
leezing is ons gebleeken, dat de Vertaaler niet alles
weggelaaten heeft wat gezegd zou kunnen worden van
den aangeduiden Hempel te zyn ; doch wy verkeeren des
in het onzekere. De Vertaaling zelve draagt blyken van
verhaasting , of geene genoegzaame hefchaaving, zo niet
van gebrek aan taalkennis ; het hapert niet zelden aan
duidelykheid.
De Reiziger ving zyn Tocht in Bloeimaand des Jaars
1781 aan. Het opftel is jaaren laater gemaakt, blykens
de toefpeeling op de Franfche Sansculotten in den Jaare
x794. Wy willen 't geen daar toe aanleiding gaf affchryven, eensdeels om van de gispingen des Bygeloofs, welke
de Schryver ryklyk uitdeelt, een Baal te gee ven, en anderdeels van de Vertaaling jets te vertoonen. ' , Gy zult
„ opgemerkt hebben, dat in alle Roomfche Landen elke
Kerk eene heilige kraam of liever een Mufeum is, alwaar men fchilderyen , ftandbeelden , gouden vaten,
zilveren lugters, diamanten, krucifixen, en goden van
„ allerlei gedaante en grootte, ter eere van het Opper„ weezen, opgehoopt ziet. — Wanneer gy de menigte
„ van geest/yken zaagt, waar mede de ftraaten en open0, baare wegen vervuld zyn , zult gy ten hoogften ver„ baasd zyn. Hier, gelyk in alle roomfche landen, ko,, men zy met belachlyke kleeding en kaale hoofden ,
„ terwyl zy even als de zwermende Veil op en neder
„ brommen — en met de iterkfte betuiging van vrywil„ lige armoede in den mond en de oogen, die hemel„ waards •gewend zyn, ftreven zy egter na de aardfche
„ goedereq met de drift van een koppel jagthonden, en
,, de hebzugt eener geheele bende advocaaten. Met bela„ den dyen, ik mag 'er wel byvoegen met beladen ar„ men, want zy hebben groote zakken in hunne mon„ wen, keeren zy na de groote korf te rug, alwaar, te„ gen de wetten der byen , de hommelbyen in eenen
„ luiledigen that leeven en hen plunderen. Ook tegen
„ de gewoonte deezer nuttige Infe6ten hebben zy de
„ byenkoningin verbannen, en dulden niet, dat lets vrouw„ lyks hunne cellen nadere, maar zy houden die in naby
„ ftaande korven, en bezoeken ze aldaar onder de beguntbging van den nagt, en vervullen 'er in 't geheim
„ hetgeen zy zig in 't openbaar ontzeggen
het groot
gebod der Voorzienigheid.
,, De
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De goederen der lieve - Vrouwen - kerk beantwoorden
aan haar uiterlyk aanzien , aangezien zy door eene
„ groote menigte priesterlyke kleinigheden, fraaije grafen gedenktekens, verrykt en vercierd is. — Wat het
„ eerfte betreft , het gewaact van THOMAS A BECKET
„ maakt een gedeelte uit der merkwaardigheden, die in
„ deeze kerk bewaard worden. Deeze woedende en on9, buigzaame bedrieger was Aardsbisfchop van Canterbury,
,, en zyne poogingen, om den Koning zo wel als het Volk
,, van Engeland tat flaaven en aan den Pans cynsbaar
„ te maaken, hebben hem den naam van heilig verwor,
,, yen , en zynen kleederen de eervolle bewaaring ver„ fchaft , die ik vermeld heb. Maar om den geest en
„ der fcherpzinnigheid van de heilige Vaders, die zig za
„ lang .afgetloofd hebben met dezelven te bewaaren, vol.
„ doening te doen bekomen, moet ik herinneren, dat zy
„ met diatnanten of andere pragtige fteenen bezet zyn, of
„ ten miniten waren. Denklyk hebben eenigen van de
„ veele Priesters , die, zedert eeuwen- de bewaaring van
„ deeze heilige, overblyfzels Madden, wyzer dan de ove„ rigen, gedacht, dat, om in de kerken te liggen en van de
„ alvertrouwende oogen der geloovigen, gezien te worp
„ den, een weinig gekleurd glas even zo goed als kost„ baar getteente was, en wyslyk de origineelen tot een
,, beter gebruik aangewend. Dit nu zo zynde, zou het
„ voor de moederkerk, eenige troostgrond zyn, re beden„ ken , dat ay de Sansculotten bedroogen bebben , die
„ waarfchynlyk bezit van de pragtige kleederen van den
„ heiligen THOMAS A BECKET genomen, en indien eeni„ gen daar van, duurzaam genoeg geweest zyn otit ver99 maakt te kunnen worden, dezelve waarfchynlyk in Ian2, ge broeken veranderd hebben. 6 Schriklyk ! fehands) lyk ! affchuwlyk! dat de koninglyke MARIA, zuster van
„ den grooten Keizer KAREL V, voor zo langen tyd , zedert
„ de hervorming verloopen, voor eenen onmaatigen pry$
„ de kleederen van , eenen heilig gekogt , en onder den
„ fchat van onzer, lieve-Vrouwen-kerk bewaard zou heb„ ben , alien om in, het Jaar 1794 broeken voor de
„ Franfche foldaaten daar van te maaken. Het was een
„ tyd , in welken enkel de verdichting van zulk eenen
„ kerkroof het halve Christendom de hersfenen beroerd
„ zou hebben; maar in dit opzigt gaat het thans beter.”
Vervolgens, in bet Tuighuis te Brusfel komende, brengt
by de Yacob,ynen weder in het fpel, by de befchouwing
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der Wapenrustingen. De gruwelen van MONTEZUMA te
Bier gelegenheid befchreeven hebbende , roept by uit:
„ Wangedrochte! Vervoerder ! weg met uw nietig to yer" gezang, gy huichelaars , die de gruwzaamheid van den
„ tegenwoordigen tyd, de ilagting der Jacobynen, met de
• misdaaden van her ongeloof wilt brandmerken, en deeze
ss betreurenswaardige verwydering van de menschlykheid
• aan den afval van het Christlyk geloof toefchryft. Zie op
,9 Mexico!" De gruwelen , daar gepleegd , vermeld hebbende , vaart by voort : Leert daar uit wysheid , gy huiche1, laars ! En wanneer uwe vyanden noch door magt be„ dwongen, wanneer hunne rooverfche en laage voordgans, gen niet geftuit kunnen worden , heiligt dan ten minften
s, hunne verfchriklykheden, noch omfluijert hunne misdaas, den niet in de oogen der reden met die van zwarte verwens
9, en herinnert u, dat de flegtfle ook niet te zyn op eeni.
„ ge wyze lof verdient, en dat de wreedheden der Jaco.
s, bynen te Parys, hoe fchriklyk die ook zyn, barmhars, tig zyn in vergelyking met de Christlyke flagtingen in
s, Mexico, Europa en Afie, waarheen het Pausdom zyne
s, bloedige klaauwen zette.”
De Schryver , dit vermeld hebbende, doet eene foort
van Geloofsbelydenisfe, welke wy te meer willen affchryyen, om dat daar uit zyn afkeer van de meeste Christen.
aanhangen blykt, en dit eenigzins ten fleutel kan dienen,
waarom in 't vervolg deezes Deels, in de fchets van
Turken en Christenen, zo veel ten voor- en zo veel ten
nadeele van de eerfte en laatfte vermeld wordt. „ Gy
„ moet , uit het geen ik gezegd heb, niet befluiten, dat
„ ik eene heimlyke verbittering tegen het Pausdom voe„ de , gelyk zo veele mannen en nog meer vrouwen
• doen, om dat deszelfs geloofsartikelen verfchillen van
„ die, in welke zy opgevoed zyn ; ik denk , dat myn
„ hart en myn verftand boven zulke vernederende voors, oordeelen verheven zyn; maar ik veragt al wat met het
” menschlyk geluk ftrydig is — de werkzaamheid van
• 's menfchen geest nederdrukt — den ttroom van het
• gevoelen ftuit, dien hindert, om de kennis van onzen
s, toeftand te vermeerderen en die te verbeteren. Ik verfoei
ss alle onbefchaamd en huichelagtig indringen der geestly,, ken in yolks- en familie - zaaken ; te meer, wanneer dit
s, indringen eenen boozen grond heeft , en nog meer ,
„ wanneer hetzelve het momaangezigt der godvrugtigheid
„ aanneemt ; want dit is tevens de menfchen bedrie„ gen
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• gen en Cod ontEeren. Al deeze oorzaaken van veraft
• lchuwing zyn meer of minder met alle Christlyke
Godsdienst- fekten gepaard , die der Kwakers uitgmcon2, decd. — Doch met het Pausdom meer dan met eeni„ ge andere. — Men heeft aangemerkt dat , terwyl
u de eerfte grondftellingen van het Christendom , zo als
5) het oorfpronglyk in de befchouwing was gegrond, vre,,, de en welgezindbeid jegens alle menfchen waren ; heir, togten, vervolgingen en bloedvergieten, in de oefening,
5) deszelfs voetftappen, waar bet zich ook heenen wend5) de , gedrukt hebben, dat zyn weezenlyke zelfs door zy5. ne eigen dienaaren verdorven werd , die , met den
51 tempeffleutel voorzien , de bekleedzels van het altaar
59 fteelea om de wanftaltige en gebrekkige ondeugd daar
mede te bedekken. — Maar de heldere ftraalen der
• opgaande rede breeken thans met volmaakter licht over
1, het menschdom door, en haasten zich naar den middag.
)) glans, voor welke zulke hersfenfchimmige gedrogten ,
51 door godvrugtige bedriegeryen gebooren , zullen vet.
51 dwynen, en gelyk de grondlooze werkplaats der be-,
5) guichelingen zelfs geen overblyfzels nalaaten.”
Met den XX Brief vangt eerst recbt de reis aan, die
meet vreemdigbeden biedt. De volgende befchryven
41sppa, geeven ens. een berigt van de Turkfohe Staatsge.
iteltenis en Regeering ; van bet Charatter der Turken.
Breedfpraakig is CAMPBELL in de opgave van de Voonoordeelen der Christen- Schryveren, en hunne valfche
voordragten van de Turkrche Zeden en Godsdienst, welken
laatften by verdeedigt. Ten deezen aanziene neemen wy de
algemeene aanmerking des Reizigers over ; zy kan lichr
verfpreiden over de vreemdheden welke wy bier ontmoeMyn oogmerk omtrent al het geen ik van de
ten.
Turken gezegd heb is vooroordeelen te beftryden, geen.
21 yergelyking te maaken aan te toonen, dat, indien
,, de -Mahommedaanen ondeugend en flaafsch zyn , bun
• Godsdienst en Wetten 'er de oorzaak niet van zyn ,
• u te overtuigen, dat de Turken niet bet eenig, yolk op
• de waereld zyn , die, onder den uiterlyken vorm der
„ heiligheid en des Godsdiensts , tot de affehuwlyktte
• misdaaden in ftaat, en zomwylen geheel verftooken zyn
,, van alle aanfpraak op liefdaadigheid — dat , terwyl
5, men hen als een fteedsduurend voorwerp der aanklag„ te en befchuldiging voorgedraagen heeft, zy enkel dezelfde misdaaden begaan, welke bet geweeten op hunne
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• aanklaagers zou hebben kunnen doen te rug ftuitem
„ Indien wegens de verdraaijinge der Gefchiedenis ver„ fchooning gemaakt kan worden , moeten wy wel in
„ aanmerking neemen, dat de onkundige Roomfche Zen1, delingen der vroeger tyden ook aanfpraak op veront„ fchuldiging , of ten minften op maatiging, mogen maaken.
„ De onmatige yver deezer tyden verbood alle gebruik der
• reden ; maar in deeze eeuw van verlichting en der bil1, Tyke denkwyze moeten de geenen , die uit boosheid
„ valschheid berigten , minder verfchooning en minder
„ geloof vinden. Het moet voor alle menfchen van
• Godsdienst en braafheid fmertlyk zyn , te bedenken,
„ dat Geestlyken, Leeraars der Christen Kerk, welke de
„ bronnen der zuiverheid en waarheid moesten zyn ,
„ de eerften op de lyst der vervalfching zyn geweest.”
By herhaalinge komen deeze en dusdanige aanmerkingen voor ; en gelooven wy 's Schryvers waar gevoelen,
bl. 171, met deeze woorden vermeld te vinden. „ Indien
• eens het Christendom en illohammedaansch Geloof zich
” in het Godistendom mogten vereenigen; (maar ook niet
" anders) zouden" de bewoners van Sirie en Europa zig
• geneigd voelen , zig als Medefchepzels te befchouwen."
Wy hebben in dit berigt op deeze byzonderheid , den
Godsdienst betreffende, wat meer ftilgeitaan, om dat 'er
zich in het Reisverhaal telkens gelegenheid toe aanbiedt.
Wat by te Aleppo zag, zal met vermaak geleezen worden.
En zeker slag van Leezers zich wel onthaald vinden
met een liefdegevalletje , door hem eene onaangenaame Gebeurtenis genoemd , welke zyn vertrek van Aleppo verbaastte. — Met de Befchryving van zynen TariaarMen Leidsman , en de aankomst te Diarbekr, link dit
Deel. Wy zullen welhaast gelegenheid vinden om van
bet Tweede te berigten.
Dagverhaal van een drielaarig Verb& te Napels, en Reize vent
daar, door Italien, Zwitzvrland, enz. naar Holland, van den
'dare 1794--1797. Door GLRRIT BOL. Te Westzaandam, by
H. van Aken, 1798. In gr. Svo. 98 bi.
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Voorreden van, dit Werk.sken ontvouwt ons de aanleidende oorzaak van de Uitgave wel ; doch de beweegre.
het in druk geeven, zegt de Schryver, „zal ik voor
,, my zelven bouden , en niemand tuner Leezeren zal daar by
,, lets verliezen , zo bet opftel zelve mag behaageu." Wy
twy-
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twyfelen geen oogenblik of bet zal volloen aan hun „ die
„ hem aangeraaden hebben om een zaaklyk uittrekzel van zyne
„ Reisbefchryving door den druk voor hun verkrygbaar te
„ maaken, op dat zy dus met gemak, in een uurtje van nit„ fpanning, zich met bet leezen daar van konden vermaaken:'
Wat den Inhoud betreft. In de Voorreden geeft de Burger
nor. een verhaal van het oogmerk zyner Reize, en het geen
hem op dezelve merkwaardig bejegende: tefrens ontvouwende
war aanleiding gaf tot zyn ongemeen' langduurig verblyf te
Napels; welke byzonderheid een nader Licht ontvangr uit eene
agter het Werkje gevoegde Bytage. Dit alles volmaakt in den
trant en fly! eens befchaafden Zeemans, die zich van vroeg
of gewend heeft Dagvcrhaalen op te en toegelegd oak
dit in een vry goeden fly!, op de zaak pasfende , re doen.
Tusfchen deeze Berigt behelzende Voorreden, en eenige
deelen van het Dagverhaal zelve, doer zich, war 41 en fchlk.
Mug aanhelangt, een vry merkbaar onderfcheid op; een onderfcheid, welk, om van eenige aanhaalingen niet te fpreeken.,
vry. duidelyk aan den dag legs , dat eene behulpzaame hand den
Burger sot. onderfieund hebbe om het Werk in dier voege
den Leezer aan te bieden. Is deeze veronderflelling waarheid ,
dan zou 'het hem niet kwalyk gevoegd hebben , des eenige
melding te maaken. ZORGORAAGER I S Groentandfche Yisfchery
was wel, war bet zaaktyke betreft, van hem herkomitig; doch
de tytel vermeldt wie de pen der Befchryvinge vogrde.
War her Dagverhaal zelve betreft, zy dan geheel nit de
pen van den Burger not. gevloeid, 't zy met de hand der be.
fchaavinge en vermeerderinge dus In de Boekenwereld geltomen , fchoon wy 'er niets byzonders uir geleerd hebben , en
da t 'er ook niet in te vinden is voor Leezers, die met MOORE ,
WATKINS, VOLKMAN , en andere Schryvers over de bier doorreisde areeken, bekend zyn, zal her Stukje met genoegen kunGen geleezen worden; en met deelneeming in de lotgevallen,
welke den Koopvaarder Capitein not., llaande zyn verblyf te
Napels, en op zyne terugreize over land, door de op den
tytel aangeduidde landen, bejegenden.
's Mans korte belchryving van de geweldige Ultbartling, in
den Dare 5794, van den Berg Velisvins, ilemt, in het vermelden
van eenige byzonderheden, volkomen overeen met de breede
van den Heer HAMILTON, in het Mengeliperk onzer Letteroefeningen geplaatst (*). De weinige waarneemingen , door hem re
dier ontzertende gelegenheid gedaan , bekragtigen ettelyke
zonderheden diens Befchryvers van deezen zo verwonderingbaarenden als verfchriklyken Berg.
Her Charaeter der Napolitaanen, onzer welke by zich drie
jaa.
(*) Zie

grad. Leiteroef. vonr 'r Jaar 1797. /1 D. bb 2o, trz.
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jaaren onthieldt, worth in deeze bewoordingen door den Rel.
ziger opgegeeven. „ Zy hebben dit gemeen met alle
liaanen , dat zy zeer wel kunnen veinzen, hoog gevoelend
van zichzeiven, ergdenkend van anderen, wraakgierig en gansch
onverzoenlyk zyn ; zy volgen hun ouden zeer onchristlyken
zetregel, dat men nimmer half moet wreeken. Ook zyn ze doorgaans gierig, en, zo het eigen voordeel aaabrengt , looze be-.
driegers. Niet minder wellustig en ontugtig is hunne leevenswys , zo verre dat veelen den Huwelyksband flegcs als eene
dunne koord aanmerken, welke men naar welgevallen kan loszukken , en zonder vrees voor fchande of firaf verbreeken.
„ Zeer koel zyn ze omtrend hunne echte Vrouwen , en nog.
thans ten uiteriten jalours. Het waar genot der zuivere Vriendfchap heeft hier ook zo weinig plaats, als dat der zuivere liefde: want het fchriklyk wantrouwen , 't geen de een tegen den
ander koestert, maakt dat het lets zeldzaams zy hier een opregt
Vriend te vinden.
„ De Vrouwen zyn meestal onkundig in huislyke kaaken,
leggen zich voornaamlyk toe om te behaagen , maaken veel
werks van haare kleeding en opfchik, en poogen eikander voor.
by te itreeven in ydele vertooning van pracht en praal. Schoon
bier veelen zyn , welke , door haar dagelyks beroep, niet genoeg kunnen fchitteren, nit hoofde van geringe of middelmaatige inkomfien , fchaamen zy zich echcer niet deeze vermogens
te bekomen door ontugtigheden re bedryven. Ja ik heb zelfs
met afgryzen gezien, dat eene Moeder haare Dogcer aan my tot
een offer der wellust aanbood, en een Man zyne wettige Huisvrouw aan my wilde afftaan." [Deeze moet een uitzondering
op de algemeen toegekende CharaCtertrek van Jaloursheid nitgemaakt hebben.]
Openbaare Hoereh zyn hier ook in menigte; het getal van
dezelve wierd begroot op dertig duizend. — Om de minfte
beuzeling heeft men hier een Proces; geen wonder, dat men,
fchoon het , in den eerflen opilag , wat vergroot fchyne , in
Napels alleen een Corps van zestig duizend Advocaaten heeft."
een reisgevalletje van den Burger BOL te melden , ea
zyne wyze van verhaalen re kenfchetzen, neemen wy het vol.
gende , 't geen niet onaartig en zeer chara6teriiliek is aan wederzyde. Van Rome na Florence reizende, bath by de volgende
ontmoeting. — „ tit voorzag my van eene goede huurkoets,
en had het genoegen in myn gezelfchap te zien eene fchoone
jonge Reisgenoote, zeer minzaam in haar voorkomen , bevallig
itt haste gefprekken , en deftig in haare kleeding. By ons voegde
zich nog een Man van vyftig jaaren met eene breede itaatigg,
troonie. Zodra dit myn. rydtuig , met voorgemelde gezelfchap,
voor myn Logement flifflondt, wierd my zuiks geboodfchapt
door myne goede zeer dienstvaardige Kasteleinesfe ; 'er byvoegende, dat ik my geplaatst zou zien naa5t eene Dame, die
ZY
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zy zeer wel kende, en het verleidend vermogeti bezat, om ,
zo ik niet op myne hoede was, my door haare bekoorelykhe.
den te verttrikken. Ik bedankte 'Jayne zorgvuldige raadgeeffier
voor haare welmeenende waarfchuwing, haar zagtjens in het
oor luisterende (want anderen behoefden het niet te weeten,)
dat ik reeds drie jaaren achtereen in Italie verkeerd had , en
daaglyks ooggetuigen geweest was van de fchandelykfte onge•
bondenheden en verfoeilykften minnehandel ; maar dat ik tot
nog roe, in weerwil van de dringendfte verzoekingen, het vergif
der onkuischheid niet had ingedronken , of den huwelykspligt
door eenig ontugtig bedryf overtreeden. Ik nam vriendlyk
affcheid van deeze goedhartige Vrouw , en trad in de Reiskoets.
„ Zonder veele pligtpleegingen, zette ik my naast deeze
Schoone neder , met de ftemmige ingetogenheid van iemand,
die zo pas eene heufche vermaaning heeft aangehoord. NaauwA
lyks een .uurs op weg geweest zynde, opende de Schoone
bet tooneel , en vroeg my, met een bevallig lachje, of ik wel
ruim genoeg geplaatst was. Dit met eene vriendlyke toeftent=
ming beantwoord zynde , vervolgde zy: komt myn Heer nog
verder dan van Rome? Waar op ik haar andermaal in deezer
voege antwoordde; dat myne Reis van Napels begonuen was;
maar dac ik reeds vyf jaaren reizende had doorgebragt. Vervolgens my verder vraagende , waarheen ik van oogmerk was
my nu te begeeven; en of zy het vermaak van myn byzyn
nog lang zich mogt belooven? noemde ik haar op, de volgende
plaatzen : Florence , Sienna , Pifa, Livorno, Turin, enz. enz.
Dan kunnen wy , fprak zy , elkander nog lang gezeifchap
bouden: want myne reis ftrekt zich uit tot aan de laatstgePoemde plaats, en deeze is de Stad myner geboorte.
,, 1k kan niet enders zeggen of het afwisfeiend onderhond
dat wy met elkander hadden , was zeer tydkorrend en vet..
maak1yk. Ik kon duidelyk merken , dat zy zeer hegeerig was
om te weeten of ik gehuwd was ; doch ik ontdekte haar zulks
niet eerder voor zy de "vrymoedigheid nam my te vraagen:
0y zult web zeker wel een ander Vrouwtje in Italie getiefdr
bebben, zeide zy, my, van ter zyden, met een welluszig oog
aanziende. 6 Neen! zedert myn driejaarig verhlyf in deeze
ftreeken heb ik de tedere omhelzingen van eene Vtouw niet
genooten. Dit was , naar haare gedagten, onmogelyk voor
een Man wien de gaaf van onthouding niet natuurlyk fcheen
aangebooren , te weer in deeze warme lugcftreek , ten ware
men geene begeerte of neiging gevoelde voor het vrouwlyk
geflagt ; welk ougunftig vermoeden zy omtrend myn perfoon
in 't geheel "niet koesterde. — Ik wilde gaarn van dit onderwerp afftappen, maar haar vooraf, my betreffende, nog iets
zeggen.
„ In de eerfle plaats gaf ik haar te kennen, dat ik een gehu tvd
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bawd Man in Holland was. Ten twecden dat ik zederd myn
verblyf te Napels en elders zo veele beklaagenswaardige flachs.
offers der onkuischheid had aangetroffen , dat ik my aan zo.
danige voorbeelden fpiegelde , fchoon. ik derzelver indrukmaakende kragt niet altoos zo leevendig en fterk gevoeld heb,
dat dezelve my genoegzaain beveiligde vobr de dartlyke
buitenfprongen eener wulpfche verbeelding. Doch de bezeffing van pligt , gepaard met de vrees voor de gezondheid
myns lichaams , en de rust van myn geweeten aan de zinlyke
bedwelming van eenige oogenblikken op te ofleren , hebben
my altyd terug gehouden. 11c heb zelfs een van myne be.
dienden , in den Noel zyner jaaren, aan de gevolgen zyner
buitenfpoorigheid zien omkomen. Dit alles heeft zo vCel
vermogen op de behoorlyke inachtneeming van my zelven
gehad, dat ik nog altoos meester van myne begeerten ben
gebleeven. — Waar op deeze , onbefchaamde Schoonheid my
met een paar lonkeude oogen aanzag, en met nadruk vraagde; of ik dan voor haar ook bevreesd was ?
fchien zal deeze redenwisfeling veelen weinig belangryk voorItomen, of op het denkbeeld brengen, als of ik zo ,zeer ingenomen ben met de bewustheid myner eigene onfchuld, dat
ik dezelve wereldkundig Moet maaken. Neen , het is
om anderen te doen zien , hoe fyngefponnen het weefzel zy
der vrouwlyke verleiding, hoe fchaamtioos men hier in Italie
van ongeoorlofden Jiefdehandel fpreekt , hoe gemeenzaam dit
onderwerp zy, en even als in Holland over eenig fink van
Negotie gehandeld wordt."
Hollandfche Kuischheid was met deezen aanval niet bevryd
van ItaliaanAhe wulpsheid; het vuur kwam den Reiziger nog
Hader aan de feheenen , zonder hem te branden ; dock dit
xnoet de desbegeerige Leezer in bet Reisverhaal zelve nazoeken. Genoeg hebben wy gezegd en bygebragt om di;
Boekdeeltje te doen kennen.

of eene Wysgeerige en Rechtskundige Bydraage
tot de gefchiedenis van het LyffIrafelyk Recht , door Mr. M. C.
VAN HALL en Mr. W. Y. VAN HAMeLsvELD , praflifeerende
ildvocaaten te Angeldam. Te "geld= , by J. ten Brink
Gerritsz., 1798. In gr. 8vo. 540 bl.
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ALFICENS, re Broekhaufen, its Hanover. geboren, een
omtrend 46 jaaren , hadt bevoorens een redegehad als Bakker , in de Tuinfiraat te
dam ; doch deeze kostwinning, door het flegt en buitenfpoorig
gedrag van zyne tweede Vrouw , GEERTJE KROBSE van tyd tot
tyd verloopende, was by tot armoede vervailen, en kon naauwe•
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welyks, op het zogenaamde Lange Bleekerspad, met Glanzen ,
in de behoeften van hem en zyn huisgezin voorzien.
Hy was driemaal gehuwd geweest; hebbende in zyn tweede
huwlylt, hetwelk hem zo ongelukkig maakte, drie Kinderen
verwekt , HENDRIK , MARGARETHA en WILLEMINA 9 waar van
het oudite elf, het andere agt , en bet derde drie jaaren oud
was; dock by zyne eerfte en by zyne derde Vrouwmet
name ALIDA BOORE en pow. HEINTJES, met welke laatlie by
zich voor ruin den en een half jaar in den echt hadt begee•
yen, hadt by geene kinderen.
Hoewel by deeze kinderen eene zo flerke liefde toedroeg,
dat hy by 'zyne buuren den naam bath van al te mal met hen
te wezen , werdt hy nochtans zo ver buiten zich zelven vervoerd, dat by aan twee van deeze zyne lievelingen zyne handen floeg en dooder van dezelve werdt, terwy1 een coeval
hem belette dit voorneemen ook ten uitvoer te brengen aan
zyn oudfte Zoontjen , dear hetzelve by geluk, op dat oogen.
blik, niet t'huis was.
Ben zeer geringe dieffial , door hem uit armoede begaan ,
was de eerfte en aanleidende oorzaak, waar door deeze man het
gebruik zyner zinnen verloor, en zyne ziel tot de dead het
befluit nam, en ook op het zelfde oogenblik uitvoerde. Hy
bath in den nacht, tusfchen 20 en 21 July 1795, vier flukkett
brandhout geftoolen van de Werf van HENDRIK HEINTJES; dock
was door zekeren CRAMER, roe by dat bout near huis wilde
brengen, gezien. Zeer waarfchynlyk hack deeze laatfte de eigenears hier van verwittigd, ten minflen bet feheen bekend , dat
ALPKENS het bout, dat vermist werdr, geltolen hadt ; want des
anderen daags vervoegden CASPER HEINTJES , de Zoon , en HEN.
DRIK VAN DAM, de Schoonzoon, van den befloolenen zich
ten zynen huize, en wilden met geweld zyne wooning doorzoeken, het welk by nochtans, door zich op zyn burgerrecht
te beroepen, voorkwam en belette.
Intusfchen maakte dit voorval hem bedachtzaam, om , ware
het mogelyk , alle geyser van ontdekt te zullen worden te
voorkomen. Hy nam dus dit hour, en bragt het 's nadirs on•
der een Steiger , by het bleekveld, zyne wooning ;
zich verbeeldende dat het dear veilig ag, als door het hooge
water niet kunnende gezien worden, zonder te bedenken , dat
het zichtbaar moest worden, als bet water viel; ook gebeurde
dit, en het hour werdc door verfcheiden buuren ontdekt.
Dus geflingerd tusfchen hoop en vreeze , werdt zyne benaauwheid en angst cot den hoogften graad gebragt, Coen den
22 July daaraan volgencle,'s middags ten vier uuren , zyne buurvrouw, EVA BeaeDeas, Weduwe van FRANCOIS GOMBERT , by.
genaamd de Weduwe Homes, by hem kwam. Deeze, gehoord
hebbende dat hy AmEws, met welken zy, zedert vier jaaren,
een dagelykfchen olngang hadt gehouden, eenig hour geftoolen
bath ,
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badt, Bing near hem toe , om hem wegens die geruchten te
waarfchouwen. Onder weg ontmoette zy gemelde HEINTJES ,
welke, onder het maaken van een groot rouach, haar verhaalde, dat haar vriend wel voor f too aan bout geitoolem
hadt. Eenige vrouwen, welke zich daar omtrend bevonden,
verzogten , nit hoofde dat deeze Weduwe met ALFKENS 20
bekend was, dat zy naar hem toe zoude gaan , ten einde hem
to waarfchouwen , dat by moest maaken weg te komen. Zy
voldeed dus aan dit verzoek ; en ten huize van haaren vriendkomende, vraagde zy : hoe hy 'er toch toe gekomen was om
bout to fteelen y Hy antwoordde haar niets op deeze vraag:
maar, in zyne handen wryvende, zag hy haar zodanig verwilderd aan , dat zy bang werdt, en agteruit deinsde. Zich weder eenigzins herfield hebbende,' hervatte zy: die kaerel (bedoelende daar mede voorn. neterees,) maakt zulk een geweld
op het Pad, dat ik zou maaken dat ik weg kwam op het- gebied van Arngelyeen. Waarop ALFKENS haar toevoegde: Neen,

zou ik nz■ ne Veouw en Kinderen zo verlaaten! ik ga niet iveg.

Op welk antwoord deeze Weduwe vertrok.
Beducht voor de gevolgen , welke de vervreemding van deeze
vier ftukken bout, hoe zeer van weinig waarde, voor de eer
van hem en zyne kinderen hebben zoude, en wear mede de
eigenaar dier ftukken bout hem bedreigde: nog meer beangst ,
door de , misfchien goedhartige, maar ongelukkige, waarfchon.
wing van eene, heiaas! te gedienilige vriendin ; door het zich
daar mede vereenigende denkbeeld van de armoede en fchande,
welke zyne lieve kinderen zou treifen, geheel ontroerd ; weggevoerd door zyne, hem misleidende, verbeeldingskragt , brengc
by, na het vertrek van die vrouw, op ecn oogenblik, Schavot en Beul , en zich zelven, als een i/aciataffer der Gerechtigheid , van alle menfchen veracht, voor zynen verwilderden
geest. Door deeze en nog akeliger fchrikbeelden beflormd ,
overmeestert de drift zyne reden , en zyne ziel, zich tot niets
enders bepaalende dan tot de gedachten van armoede en fchande, nam, torn voor het eerst, het fchriklyk befluit, om, namelyk, ire den dood zyner kinderen, het ongelukkig einde te zoeken van zyne en zyner kinderen toenmaalige en dreigende
rampen.
Dit befluit genomen zynde voerde hy ook daadelyk aan
zyne twee jongfte kinderen uit. fly hadt wel een oogenblik in
beraad geftaan otn zich zelven van kant te maaken , doch werdt
daar in wederhouden door de ouderitelling dat 'er dan nimmer
eeniA.e zaligheid voor hem zoude wezen; daar in tegendeel zyne kinderen , wanneer die door hem vermoord waren , zalig
zouden zyn; en wanneer by van God, voor die daad, nit genade , vergeevinge ontvangen hadt, hoopte by fchielyk zyne
kinderen te zullen volgen.
Zyn oogmerk was derhalven nn , om deeze geweldige daad
aan
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Ban zyne drie kinderen te volvoeren. Een van dezelve, namelyk zyn jongtie Doper WILLEMIr4A, was maar alleen met hem
in huis, terwy1 by , om ook tie andere in huis te krygen ,
verfcheidene maalen , buiten's huis, zyne Dogter MARGARETHA.
tiep, en wel met zo veel ongeduld, dat by eindelyk in drift
hear te gemoere riep: manke blixem horn yowl! Zy in hula
gekomen zynde, zeide W tegen haar, dat by zo in benaauwd.
heid was, dat by geen raad meer wist, en dat hy haar alien
van kant zoude maaken. Waar op MARGARETHA antwoordde: Va.

der gaat naar boven, trek de Leer agter je op, als dan de Dienders kemen , dan zal ik zeggen dat Vader niet t'huis is. Waar
op by zeide: neen kinderen, ik moet je maar ombrengen, :Pant
anders doe ik st eestwige fchande aan. En bier op vatte hy
boar aan , wierp haar op den grond , en (need haar met een
Ines den hals af; het welk hy ook aan het jongtte kind
verrichtte.
In dic oogenblik kwam hem noch de affchuwetykheid van
de daad welke by volbragt, noch de itraf welke bet Godlyk
en Menfchelyk recht op zulk eene otaarte daad bedreigde,
voor den geese: neen, by verbeeldde zich, dat by zyne kinderen van de fchande moest bevryden: dat deeze tot God zou•

den gaan, terwyl hy ze flechts diep in den hals moest fnyden, ors
hurt zo veel minder fmart aan te doen. Deeze ontzinde gedachte bleef hem zelfs nog by, toen by reeds-zyne twee kinderen vertnoord hadt; wachtende nu nog zyn Zoontjen, het
welk tilt de Scads-fchool met zyn oudite Zusjen gekomen zynde,
hem gevraagd hadc om eens te mogen gaan wandelen.
Dan, dic kind gelukkig niet fpoedig t'huis komende, gaf dic
vertoeven aan zyne ziel eenigen tyd om re bedaaren , en zich
te heritellen; het geen ook van dat gevolg was, dat by
bezef kreeg van het geen door hem verrichc was , en hy zich
zelven kon voorhouden de grootheid van zyne begaane euvetdaad; bier op oncwaakte zyne reden, deedt hem voor zich
ven vreezen, en vervulde hem met angst en benaauwdheid.
Daar de Bunten op het gefchreeuw der kinderen optnerkzaaret
geworden waren, en zekere groenvrouw by hem, oat groente
te brengen , aangeklopt hadt, waar op by haar toeriep : ik doe
vie: open; zo fcheen hy het in huis , die fchonwpiaats van dood
en jammer, nu flier langer re kunnen uithouden, maar het te
moeten verlaaten. Hy gaf derhaiven de ileutel van de deur
aan eene buurvrouw, zynde een Friesin, wier naam by niet
wist, met verzoek de deur voor zyn Zoontjen HENDRIK te openen, als die mogt t'huis komen; begeevende zich verder naar
het Huis der Gemeente, om aldaar zyne misdaad bekend te
maaken. Onder weg , namelyk in de Yarkensgang, onrmoetce
by dic, wen zyn eenig, kind, en zeide, op den coon van een
liefhebbend Vader , tegen denzelven : Lieve 3ongen ! zyt gy

daar I zeg aan uwe Moeder, dat ik naar het Stadhuis ben; uwe
bei-
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beide Zusient zyn flood; geevende cevens flat kind , bet welk,
weinige oogenblikken te vooren, zyne doodende handen niet
zou hebben kunnen ontkomen, nog een weinig gelds.
Op het Huis der Gemeente gekomen zynde , zeide by aan
een Dienaar der Juttitie, zich aldaar bevindende, dat by een
neérlaag hack begaan; doch deeze, zich verbeeldende dat de
man ilia wel by zyne zinnen was, zeide: die neerlaag zal zo
eroot niet weezen, je moet dan maar naar het Schoutshuisje gaan:

volgende hem echter derwaards van verre. Daar gekomen, gaf
hy zich andermaal aan , als een moord hebbende begaan. Hoewel
men nu ook hier twyfelde, of by wel by zyn verdand
zo hield men hem niet te min; gaf 'er bericht van aan den
Procureur der Gemeente VAN HALL, en onderzogt de zaak: na
welk onderzoek men bevondt , dat die twee doodflagen begaan
waren, zo dat men hem van daar, met eene Toeflede, naar de
)Ioeijen der Scad overbragt.
Wy hebben deeze ontzagchelyke gebeurcenis , zo met de
woorden van de Schryvers , als die der bekentenisfe van ALF.
RENS zelve, en der getuigen daar op gehoord, hier zaaklyk medegedeeld, om dus onze Leezers in that te ftellen om over
den inhoud deezer zielkundige Bydragen vau twee bekwaame
Rechtsgeleerden eenigzins te kunnen oordeelen. Na eene korte
Inleiding, handelen zy hunne &de in vyf byzondere Hoofdflukken af, en doen, in bet eerie, een Verhaai van de .daarl.
In het tweede, onderzoeken zy, was in her algemeen in Cri.
mineele rechtsgedingen beweezen moet worden. In her derde
Hoofdliuk, in hoe verre de misdaad , door H. ALFazNs begaan,
beweezen was. In het vierde , of de begaane daad aan hem
ALFRENS zedelyk, konde worden toegerekend. En in het vyfde ,
of H. ALFKENS, wegens deeze daad, Ilrafbaar was; welk laatfte
ontkennend words beantwoord.
Agter deeze Verhandeling trefc men nog vier merkwaardige
gevallen aan, welke met het geval van HARMEN ALFKENS gelyk
ftaan. Vervolgens eenige Bylagen, beflaande in de Judicieele
Bekentenis van gemelde ALFKENS; in her Rapport van de
Infpeelie ,door de Burgers Mr. N. SINDII.RAM en Mr. I. SCHIMMEL.
P,NNINEK , ten huize van den gevangenen gedaan; in het
Schouwrapport van de Burgers A. BONN, D. VAN BHYN en FRAN.
COIS JAS Infpeciores Cadaverum ; iii her Rapport van de Bur.
gets A. BONN , D. VAN RHYN en N. BONDT betreffende het
Hoofdtemperament van gemelden ALFKENS: welk laatfte tot het
volgend befluit leidt: dat hy, van zyne jeugd af, zwaarinoedig
en oploopend, daar na, door ongelteldheid van ligchaam, vatbear geworden is om door verrasfende omfiandigheden buiten
zich zelven gevoerd te worden, en dat hy, in die oogenblikken, het gebruik van zyn veritand minder magtig is. — Wordende eindelyk dit Werkje met de Verklaaringen van eenige
buuren van H. 1,4.FazNs, en van de voorgenoemde Wed. cow;MT ,

BARMEN ALFICF.N9.

421

ZEIT . els mede met den capitaalen eisch en Conclurie van den
Procureur der Gemeente , om hem ALFKENS op een Schavot te
doen radbraaken , gefloten.
Het Committd van yullitie te 4m/lerdam, overeenkomilig het
algemeen oogmerk der firaffende Wetten willende handelen , heeft
echter den 26 van Slagtmaand1795, den Procureur der Gemeente deezen zynen capitaalen eisch ontzegt: en tegen H. ALFIERNS
een Vonnis uitgefprooken, waar by hy, voor den tyd van vyftig agtereen volgende jaaren, in het Tuchthuis dier Stad, op de
zogenaamde Stille Plaats, geconfineerd is.
Hier was het, (zeggen de Schryvers) dat wy hem, ruim een
half jaar daar na , hebben gezien, gefprooken, en eenige vraa.
gen gedaan,uit welks beHntwoording,als mede nit zyn gelaat en
voorkomen, het ons toercheen, als of deeze ongelukkige voor
zich zelven nog in het dwaaiend begrip verkeerde van welge.
dean , en zyne kinderen gelukkig gemaakt te hebben ; nadien
by zeer bedaard,welgemoed, was, en, op zyn gelaat, de teke.
nen van eene kalme en geruste ziel zich vertoonden, welken te
vergeefsch gezochc zullen worden by hen, die door bun geweeten overtuigd zyn zich aan kwaad te hebben fchuldig gemaakt. Hy verzekerde ons, dat by het wel hack; alleen klaagde
by over verveeling, daar niers te verrichten hebbende, en verzogt daar in eenige voorziening , arm welk verzoek beloofd
werdt dat voldaan zoude worden, het welk ook naderhand ge.
beurd is. [Houdende by zich cegenwoordig, in het gezelfchap
van andere gevangenen in het Tuchthuis, met het breiden van
Rousfen onledig.}
W,y wenfchen her Vaderland geluk met deeze waarryk wysgeerige en rechtskundige Bydraagen, welke am de Burgers Mr.
G. I. GALES, C. J. TIMMINK , C. VAN LENNEP, W. II. HORNEER
Y. N. ARNTZENIUS, H. COSTERUS , M. VAN OMMEREN en E. E. BURG.
KLY GLIMMER, die mede als Rechters, op den !6 van Slagtmaand 1795 , BARMEN ALFEENS beoordeeld hebben, zyn opge.

draagen. Mogelyk zal deeze gepaste Verhandeling ook ande.
ren aanfpooren, om zich , by het uitoefenen van bet recht, ook
op de •betrachting der menfchelyke driften en hartstochten, in
de byzondere voorvallen des levens , meer opmerkzaam te zyn:
wear door de Ziel- en Menschkunde uitgebreid, en de lyffiraffelyke Recbtsgeleerdbeid merkelyk verbeterd zoude worden.
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La Peyroufe , Taoneelfpel. Gevolgd naar hes Hoogduitsch van
A. VON mamma. Te "Imfleldapp, by de Wed. I. Doll, x798.
In 8vo. 73 bl.
Pyraufe had ondernomen den aardboi om te zeilen , met
Laoogmerk
om zich door het doen van gewigtige en nutte
oludekkingen by zyn land verdienstlyk, en by den tydgenoot
en nakomeling beroemd, te Taken. Op dezen top werd by
door eeu bulderend ftonnweder overvallen. Zyn (chip Rowe
tegen de horde klippen , barite vanedn, en alle zyne togtgenoten werden verzwolgen door den golvenden vloed. Ook La
Peyroufe zelf zou zeker zyn Omgekomen, ware by niet door
een weldadig berchermengel, die nog tydig ter zyner huipe
toefnelde, bykans wonderdadit, gered geworden. Enigen tyd
kampte hy zwemmende , tegen de bareu. Weldra begaven
hem zyne krachten. Nog denmaal dacht hy aan zyne egrgetioes ... aan zyne kinderen an de Godheid, en Het veranoeid de amen zinken. Tot zichzeiven gekomen, lag hy op
den grond nitgeitrekt. Een meisje , van ddn der Wilden ,
bukte nevens hem, en by het eerie teken van leven dat zy
tan hem ontdekte, ontging haat een Linde vreugdekreer. Oriental was dit edel fchepfel in de branding gefprongen ., en drieanal door her geweld der baren op het l}rand terug geworpen.
Ten vierdemaal florae zy zich in de golven greep haar prooi
by den hairvlecht , en ontrukte dezelve aan het hear bettokende element. Malvina (zo heette dit lieve kind) deed nog
meer. Zy befchermde den- vreemdeling tegen den moordlust
barer bloeddorftige magen. Zy bouwde hem ens frisfche ea
aangename woonftede. Zy leerde hem de heilzame en vergiftige kruideb van elkauder onderfcheiden. Zy verzaakte, Coen
zy kiezen moest , hare tedertle betrekkingen, om voor den
man, dien zy het leven wedergefchonken had, alles te worden.
La Peyronfe was in die omttandigheid niet Langer meester van
zyn hart. De hope, om eyrie beminde gade en kroost weder
te zien, kon hy bykans vier meer voeden. Zyn redtter, die
hem als nit den Hemel fchten toegezonden, kwam hem, in de
voile eenvoudigheid der ongekunitelde natuur, daagiyks met
hartlyke liefkozingen voor. Hy inoest die beantwoorden, en
niet ondankbaar worden. Hy werd dan ook IVIalvina's
Bur, haar egtgenoot, en door haar weder eerlang vader van een
aanvallig kind. Agt jaren had hy in die vereeniging gelukkig
geleefd. Aileen was by zyne vorige betrekkingen flier vergeten, en het herdenken aan de geliefde voorwerpen, waarvan
by was afgefcheurd, knaagde beftendig aan de rust zyner ziele.
Nog nooit had by een vaartuig , dat zyne hope , orn eons in
;Lyn Vaderland weder te keren, kon verlevendigen, in de naby-
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byheid van zyn onbewoond elland gezien. Eindlyk ontdekt
hy , op een khonen morgen, van een' heuveltop in de verte
een fchip. Op dat ogenblik was La Peyroufe geheel verrukt.
illy wenkt. Men verItaat heti. Het fchip keert near den
sever. Hy vliegt near beneden. 'Er worth een boot afgezet,
en de eerfte , die uit dezelve aan land treedt, is Adelheide,
La Peyroufe's eerfte egtgenote met hear jongfte zoontje, waarb
nen zy by het vertrek van haren man zwanger ging, De Nationale Vergadering.tted twd fchepen uitgerust om La Peyroufe
op te zoeken. De ftandvastige vrouw en tedere moeder_had
zich, in de hope van haren Vriend weder te vinden . en hem
by hare en zyne kinderen ce brengen, op erne derzelve ingefcheept. Het goed gelyk bekroonde haren yver in zo vete,
dat zy den ben-linden op ene zonderlinge wyze wedervond.
Dgaar hoe vond zy hem e . In de -amen van ene aadere. .. Op deze omftandigheid heeft KTNEBUE eigenlyk zyn
tooneelfpel gebouwd, en dezelve maakt de intrigue van bet
gehele ftuke -Adelheide" bernint haren man nog met den glued
der este fief*. Met hem voor altoos verenigd te blyven was
oak IVIalvina's -*age bede, en hare gehele aardfche zaligheid.
Gene van beide kon of wilde hem af(taan, of flechts een gedeeld hart bezitten. Ls Peyroufe kon daarhy ooh van gene
fcheiden. Deze worfteling math by drie vurig-minnende zielent
het ifartstochdyk gevoel ten fterkfte gaande ; maar onder die
werking heeft de 'autheur de verfchillende karakters nogthans
zestgvuldig bewaard. Eernimal gnat Adelheide in ene ongerewide w' oede Op hear' inededingiter los; maar, door de goedharrtgheld van -dit Neve mefsje geroerd, komt zy fpoedig wedet
tot hear zelve. Zy kan zelfs befluften hear' man of to
maar te gelyk batik zy dan haren dood. Malvina bereidt
zich, maar veel flitter en met koeler overleg, tot ene gelyke
opoffering. Onder dat alles verwekken de twee jonge knaapjes,
het zoontje van Adelheide en dat van Malvina, door bun lief
teeftreel en kindfche 'bekommernis , een illertederst belting.
Eindlyk geeft eterville , Adelheide's broeder , die van het
fchip, waar over hy bevel voerde, mede was aan land gekothen, nog ene koede uitkomst te wachten. Hy roept de vrdawen van hare vertwyfeling tot kalmte terug. Op de berichten
Wegens de verdeeldheden en fchokken, welke Europa beroer%len, by hem ingekomen, ftelt hy La Peyroufe voor met zyne
beide egtgenoten , waarmede hy toch in zyn Vaderland niet
leven kon , op het eilind te blyven, waarvoor hy zich dart
aanbiedt deszerfs overige kinderen, gelyk mede zyn eigen ge.
min , en all' wat zy voorts tot hun beitaan en onderhoud zouden behoeven, van huis te haalcn, met oogmerk nm zich ook
onder hun neder te zetten , en zo hunne overige deem he
ftilte en rust by elkander te flyten. Dit plan Ivordt aangeno•
mew , onder uitdruklyk beding van den Italic der vrouweu , dar
Ee lzy
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zy voortaan alleen als Zusters leeven , en beide la Peyrouji
niet anders dan als haren lieven broeder befchouwen en be.
Ininnen zouden.
Wanneer KOTZEBUE zyn flak natuurlyker had kunnen doen
aflopen , gelyk wy dit in den beginne van zyn vernuft zeker
verwacht hadden , zouden wy dit, anders fchone toneelfpel ,
vooral om de ddnheid van daad, welke by daarin beter
dan gewoonlyk . heeft in 't oog gehouden , Wizen vele
zyner overige flukken hebben moeten aanpryzen.

Het Leeven en Sterven van een hedena'aagsch Ariflocraat , behelzende veele Satyres en Waarheden , die het Polk weeten
'met om tot regte kennis van zaaken te komen. Het Fransch
vry naagevolgd , door G BAIT p AAPz. Alons , in gr. ave.
1 49 bh
n hoe verre dit Werkje, uit de rasfchryvende pen van PAAPS
I gevloeid, in 't oorfpronglyk Fransch voorhanden zy, weeten.
wvy niet. Dit hebben wy bevonden , dat het by de jangst gerecenfeerde Werkjes van dien Schryver paste (*). Men zou het
een Amalgams mogen noemen van Len Bataaffchen. en Franfchen Arillocraat. En die Amalgame is al heel vreemd. Veel
hebben wy weder aangetroffen van de onlangs aangeduidde
middelen, on: het gefchryf aan den man te helpen. Misfchien
zal de gekleurde Afbeelding van den Held deezer Leevensbekhryving een ni-uw middel zyn om het Werk aan den man
te helpen. De Waarheden , die het Volk weeten most, zyn van
elders en op eene voeglyker wyze bekentl.
(1) Zie., onder 4nderen, bovrn, bI.

Zak-Atlas, of Leidsman des Reizigers, Atlas Portatif, on Guide
du Voyageur. Te Antlierdam , by Holtrop. In lang formaat.
den gedrukten omflag words dit Kaarten-Bundeltje breedomfchreeven :
voeriger

Zak-Atlas voor den Reiziger ,
dus
By
den Koop- den Krygs- en den Zeeman; tevens ten weer duidelyken verjlande der Nienwspapieren.

Breed genoeg opgegeevea
voor lets dat den eerstbeginnenden in de Aardrykskunde kaa
te ftade komen ; of anderen ter herinnering dienen. Veel, het
meeste. is- van ouden ftempel, zo als wy uit een en andere byzonderheid mogen opmaaken; ook kundigen de Letters veeler
Kaarten eene verfleetenheid aan, of wy moeten ongelukkig eat
flegt Exemplaar in handen gekreegen hebben.

ALGEMEENII

VADgRLANDSCHE

LETTER-OEFENINGEN.
JOSEPH in Leerredenen door P. VAN DER BREGGEN PAAUW
en M. STUART, Christenleeraars by de Remonfirantsch-

j

Gereformeerden te ilmfierdam. IJIe Deel. Te Amfierdam , by J. Allart, 1798. In gr. 8vo. 323 .bl.

et lof en aanpryzing gewaagden wy onlangs van het
Leeven van JOSEPH in Leerredenen , door den agtenswaardigen Hoornfchen Kerkleeraar BERNARDUS VAN
MARK1CN (*)• 't Voldoet ons, dat wy, aan onze oordeelveiling, byval ontmoeten in de uitfpraak van twee Mannen, beiden beroemd en geagt onder hun Genootfchap, en
van eenen der welken , om zyne Romeinfche Gefchiedenisfen , de welverdiende lof alomme verbreid is. In de
Voorrede der thans aangekondigde Leerredenen ontmoeten
wy een getuigenis; luidende, dat, indien hunnen Mede•
broeder recht wedervaare , zyn Werk nu reeds als een
algemeen Huisboek is aangenomen. Niet vreemd was het
dan, dat de verfchyning der eerstgenoemde Leerredenen
de Burgers VAN DER BREGGEN PAAUW en STUART
deedt aarzelen en fchier terug treeden, in hun befluit
omtrent de uitgave hunner Opttellen. Eerie zelfde bedenking, na genoeg , als wy in onze beoordeeling van
VAN MARKEN in 't midden bragten, deedt hen by hun
befluit voiharden: te weeten, de vermenigvuldiging van
2edelyke gevolgen in eerie zelfde Leerrede; waar door
eerie zelfde leering ligt herhaald worth, en de voorge•
draagene, om den overvloed der floffe, zomtyds niet,
Haar gelange van het gewigt des onderwerps, met gepaste
uitvoerigheid kunnen ontwikkeld worden. ' t Is, onder
anderen, om deeze reden, hoe zeer wy by ons oordeel,
omtrent het algemeen nuttige van het Werk des Hoornfthen Leeraars, voiharden, dat wy den arbeid der twee
Am(4') Zie boven, bl. r.
LETT. Ina. NO. IO.

Fr

426 P. V.

BREGGEN PAAUW EN M. STUART'

Amilerdamfche Amptgenooten met genoegen hebben ontvangen , voor zo veel wy JOSEPH'S Gefchiedenis altoos
hebben aangemerkt als eene der belangrykfte van den
Bybel, overvloeiende van nutte leeringen , ter veraerkinge
van waare Godsvrugt en veele andere deugden en goede
hoedanigheden.
Van de dertig Leerredenen, door de Burgers VAN
DER BREGGEN en STUART beurtelings uitgefproken, bevat de tegenwoordige Bondel het eerlle Tiental. Eene
befchouwing van het belangryke der Gefchiedenis van JOSEPH dient ter algemeene lnleidinge. De twee volgende
fchetzen het nadol der eenzydi,ge Kinderliefde , en een
Tafereel van den Broederhaat. Ealle entwikkeling van
het plan van Gods J7oorzienigheid — de fehranderlle
Zandaar bedriegt zich zelf het meest dianwyzing der
plichten van Dienstbaaren en Meesters — het aandenken
aan God het eenige Jleunzel der deugd — God verlaat
nimmer den on,gelukkigen —Tafereel der Ondankbaarheld
het heilzaame van het luisteren Haar goeden raad

deeze zyn de Opfchriften der zeven volgende Leerredenen, op zo veele gebeurtenisfen in Jost pH's leevensloop gebbuwd.
Wat de behandeling en uitvoering deezer Leerredenen
betreft, van partydigheid zal niernand , ons verdenken , indien wy dezelve onder de beste foort van Kanfelredevoeringen rangfchikken. Uitgebreide kunde , gezond
oordeel, goedeti fmaak, bevallige welfpreekendheid —
die vereischten eener goede Leerrede, ontmoeten wy
overal daar dezelve voegzaam mogen verwagt worden.
Gezdhde "Oordeelkande ilraalt inzonderheid door, in de
Verklaaring van deeze en geene betwiste voorvallen en
byzonderheden, ten aanzien van welke, 't zy zo dat de
Leeraars nu en dan van den . gewoonen weg afwyken,
doch waaromtrent telkens eene gepaste befcheidenheid
zo welltandig voor den befchaafden Kanfelredenaar, wordt
In agt genomen. In Opttellen , uit twee pennen gevloeid,
inoest natuurlyk verfcheidenheid van flyl verwagt worden;
doch deeze gaat met zo veel gelykheids bier gepaard
dat de kiefche Leezer , by den overgang van de eene
tot eene onmiddelyk volgende Leerrede, des weinig hinder zal gevoelen. Om alle welke redenen wy niet
twyfelen , of met de zelfde graagte , waar mede men
on: befigt dat deeze Redevoeringen gehoord zyn, zullen
zy
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zy ook geleezen worden. Met dit algemeen verflag willen wy ons, voor 't tegenwoordige, vergenoegen ; zullende wy niet in gebreke blyven, om, by de afgifte van een
volgend Deel, eenige ftaalen ter proeve voor to draagen.
De Kerk van gefus an en ondeelbaar,, of Gedachten over
den 'fart en het Gewigt van de Vereeniging der Prote..
fianten. Door C. ROGGE. M Leyden, by D. du Mortier
en Zoon, 1 798. In gr. 8vo. 104 bl.

welken wy, zedert de jongfte
e Leeraar c.
Omwenteling , meermaaien , met lof vermeldden ,
D
voert hier de pen over een belangryk onderwerp, op eene
ROGGE,

Wyze, die 's Mans oordeelkunde en befcheidenheid loflyk aan den dag legt. 't Is de Vereeniging der Proteftanten , een onderwerp, welk, naa het rtmdzenden van den
bekenden Brief der Remonftrantfche Broederfchap, veeler aandagt heeft gewekt , en den Burger ROGGE niet
onverfchillig zyn kan , als zynde hetzelve opgeworpen
door een Genootfchap , by 't welk by met eere en tot
nut van veelen het Leeraarampt bekleedt. Opgemerkt
hebbende, dat misverttand omtrent de waare natuur en
bedoeling der voorgeflagene Vereeniginge veelen van het
goedkeuren van, of toetreeden tot, dezelve wendig maakte, wilde hy, in deezen , het juiste punt vastftellen, 't
welk by niet alleen als het hoofdpunt befchouwde, de
Conditio fine qua non, maar dat ook, zyns inziens, alle
zwaarigheden en bedenkingen tegen de Vereeniging
rnoest wegneemen, althans haar zoodanig wyzigen , dat
deeze uit den aart der zaake voorgekomen wierden.
Tot genoegen, vertrouwen wy, van veelen onzer Leezeren, zullen wy 's Mans Opftel kortelyk ontleeden. Hy
vangt aan met eene fchets der eerfte Christen Kerke ,
wake den was, niet in gevoelens over byzondere leerftukken, maar den in de belydenis, dat Jesus de Mesfias is, en van God gezonden ; terwyl de vervalfchingen
van zommigen omtrent byzondere punten deeze denheid
niet floopten, en de Christenheid, ondanks het verfchil
van begrippen, emr? hart en ane ziel bleef. Eenheid bleef
vervolgens voortduuren, doch nu gebouwd op zekere vastgeftelde Leerbegrippen , welker bepaaling men zich aanmaatigde, tot in de elfde Eeuw, wanneer de fcheuring
tusfchen de Latynfche en Griekfche Ketk haat voile
beFfa
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beflag kreeg, en het denkbeeld algemeen wierdt, dat de
Kerk van JESUS op geen anderen grondflag 66n en ondeelbaar zyn kan, dan op de volkomenfte eenftemmigheid in gevoelens , eenftemmigheid , die wel een barsfenfchim mag genoemd worden : zodat, indien de Editheld der Kerke op geen anderen grondflag kan gebouwd
worden, men de gewenschte Vereeniging wel als hooploos
mag ftellen , tot aan het einde der waereld: te meer ,
alzo geene geloofswaarheid, zelf niet door de Remonftrant.
fche Broederfchap nedergefteld , gefchikt is om tot een
punt van vereeniginge te dienen , indien men als eene
volftrekte voorwaarde wil ftellen, dat de vereenigende
partyen het nopens derzelver beteekenis alvoorens eens
moeten weezeri. Maar Welk is dan, volgens ROGGE, het,
punt van Vereeniginge? Dit, dat de Schriften des N. V.
den eenigen regel van geloof en leeven vervatten, en dat
leder Christen, zyns verftands magtig , geregtigd en verpligt is, om dien regel voor zich zelven uit die Schriften op te maaken. Dit punt (fchryft ROGGE) tot een
„ grondflag leggende , worth daarop het gebouw der
„ Vereeniging voltrokken. De Proteflantfche Kerk er,, kent alien, die met haar in dezen grondregel inftem„ men , als leden der Kerk , en geeft aan alien de„ zelfde gelyke regten. Zy kent alien Leeraaren des
„ Kristendoms bet regt toe, om, waar zy geroepen wor„ den, het Euangelium, volgends de uitfpraken van hun
„ hart, te verkondigen zy kent alien leeken het regt
„ toe, om, waft zy zulks verkiezen, belydenis van hun
„ geloof of te leggen, en zich met den anderen in den
„ maaltyd der liefde en des vredes, ter gedachtenis van den
„ dood van jefus, te vereenigen, zonder dat zy hierdoor
„ aan eenig Genootfchap zich byzonder verbinden ; —
„ zy kent alien het regt toe, om, zo als zy als
„ kind of als bejaarde, zich der Kerk te laten inlyven.”
Volgens noGGE is deeze de eenige Vereeniging, welke
efus kan gewild en bedoeld hebben, en die by ook met
er daad heeft bedoeld ; gelyk dan ook de Apostelen
geene andere Vereeniging in de Kerk van jefus getragt
hebben in te voeren: terwyl, daarenboven, afzonderlyke
Kerkelyke huishoudingen , onder de verfchillend den.
kende Christenen , met dat beginfel geenzins onbeftaanbaar zyn.
Zie daar bet hoofdbeloop der bedenkingen, door den
geagten Leetaar in zyn Gefchrift voorgedraagen. De
be-
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bewyzen , met welke by die bedenkingen tragt te ftaaven, konden wy, beftaanbaar met ons plan, niet aanvoeren. Wy twyfelen niet, of veelen onzer I /eezeren, door
de voordragt der zaake uitgelokt , zullen dezelve in 't
Werk zelve gaan naaleezen ; 't weak beflooten wordt
met de oplosfing van eenige ingebragte zwaarigheden tegen het geopperde plan van Vereeniginge.
wcg der Zadigheid op een cenvmdige wyze voorgefleld
en aangedrongen, in festien gemeenzaame 13rieven, over
de Geboorte, hot Lyden, de Dood, de Begravenis, Upflanding en 1-lemelvaart van onzen Zaligmaker Jesus
CHR.ISTOS. Te ilmfierdam, by J. Weppelman 1798.
In gr. 8vo. 158 bl.

'Nets meer of anders, dan een verbaal der lotgevallen
11 van den gezegenden Verlosfer , met bier en daar tus.
fchengevoegde Aanmerkingen , behelzen deeze Brieven
van den Autheur Uitgeever tevens, den Burger WEPPELMAN. In zyn kort Voorberigt meldt by , ads
brandhout nit bet vuur gerukt te zyn, en nu deeze Briey en gemeen te maaken , in dankbaare erkentenisfe voor
die weldaad; terwyl by voorts zyn voorneemen aankondigt, om, door de beoefening van eene reeks van Christelyke deugderi , zyri voorig , in alle opzigte zondig eta
aanflotelyk gedrag te willen ttitwisfchen. Wy pryzen
Is Mans voorneemen , en wenfchen hem, in de volvoering
daar van , den noodigen byftand. Wat zyne Brieven
aangaat , zonder nadeel voor het Gemeenebest der letteren zou by dezelve hebben kunnen agterwege laaten , daar toch dezelve niet anders behelzen , dan
Been leder in de Euangelien kan leezen , en daarenboven dezelfde ftoffe , door beter verfneeden pennen
in een gemeenzaamen flyl , zeer dikmaals is behandeld.
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De Eeuw der Rede. Zynde eene nafporing van wars
en fabelachtige Godgeleerdheid, door THOMAS PAINE.
Uit het Engelsch. In den Haase, by J. C. Leeuweftyn,
1798. In gr. 8vo. 135 bl.

et weerzin en verontwaardiging maaken wy gewag
van dit verachtelyk voortbrengfel van het weeldrig
M
en fchandelyk misbruikt vernuft eenes Schryvers, die ,

door bet Christelyk leerftelzel , waarby veele duizenden
menfchen eeuwen fang zich zoo wel bevonden hebben,
met alle deszelfs grondflagen, en al wat Goddelyke Openbaaring beet , om ver te werpen , wonder verdienftelyk
by het menschdom fchynt te hebben willen worden.
had voorgenomen , eerst in een verder .gevorderden ouderdom zyne gevoelens over den Godsdienst aan den dag
te leggen. Dit zou dan het laatfte offer zyn, welk by
aan zyne Medeburgers van alle Natien doen wilde. Maar
de keer, welke de zaaken in Frankryk, door de geheele
affcheiding van Eerk en Staat, en vernietiging van het
voormaals heerfchend Godsclienstaelzel, genomen hebben,
beefs de uitvoering merkelyk verhaast. Een Werk van
dat foort was nu, in het tweede jaar der Franfche Re.
publiek, (1794) zoo by meende, ten uiterfteti noodzaakelyk geworden, opdat, by den algemeenen fchok en val
van 't bygeloof, van valfche regeering- ttelzels en valfche
Godsgeleerdheid, de zedelykheid en menfchelykheid, als
mede de waare en echte Godsgeleerdheid, niet uit bet
oog mogt verloren worden.
De beruchte, en by veelen met roem bekende, Engelschman , THOMAS PAINE komt, in de voorafgaande korte Opdracht van dit gefchrift aan de Vereenigde Staatea
van Amerika , openlyk met zyne naamteekening als
$chryver van dit jammerhartig fink, te voorfchyn. Men
behoeft het flechts in te zien, om te bemerken , dat de
anders fchrandere en in andere takken van weetenfchap
welbedreevene Man bier geheel buiten zyn yak, en in 't
minst niet berekend is voor de taak, die by zoo fier, en
met de grootfte verwachting , heeft op zich genoomen.
Ben man, die de oude taalen in 't geheel niet kent, durft
bet nutteloos en enkel tydverfpilling noemen doode taa•
len te onderwyzen en te leeren, en met de grootfte klein4c11-
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achting over alle taalgeleerdheid , die ten alien tyde door
bevoegde richters met rede zoo hoog gerchat , en zoo
bevorderlyk aan alle waare befchaafdheid geoordeeld is,
fpreeken. Hy maatigt zich een beflisfend oordeel aan
over oude Hebreeuwfche Dichtftukken en Zinfpreuken,
die by alleen kent uit gebrekkige vertaalingen, en over
den geheelen inhoud der Bybelfchriften dien by even
weinig verftaat , en altyd verwart met Leerftelzels , die
'er uit afgeleid zyn , en veele Bybelfche leeringen in
een gantsch verkeerd licht plaatzen. Waar leezen wy,
b. v., in den Bybel, 't geen PAINE , als een uitvinding
van de Christen Fabelfchryvers , (zoo als hy de Schryvers van het N. T. belieft te noemen ,) zoo belachlyk
vindt, dat de Satan alle de Jooden , alle de Turken ,
negen tiende gedeelten van de waereld daarenboven, en
Mahomed op de koop toe , onder zyne onderhoorigen
kan tellen; ja dat hy over de gantfche fchepping heeft
gezegepraald? Waar itaat die fabelleer der Christenen in
de gewyde bladen befchreeven , dat 'er vyf Godheden
zyn: te weten God de Vader, God de Zoon , God de
Heilige Geest , de Godes Voorzienigheid , en de Godes
Natuur? Dat het aanwezen van Jefus op aarde een that
van ballingfchap, en uitdryving uit den hemel geweest is,
waarheen hy te rug kwam door zyn fterven? Wat fchyn
heeft de onvernuftige lastertaal voor zich, „ Het Cbriste.
lyk Geloofsttel fchynt my toe een foort van Godlooche.
ning te zyn ; een foort van vroome ontkenning van God,
Het belydt eerder te gelooven in een mensch , dan in
God. Het is een famenmengzel van Manismus met zeer
weinig Deismus, en komt zoo naby aan 't AtheIsmus, ala
bet fchemerlicht aan de duisternis."
flit deze en dergelyke thaltjens , (want dezulken zyn
'er in dit gefchrift zeer veelen ,) mooge elk, der zaake
eenigzins kundig, oordeelen, of iemand, die zoo weinig
weet van de waare Bybelleer , en 'er vermaak in kan
vinden, om dezelve in een valsch licht voor te draagen,
en 'er dan lafhartig mede te fpotten , waarlyk de man
is, om over de, waarde der Bybelfchriften, die niets
der verdienen, dan met ongewasfchen handen behandeld
te worden, te beflisfen, en ons de grensfcheiding tusfchen
waare en valfche Godsgeleerdheid te leezen. Wil
men nog iets meer , zie bier des Schryvers korte ge.
loofsbelydenis, die by laat voorafgaan;
Ff4
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Ik geloof in een eenig God, en in geen meer Goden

en ik hoop op een zaligen gelukttaat bier namaals.

g

1 , Ik geloof in de gelykheid van den mensch, en ik geloof dat de plichten van den Godsdienst beftaan in billyk
te bandelen en barmhartigheid te oefenen, en in alles aan
te wenden, wat onze medefchepzels kan gelukkig maken."
Vervolgeps wordt 't meeste werk gemaakt van een opgave der dingen, die by niet gelooft, en der redenen, waarom by die niet gelooft. Hy gelooft geene artikelen van
de Joodfche, Turkfche , Griekfche, Roomfche of Proteftantfche Kerk ; het zyn alle menfchelyke vindingen; zyn
eigen gemoed is zyn eigen kerk. De natuurlyke wysbegeerte, de ftudie van Gods werken, is by hem de waare
Godsgeleerdheid. De moogelykheid van eene Openbaaring worth toegeftemd ; maar die is enkel your bun,
aan wren dezelve gefchiedt. Anderen, die bet maar hebben van hooren zeggen, zyn niet verplicht, om hetzelve,
zonder eene nieuwe Openbaaring aan elk , te gelooven.
fWaarom niet, als 'er daadzaaken voorhanden zyn, die
ben kunnen overtuigen , dat onbefprokene , allezins geloofwaardige, menfchen zoodanige openbaaring gehad hebben?) De drie voornaame middelen, van welke men zich
in alle eeuwen , en misfchien in alie landen, bediende, om
bet menschdom te misleiden, zyn: Verborgenheid, Wonderwerk , en Profetie of Voorzegging. De twee eertie
zyn onbeftaanbaar met waaren Godsdienst , en het derde
behoorde altoos verdagt te worden gehouden. Jefus was
een deugdzaam en beminnelyk mensch , de zedeleer, die
by predikte en uitoefende, van de goedhartigfte foort,
en, alhoewel Confucius en fommige Griekfche Wysgeeren, veele jaaren voorheen , de Kwakers in 't vervolg ,
en alle braave menfchen in alle eeuwen , eene dergelyka
zedeleer gepredikt hebben, heeft echter niemand de zyne
overtroffen. [Niemand heeft te vooren, van Gods byzondere Voorzienigheid en het toekomend leeven , van Gods
liefde tot zondige menfchen , en andere gronden van vertrouwen op God, niemand van de plichtmaatigheid eener
algemeene menschlievendheid, ook jegens vyanden, 200
gepredikt en zoo geleefd als Jefus.] Het geheele ftelzel
der Christenen is gedeeltlyk famengetteld uit de oude
fabelieer der Heidenen, en gedeeltlyk uit de Joodfche
overleveringen. [Is 'er dan waarlyk geen aanmerklyk
verfchil tusfchen loutere verdichtfelen en klaarblyklyke
daad-
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daadzaaken? Heeft ooit iets, zoo wel famenhangend, zoo
Gode waardig , en zoo wel berekend naar de behoeften
der menfchen, als het Christelyk leerftelzel, kunnen gedacht worden?] Byna de eenige plaatzen in den Bybel,
die ons tot het denkbeeld van God, namelyk: dat van
eene eerite Oorzaak , de oorzaak van alle dingen , (het
eenigfte denkbeeld, dat een mensch aan den naam van
God kan hechten,) leiden , zyn fommige hoofdft. in 't
boek van Job, en 't begin van den r9den Pf. Deze
plaatzen zyn zuivere Deittifche opftellen.
Het lust ons niet, al liet het ook het bepaald oogrnerk
van dit Maandwerk toe, meer byzonderheden of te fchryven, niet zoo zeer uit vrees van 'er verkeerde indrukfelen , ten nadeele van het nuttig gebruik van deze eerwaardige overblyffels der oudheid, door te verwekken, als wel,
om- dat ze meestal op , overbekende, in onzen tyd dikwyls
herhaalde, en niet minder dikwyls wederlegde , tegenbedenkingen tegen fommige Bybelfche verhaalen, en deze
en gene dikwyls kwalyk aangewende Bybelfche uitdrukkingen, uitkomen. Voorts worden de droomen van eigenlyk gezegde fabelfchryvers met den inhoud der gewyde
Schriften overal vermengd , met de heiligfte en eerwaardigfte dingen oneerbiedig de fpot gedreeven , en over
veele zaaken uitfpraak gedaan door machtfpreuken , die
geen den minften fchyn van bewys voor zich hebben.
Het fchynt den Burger PAINE in zyne vroege jeugd
aan een verftandig onderwys in het leerttellige gedeelte
van den Christelyken Godsdienst, waarin by , naar de
leiding der Kwakers, opgekweekt is, ontbroken, en naderhand aan lust gemangeld te hebben , om andere leer.
ftelzels, die met het gezond verftand beter famenftemmen, behoorlyk te onderzoeken. Hy is daarvan nog zoo
onkundig , of door zekere overgeblevene zucht voor de
ouderlyke belydenis, waarmede by‘eerst is bekend geworden , in bet beoordeelen van andere leerftelzels zoo
zeer verbysterd, dat by durft beweeren, dat de Godsdienst der Kwakeren het naast van alle anderen komt aan
bet waare Deismus, ten aanzien van het zedelyke en goe.
dertierene van denzelven.
Had by kennis gehad aan de Theorie van Grotius,
over de Leer der Genoegdoening van Christus, die by
met zoo veel heftigheid beftrydt, en aan 't geen, in onzen tyd , tot verklaaring en opheldering van het waare
Bybelfche begrip des aangaande , door andere geleerde
ManFf5
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Mannen, die den Bybel naar de beste regels van gezon.

de Uitlegkunde hebben leeren behandelen, is te berde
gebragt , en de rnoeite genoomen , om ook van andere
Bybelfche Leeringen , die men niet zelden in een min
aanneemelyk licht heeft doen voorkomen, betere uitleggingen , die genoeg voorhanden zyn, onbevooroordeeld
na te fpooren, en den waaren geest dier Bybelfche verhaalen, waarop hy zooveel te zeggen heeft, onpartydig
te onderzoeken , dan zou by minder aanteiding gehad
hebben tot Aoo veele nietsbeduidende aanmerkingen en
onredelyke gevolgtrekkingen, waarmede dit gefchryf zoo
geheel is opgevuld, zonder dat de goede zaak , die hy,
zonder dezelve te kennen , wil fchynen te beftryden, 'er
iets by Iyde.
Wy bedroeven ons intusfchen over de bedorvenheid
der tyden, en over de onbefchaamde itoutheid, waarmede men, ook bier te laude, zoodanige opeenftapeling van
domme en baldaadige aanvallen op het Goddelyk gezag en
de hooge waarde der gewyde Schriften tracht aan den
man te helpen. Qns is tot hiertoe alleen de boven aangekondigde Vertaaling onder het oog gekomen. Eene tweede
is door van Sante') te Rotterdam in het licht gegeeven.
De Vertaaler heeft goedgevonden bier en daar eene
Aanteekening onder den tekst te plaatzen, die hem even
weinig eer aandoen, als de laage onderneeming, om een
Werk van die natuur in de waereld te ftooten. Dat fommige oude Kerkvaders, om het overgroot voordeel der
verwaarloosde Bybelftudie te iterker aan te pryzen , met
min of meer kleinachting van bet nut van andere weetenfchappen voor Godgeleerden gefproken hebben; zal
dit ten bewyze ftrekken , dat de Godgeleerden de aan,
dacht van waare weetenfchappen hebben zoeken of te
trekken , om bun leerftelzel ftaande te houden? Is 't aan
onkunde of bedriegelyke oogmerken toe te fchryven, dat
men bet otide afgefleten verzinfel van Faustus den Manichmer, omtrent de fchriften, die de naamen der Apostelen of. Apostolifche rnannen aan het hoofd hebben ,
nog weder durft opwarmen , alsof 'er waarlyk grond ware, om te twyfelen, of die fchriften wel uit de Apostolifche tyden berkomftig , en niet eerst langen tyd daarna
door onbekenden gefchreeven zyn? daar het uitgemaakt
is , dat men lang voor Faustus de meesten van deze
fchriften , als echte gedenkftukken uit de Apostolifche
tyden , heeft aangenoomen , en dat het dien man, hoc
zees
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zeer by anders in kundigheden veelen zyner tydgenooten,
(in de derde eeuw,) mooge overtroflen hebben, aan kennis van de oorfpronglyke taal , waarin die fchriften opgefteld zyn, en dus aan bevoegdheid, om over bet taaleigen, dat 'er in heerscht, en den leeftyd der Schryveren
duidelyk aanwyst , wel te oordeelen , heeft ontbroken.
Gedenkfchriften der Maatfchappy van Zendelingfchap, tot
voortplanting van het Evangelic in Heidenfche landen ,
opgericht binnen Londen, in herfitmaand des y aars 1795.
Benevens eenige daartoe betrekkelyke Leerredenen.
het Engelsch vertaald , door M. VAN WERKHOVEN.
lfle Stuk. Te Dordrecht, by A. Blusfe en Zoon, r798„
In gr. evo. 114 bl.
ene aanfpraak aan de belyders van het Euangelie,
Predikant- te Gosport in Endoor den Eerw.
E
geland, geplaatst in the Evangelical Magazine van SepBOGUE,

tember 1794, en daartoe ingericht, om zyne Iandgenooten
tot navolging van de lofwaardige poogingen van andere
Genootfchappen, tot bekeering der Heidenen , op te wekken , gaf de eerfte aanleiding tot de oprichting van een
nieuw Zendeling Genootfchap , waaromtrent ons in dit
Werkjen eenige berichten medegedeeld worden. Men hield
al kort daarna opzetlyke byeenkomften , om zoodanige
Maatfchappy tot Band te brengen , liet eene aanfpraak
aan de Dienaaren van het Euangelie , en alle andere
vrienden van het Christendom , over de zaak der Zendelingfchap tot de Heidenen , drukken, die met een gefchreeven Brief tot aandrang , om het ontworpei plan
op alle wyze te begunffigen, aan een aanmerkelyk getal
Leeraaren in de Hoofditad en derzelver nabuurfchap,
werd gezonden , en vond weldra een groot aantal bereidwillig, om tot dit werk het hunne toe te brengen.
Deze kwamen op den beitemden tyd, in January 1795,
met de overigen, die reeds verfcheiden maalen , tot het
zelfde einde, vergaderd geweest waren, famen, en deze
byeenkomften zyn van dien tyd of geregeld alle veertien
dagen gehouden. Men ftemde eenpaarig overeen , dat
alle partybenaamingen , en mindere onderfcheidingen, in
de uitvoering van dit groot ontwerp , zouden verzwolgen
worden in den grooten naam en zaak van het Christendom, 'Er wierd ook een Formulier van deelneeming, die
your
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voor Euangelifche Leeraaren en Leeken van allerlei be,
naamingen werd opengezet , ontworpen , en een Come
mitte van Correspondentie opgericht, orb. de gemeenfchap
met broederen in alle oorden des lands te bevorderen.
Wy vinden dit echter naderhand, in een rondgaanden
Brief, bepaald tot zulken , die den Kinderdoop beoefenen. (De Doopsgezinde Broeders in Engeland hadden
reeds afzonderlyk een Genootfchap tot hetzelfde einde in
werking.) Men zag nu . alhaast de vlam van . Godsdienst,
yver , welke op. veele plaatfen , reeds voorlang , beim.
lyk ontvonkt was , in vollen gloed branden. Op den
eerften rondgaanden brief aan de Leeraars , in alle oorden des lands , kwamen teritond van .verfcheiden
ten zoodanige antwoorden, welken de grootfte aanmoediging opleverden. Men liet daarop ook eene Aanfpraak
aan alle oprechte en yverige Belyders der Euangelieleer,
van allerlei Gezindheclen , met opzicht tot eene onderneeming , om het Euangelie onder de Heidenen bekend te.
maaken , door het land rondgaan. 'Er bleef alleen overig , de vlam van godvruchtige welwillendheid tot dan
punt te verzamelen, en een plan van faamvereenigde werking daar te ftellen. Tot dat einde was de algemeene byeenkomst beftemd, binnen Londen, 'op den 22, 23 % en 24
September. Vooraf werd nog een rondgaande Brief ,
zoo verre moogelyk was, afgezonden aan alle Leeraars in
de ftad , en door het geheele land , en bovendien eel].
korte Uitnoodigingsbrief gezonden aan veele gemeene
Christenen, in de ftad en derzelver omfireeken. Alle
deze gemelde brieven en aanfpraaken zyn in dit eerfte
Stuk der Gedenkfchriften te leezen. Een zeer talryke en
aanzienlyke vergadering van Leeraars en gemeene Christenen verfcheen ter bettemder plaats. Op maandag avond,
r Sept. werd eene voorbereidende byeenkomst gehou.den, waarin, verilag gedaan zynde van 't geen dus verre
verricht was, om de zaak te brengen tot dien (land, waarin zy zich thans be yond , de fchets van een Plan , tot
oprichting van eene Maatfchappy tot het zenden van Zendelingen naar Heidenfche en onverlichte Landen , door
het Committd van Correspondentie ontworpen, werd voor9
creleezen , en met buitengemeene geestdrift goedgekeurd,
tf,
a Is gefchikt , om aan de Algemeene Vergadering , den
volgenden dag , te worden voorgelegd. Op de drie volgende dagen , voor de Algemeene Vergadering beftemd ,
wierden zes plegtige Vergaderingen tot Godsdiensteefe,
ning
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fling, de eene na de andere, in onderfcheiden gedeelten
der ftad gehouden. De Leerredenen, by die gelegenheid
met veel vuur uitgefproken, zyn te gelyk met de Historie der Maatfchappy in druk verfcheenen. De eerfte derzelven is reeds in dit eerfte Stuk voorhanden , waarvan
wy bier onder ook eenig verflag doen zullen. Door dit
middel, met veel ftaatigheid, en blykbaaren toeleg om den
Godsdienstyver der menigte meer en meer te doen ontvlammen, uitgevoerd, werd de steeds toeneemende deelneeming in het voorgenomen ontwerp zeer fterk bevorderd. In de tusfchenpoozen , tusfchen de nicer plegtige
dienften, werden Byeenkomften gehouden , om over het
ftuk te handelen , en aan de zaaken der pasgebooren
Maatfchappy een goede vorm te geeven. Het ontworpen
plan tot oprichting van eene Maatfchappy , tot het voornoemd einde, werd rypelyk overwoogen , en, na eenige
verbeteringen, aangenomen en vastgefteld. Men koos Befluurders , eenen Schatmeester en Secretarisfen, en ging
vervolgends over tot het bepaalen der plaatzen , alwaar,
en de wyze, op welke, de eerfte onderneemingen zouden te werk gefteld worden. Men vond het nuttig en
raadzaam , allereerst aan de Eilanden in de Zuidzee te
denken. Men zou daarna , zoodra mogelyk , Zendelingfchappen onderneemen naar de kust van Africa, of naar
Tartaryen , over Aftracan , of naar Suratte op de Malabaarfche kust , of naar Bengalen, of de kust van Koromandel, of naar het eiland Sumatra, of naar de PelewEilanden. Hiermede is deze eerfte Algemeene Byeenkomst ten einde geloopen. Men leest bier nog een rondgezonden brief aan de Leeraars in het Land, om van het
verrichte werk kennis te geeven, die, behalven het aangenomen plan, en de Lyst der Beftuurderen, ook eenig
bericht van de eerfte werkzaamheden derzelven bevat.
Men ziet daaruit, dat toen reeds aanzienlyke giften en
jaarlykfche Infchryvingen gedaan zyn , dat weidra verfcheiden Zendelingen hunnen dienst aangebooden hebben,
eta toen reeds eerie eerfte Zending is bepaald, et) dat een
Heer,, nit den dienst in Oost- Indien terug gekeerd, zich
vrywillig heeft opgedaan, en edelmoedig zynen dienst aangebooden, om het bevel over een fchip, tot het overvoeren der Zendelingen naar de plants hunner beftemming,
op zich te neemen.
Wy zien met verlangen nadere berichten van den nitflag van deze eerfte , en de daarop gevolgde bezending
naar
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de Nat der Fouiabs , in de binnen -gewesten van
Africa, en verdere werkzaamheden van deze Maatfchappy, te gemoet. Want verder, dan wy vermeld hebben,
gaan dus verre deze vertaalde Gedenkfchriften niet. In
dit eerfte Stuk volgt nog alleenlyk de eerfte der bovengemelde Leerredenen, ten tyde der oprichting van deze
Maatfchappy te Londen door den Eerw. TH. HAWEIS
gehouden.
In deze Leerrede wordt de Apostolifche lastbrief,
Marc. XVII: 15, 16, op de Zendelingen toegepast, en,
na eenige voorafgaande aanrnerkingen, over de gelegenbeid des tyds , en het doel der plegtige Byeenkomst, by
welke deze Redevoering is uitgefprooken , de volgende
byzonderheden verhandeld. I. Waarheen wy gaan moeten ; IL wie ze zyn , die gezonden moeten worden ;
wat zy moeten prediken; IV. en welke de uitflag zyn
zal van hunne tending. — I. Op de eerfte vraag worth
gcantwoord: in de geheele waereld, en eene aandoenelyke
fcbilclery opgehangen van de menigte van Volken , die
tog zonder kennis van het Euangelie leeven. II. Op de
tweede , wie zullen gezonden worden, is het antwoord:
zulken, als de Heer heeft voorbereid, en toegerust tot
bet zwaarwigtig werk. Menfchen , die hun leeven niet
dierbaar achten voor zich zelven, maar bereid zyn, zich
te verteeren en verteerd te worden, in zynen eervollen
dienst. Menfchen , die waarlyk door den Heiligen Geest
zyn opgewekt , om zich aan dat werk toe te wyden.
Menfchen, die eene innerlyke blykbaarheid hebben, door
den Geest, getuigende met hunnen geest, dat zy kinderen van God zyn. „ En wy behoeven," zegt de Redenaar , „ niet te wanhoopen van die te zullen vinden; is
bet niet in de Schoolen der Geleerdheid, of in de gewoone Kweekhoven der Godgeleerden; het zal zyn onder
godvruchtige lieden in onze onderfcheiden Gemeenten.
Een eenvouwig man — met een goed natuurlyk ver.
Rand begaafd, vol van geloof en van den Heiligen
Geest — al kwam by uit de fmiste, of uit den win•
kel, zou in myn oog , ik beken het , als Zendeling tot
de Heidenen, oneindig verkieslyker zyn, dan al de geleerdheid der fchoolen." Geen kerkelyk gezag is trier
noodig ; zy , die bevoegd zullen weezen om te oordeelen over eene Zendelings-roeping , moeten van denzelfden Geest gedrenkt zyn. III. Wat moeten zy prediken?
Het antwoord is: zy moeten aan alle creatuuren het EuanBaar
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angelie prediken , het zuiver , krachtig , onvervalscht
Euangelie van onzen grooten God en Zaligmaaker Jefus
Christus. De Prediker noemt vervolgens de grondwaarheden van het Christendom , die zynes oordeels tot het
onvervalschte Euangelie behooren , en vervat zyn in de
Geloofsbelydenisfen van alle Hervormde Kerken, de Leer
der Godheid van Jefus Christus, van zyne verzoenende
Offerande, van de werkingen van zynen Geest tot leevendigmaaking van zondaaren. „Van dit eene ftuk," zegt
by, „ zal alle onze voorfpoed afhangen , als Christus
gepredikt, alleen gepredikt, altyd gepredikt wordt."
IV. Welk zal de uitflag zyn van zulk een Zendeling ?
Antw. Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zyn
zal zalig worden , maar die niet geloofd zal hebben zal verdoemd worden. Hier wordt beweerd ,
dat 'er volarekt geen zaligheid, dan door het geloof aan
die waarheden van het Euangelie , voor de Heidenen
is te hoopen. En dit geeft aanleiding tot zeer ernitige
opwekkingen en aanfpooringen , waarmede deze Rede
wordt geflooten , om ter bereiking van dit edel doel ,
om menfchen te behouden , die anders zeker verdoemd
zullen worden , mede te werken , en alles toe te
brengeh.
Het zy verre van ons , het welmeenend oogmerk der
eerfte Oprichters en verdere deelneemers in dit werk in
twyfel te trekken. De onderneeming is loffelyk , en kan
belangryk worden in de gevolgen , zoo wel voor de uitbreiding der weetenfchappen , en tot opwekking van
een warmen Godsdienstyver,, in die Landen, van waar
zulke bezendingen gedaan warden , als tot voortplanting
van bet Christendom onder de Heidenen. Wy willen
'er het beste van hoopen. Men heeft met rede geklaagd,
dat de Zendelingen der Roomfche Kerk over 't geheel
meer hun werk gemaakt hebben om een blind geloof
aan Kerkelyk gezag en allerlei bygeloovigheden voort te
planten, dan wel om de menfchen met de reine leer van
Jefus bekend te maaken, en daardoor te verbeteren. En
zouden onze Proteftantfche Broeders, die al mede bier
en daar de proef genomen hebben om Heidenen te bekeeren , ook wel over 't geheel 'er genoeg op toegelegti
hebben, om de waare Christenleer, in haare oorfpronglyke eenvoudigheid, voor te draagen , en zoo wel op het
verftand , als op bet hart, te werken ? Het is dan in
de daad te wertfeben dat veriichte Mannen , die wy
V001'0
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vooronderftellen dat ook onder de deelneemers in deze
zoo veel geruchtsmaakende Maatfchappy gevonden worden , op hunne hoede zyn tegen alle verkeerde uitwerkfelen van eene ontydige geestdrift en vroomen yver, die
niet door gezond verftand en Wy g beleid beftuurd wordt,
en hunne uiterfte poogingen in 't werk ftellen, ten einde
een wel doordacht en geregeld plan van redelyk onderwys tot Rand korne , en de keuze van Zendelingen niet
dan met de grootfte omzichtigheid bepaald worde. Wat
men zeggen moge, 'er worden meet. dan gemeene, en allezins opgeklaarde , kundigheden, en geen geringe begaafdheden van verfchillende natuur , vereischt , om, met gegronde hoop op waare vrucht, onder Heidenfche
Volken , tot voortplanting van den Godsdienst , te arbeiden.
Nieuwe Scheikundige Bibliotheek, under de Zinfpreuk
Amicus Plato — fed magis arnica veritas. Eerfle
Stuk. Te ilinflerdam, by de Wed. J. Doll en , Zoonen,
1798. In gr. ivo. Iao bl.

eene Voorreden van 8 bl. , in welke het plan en
VV oogmerk van dit Tydfchrift wordt opengelegd, volgen de Uittrekzels en Beoordeelingen der navolgende Werken. Remarks on the Gazeous Oxyd of Azote, &c. By
S. L. MITCHILL. Proeve over het voedzel der /3 /amen, enz.
Door

INGENHOUSZ. Nieuwe

Chemifche Bibliotheek, door

P. VAN WERKHOVEN. Disfertatio Medica de Muriatis

Barytee van

G. STINSTRA.

Disfertatio de Lauro. cerafo,

door L. J. SPANDAW DU CELLI6E. B. J. PAPING de
Sulphureto Calcis, &c. Annales de Chimie, T. XXI &
XXII. Chemifche Annalen von L. VON CRELL. Anfangsgrunde der Chimie von D. G. F. HILDEBRANDT. Ueber
die wirkung Mineralifcher Waster, &c. von J.- E. WICHMANN ; en F. J. VOLTELEN Pharmacolog. Univ. , Pars I.

De Uittrekzels zyn meerendeels vry uitvoerig en naauwkeurig ; ook kunnen wy ons met de meeste aanmerkingen der Schryvers op de gerecenfeerde ftukken zeer wel
vereenigen , fchoon wy dezelve ook zomwylen wat te
iterk en niet volkomen gegrond oordeelen. Dus antwoorden, by voorbeeld, de Schryvers, pag. 33, op de gisfing
van HAHNEMAN CD CELLIeE : of de Laurierkers, van wegen haare beweezene veelvermogende kragten tegen
de
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tie zwartgallige verdikking van het bloed, ook niet met
nut tegen de ontfleeking zou kunnen gebruikt worden.
„ Hoe men uit de wyze , waarop dit vergift de vaste
„ deelen aandoet, tot het denkbeeld komen kan , dat
„ dezelve ook in ontfteekingen van dienst moet zyn, be, kenne ik niet door te zien. Is dan eene tegennatuur„ lyk vermeerderde werking der vaten, welke altyd by
• ontfleeking gevonden wordt , niet onderfcheiden van
eene fpanning (rigiditas), welke in zwartgallige geld• len Itandvastig plaats heeft ? Is 'er geene geheel ande„ re aanwyzing by Affeatones hypochondriacae, als in
„ onttteekingen der longen, of zou een Geneesheer in
„ beide gevallen dezelfde geneesmiddelen durven aan„ raaden ?”
Wy antwoorden bier op, dat de tegentatuurlyke wer'
king der vaste deelen in de ontfteekingen geenzins een en
bet zelfde is met de fpanning, , die by de zwartgalligen
in de vezelen wordt waargenomen. Maar dat eater
haar maate die fpanning meerder is, de werking der vaste
deelen in de ontfteekingen ook grooter moet zyn. Dat
dus dat geen , 't welk , zonder de pols te veel aan te
zetten, in ftaat is om de fpanning der vezelen te verminderen, ook dikwyls in ontfteekingen van nut zal kunnen zyn. Op de tweede tegenwerping antwoorden wy,
dat men zeer wet kan toeftemmen , dat de aanwyzingen
in de zwartgalligheid, en in de ontfteekingen, merkelyk
uit elkanderen foopen , zonder daarom de ftelling van
CELLI& te verwerpen: naardien uit het plaatzelyk onderfcheid der deelen , die door eene ontfleeking worden
aangedaan; de aanwyzingen in de ontfteekingen zelve zo
verre uit elkanderen loopen , dat het geen in de eene
zeer nuttig is, in de andere zeer nadeelig wordt bevonden. Dus eiseht de aanwyzing in de oog- en keel- ontfteeking flerke afleidende purgeermiddelen, die in de waare
ontfteekingen der borsiingewanden zeer gevaarlyk zyns
Dus vordert het zydewee de Salpeter, die in eene ontiteeking der maag ten hoogften, nadeelig is. Eindelyk
antwoorden wy op de vraag, of remand dezelfde middelen
in de zwartgalligheid en in de ontileeking der, longen
zott durven aanraaden? in een zekeren zin, volmondig,
ja : aftrekzels , enz. van verzagtende en zogenaatnde
openende Wortelen en Kruiden met Extras um Gratnin
isi
Tartarus regeneratus, Oxymel fimplex, enz. zyn van groot
nut in de zwartgallige ongetteldheden; maar zyn dezelve
Gg
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niet insgelyks de beste middelen in eene longontileeking?
Wat het Laurierkers- water betreft, of het in deeze gevaarlyke ontfteeking van dienst zou kunnen zyn, dit zou
men niet dan door proeven, met behoorlyke voorzichtigheld in het perk gefteld, kunnen bepaalen.
Behalven de opgenoemde Uittrekzefs, vinden wy in dit
Stukje eene belangryke oorfpronglyke Verhandeling van
de Heeren J. B.. DEIMAN 9 A. PAATS VAN T1&OOSTWYK
en LAUWERENBURG , in welke ten naauwkeurigften onderzocht worden de Proeven van den Heer WIEGLEB
waarmede dezelve heeft trachten te bewyzen , dat de
lucht, welke door het doordryven van waterdampen door
een gloeijende aarden pyp wordt voortgebragt eene
ftiklucht zy , gebooren uit de vereeniging deer dampen
met het warmtebeginzel : terwyl by uit deeze Proeve een aantal gevolgen afleidt, zyns erachtens, van een
genoegzaam gewigt, om het geheel Lavoifieriaansch Stelzel der Soheidkunde in duigen te doen vallen. Onze
beroemde geeerde Stadgenooten hebben in deeze Verhandeling door een groot aantal onwederfpreekbaare bewyzen betoogd , dat de Proeven van den Heer WIEGLEII
ten vollen ongegrond zyn , en dat de door hem opgezamelde ftiklucht niet is voortgebragt door de vereeniging van de waterdampen met de warmteftoffe , Maar dat
dezelve van buiten is ingedrongen door de porien zyner
aarden buizen.

De Wysgeerige Arts. Door M. A. WEICKARD. Uit het
Hoogduitsch. Wde Deel. Te Dordrecht, in den Haage,
en te Breda, by A. Blusfd en Zoon , J. C. Leeuweftyn,
en W. van Bergen, 1798. In gr. 8vo. 311 bl.

Cpraken wy weleer met lof van de drie eerfte Deelen van
dit leezenswaardig Werk (*), het vierde thans in het
Licht verfcheenen Deel verdient niet minder onze aandagt.
Hetzelve handelt vooreerst over de natuurlyke neigingen, de
aangenaame en onaangenaame gewaarwordingen, en de mededeeling van eigenfchappen van ziel en lichaam. Vervolgens gnat de Schryver over tot een Ontwerp eener Wysgeerige Geneeskonst, wier eerfte Boek handelt over de Ziek-
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ten van den Geest, tot welke door den Schryver gebragt
tvorden de zwakke Verbeeldingskragt , de verhitte en
buitenfpoorige Verbeeldingskragt, het gebrek aan Oplettendheid, een hardnekkjg of aanhoudend Nadenken, de
Vergetelheid, het Onverttand, de Domheid, de buiten.
gewoone Vlugheid van Geest, en de Krankzinnigheid.
Het tweede Boek van dit ontwerp handelt over de
Ziekten des Gemoeds, welke verdeeld worden in de zodanige , in welke eene levendige , werkzaame, hittige of
beweegende Gemoeds- eigenfchap plaats heeft, hoedanige
zyn Wellustigheid, Verliefdheid, Verkwisting,Oploopendheid, Wraakzucht, Vermetelheid , Kweezelaary, Dweepzucht en Hebzucht. De tweede Afdeeling van dit Hoofdituk bevat de langzaame nederflaande en terughoudende
Gemoeds-eigenfchappen: met naame de Traagheid, Slaaperigheid, Ledigheid, Treurigheid, Verzaagdheid, Neerflagtigheid, Nyd, Hofziekte, Schaamachtigheid, Vreesachtigheid, Bangheid en Bloheid.
De befchryvingen der ongefteldheden van den Geest en
des Gemoeds zyn zeer volledig en naauwkeurig, zo ten
Cpzichte van de kentekenen , toevallen en waarneemingen, als met betrekking tot de Geneezing, die doorgaans
zeer eenvoudig en naar den aart der zaaken gefchikt is.
Dus raadt hy, by voorbeeld , tot geneezing van de Veritandeloosheid der kinderen., op p. 120 en 121 het volgende : ,, Men gewenne kinderen aan naauwkeurige en
• klaare begrippen, aan oplettendheid, nadenken en goede
„ vergelykingen. Men maake hen wantrouwend omtrent
„ hergebragte leeringen gevoelens , vooroordeelen , en
omtrent alles wat niet naauwkeurig en aanhoudend
51 noeg is doorvorscht en ontleed geworden. Men wekke
„ hen eindelyk op, om zichzelve met kundigheden te ver91 ryken, en onder eene getrouwe leiding de waarheid te
• zoeken. Men maake hen hardgeloovig , onpartydig ,
1/ oplettende; verftrooijingen, waar toe zy zo zeer geneigd
59 zyn , moeten van langzaamerhand verbannen worden.
„ Men toone hen de dwaalingen, die uit lichtgeloovig9, heid, partydigheid, lichtzinnigheid en verftrooijing ont„ than. Men maatige de heerfchende hartstochten, de
17 gebreken van het temperament en diergelyke. Op
„ deeze wyze zal men eindelyk menfchen van gezobde
17 oordeelkragt opvoeden. Hun vertland zal zich met des
„ te grooter !ulster vertoonen , als zy ryk aan kundigheDI den en waarneemingen geworden zyn, als yver voor de
§, wanGg 2
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9, waarheid, of ,eene andere edele zucht, hen aanvuurt,
1 4 om hunne oplettendheid naar hunne kragten aan te wen„ den. Het is met den wyzen alp met den jager,, zegt
1) HELVETII'S, de geringite beweeging verjaagt het Wild
,, van den laatiten, en de geringtle verftrooijing des eerften
zal hem van de waarheid verwyderen.”
Vervolgens geeft de Heer WEICKARD een Aanhangzei
van Geneesmiddelen, waar in , onder anderen, voorkomt,
het zo eenvoudig middel, waar , mede MUZEL meermaalen
de treurigheid, melancholic en krankzinnigheid, genas:

Tart. tartarifat. gg
Nell. despumat.
Aq. comm. 8viij.

In het begin om de twee uuren een lepel vol , doch vermaar driemaalen 's daags. Gemaklyk ziet men,
dat de voortreflyke werking van dit middel, voornaamelyk, afhangt van de fterke ontbindende kragt van den
fmeltbaaren Wyntteen4— Dit Deel eindigt met eene Verhandeling van den Schryver, over de eigentlyke kragt,
waar door de groeijing en voeding gefchiedt. Dit auk is
zeer wel gefehreeven , en bevat de optelling en beoordeeling van veelerleye gevoelens , Welke dienaangaande zyri
voorgeffeld. Doch, gelyk lichtelyk valt te begrypen, by
heeft de zaak ongeveer zo duister gelaaten als zy voorheen
was, en denkelyk nog wel lange zal blyven.
volgens

Schets over de Rechten van den Mauch, het Algemeea,
Zerken- Slants- en Volken- recht, ten dienfle der Surgery ontworpen; als mede Tafereel van Deelen, Afdeelingers en Hoofdliakken tot een Algemeen Bataafsch Wetbock , beknoptlyk gefchetst door F. A. VAN DER MARCK,
re Groningen, by de Wed. J. Bolt, 1798. In gr. 2vo,
te zamen 342

ont geen wonder, dat de Staatsomwenteling,
lande voorgevallen, den gryzen Hoogleeraat
HetbierbaarttemAttcK
als verjongt , en hem de pen
opVAN DER

doet

vatten , ter bearbeiding eens 1Verks , naar de wisfeling
der tyden gefchikt. Hy Loch was, blykens de Gefchied g
-nisfe,vaOdrljnheto,warpHsczugt zo Geestlyke als Wereidlyke, mikte , terwyl de
py-
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pylen hem een en andermaal troffen , en zyne lotgevallen dienden om hem te veriterken in de door hem vroeg
aangenomene i en geleeraarde Beginzelen van Burgerlyke
en Godsdienitige Vryheid (*). Hoe gevoelig by des met
reden is , wyst zyne Voorreden aan zyne Medeburgers
gerigt, uit , op te veel plaatzen om bier alle aangetoogen
te worden. Onder andere fchryft de Burger Hoogleeraar : „ De Gelykheid en Vryheid der Menfchen in
Lune aangeboorene Rechten hebben de beroemdfte Natuurregtsleeraars al voor lange openlyk gepredikt, en is
clus geen nieuwe Leer van onzen tyd. Ja , zo verre de
toepasfing alleenlyk op de onrechtmaatige Kerklyke Hiefarchie of Overheerfching der zogenaamde Geestlyken over
tie Leeken gemaakt wierd, waren de Politieken of Regenten
des Burgentaats daar mede wonderlyk wel in hun fchik ;
dewyl zy aldus van deeze lastige woelgeesten ontheeven
tleeven; doch zo rasch het eigenbelang en de grootschheid
der Politieken medebragt om de party der Kerklyken te
kiezen , wierden RILATUS en HERODES Vrienden met elkander, en dan moest de Natuurregtsleeraar een onfchuldig
ilagtoffer der opftuivende Kerklyke woede worden : zo
dat zyn geroep van Gelykheid es V yheid der Rechten
T an den Newell als eene ftemme in de Woestyne
blyft."
VAN DER MARCK onthoudt zich des voorbeelden by
te brengen; doch merkt op, ,,dat hgt altoos een kenmerk
eener zwakke Burgerlyke Regeering is , wanneer de
Staatkundigen de Kerklyken te veel na de oogen moeten
zien." Hy erkent nergens meerdere vryheid in het openlyk leeraaren der Rechten van den Mensch genooten te
hebben dan te Lingen, onder rREDERIK DEN GROOTEN,
waar over by eene gepaste uitweiding maakt. Onder het
genot dier vryheid dagt by by zichzelven: „Wat is tog wel
eene zogenaamde VRYE Republiek, waar in 4ri/locraaten
den meester fpeelen , en de Stadhouder zwak genoeg is
OM der heerfchende Kerk den teugel te vieren?"
De Burger Hoogleeraar berinnert zich titans by een
der
(*) Van 's Mans Leevenp en Lorgevatien , ten dien opzigte,
lean, de Leezer befcheid bekomen in de Vaderl. Hist., ten on.
middelyken vervolge van WAGENAAR. , XXIV D. bl. 337-35t,
mede in de Vaderlandfehe Mist. xints den Engelfehen Oorlog,
366, enz. en XVIII. D. bl. 7a.
by arzAivr, VI D.

Gg3

446

P. A. VAN DER. MAReg

der beste Uitleggeren der Natutirwetten geleezen te heip,
ben, „ dat," naar zyn gevoelen , „ de luister van , het
Natuurrecht, in zyne voile waarde, niet eerder onder de
Stervelingen zou doorfchitteren, tot dat eenige Magtige
Natie opftondt, en met de wapenen in de vuist de gebeiligde en onvervreemdbaare Rechten van den Mensch
tegen alle derzelver Onderdrukkers handhaafde."
Dit brengt hem tot eene befchouwing van 't geen de
Franfchen ten deezen opzigte gedaan hebben ; waar in
by, onder anderen, zegt: „ Zy hebben ons doen begry,
pen, dat, gelyk de Religie aan geen menschlyk gezag
onderworpen was, zo ook de Kerken daar van moesten
ontheven worden , en dus geen burgerlyk bevoorregte Kerk
behoorde nand te grypen , maar onder alien eene volkomene Gelykheid plaats hebben. Het geraas van BOGERMAN 'S hamerflag beteutert ons dan niet 'anger, terwyl de
bedaarder item van HUBERT DUIFHU/S ons wederom uit
die bedwelming opwekt. Te Rome, vertelde men ons,
zat de Antichrist op zeven Bergen; maar men vergat, dat
dit Beest, wanneer het, toch op zeven moet aankomen,
in onze voorrnaalige zeven Provintien genesteld hadt.
Het onderfcheid bettaat maar bier in, dat pints hetzelve
onder een Eenhoofdige , bier onder een Ariflocratilae,
gedaante de klaauwen uitftrekt. In het weezenlyke komt
bet op een en hetzelfde uit. Te weeten, het Ryk der
Goddelyke Trizarheden aan menfchelyk gezag te onderwerpen. Wanneer dit fchrikdier zich onvermogend vindt

om verder te kunnen vernielen, wordt het woedend, en
zyn gebrul barst dan van fpyt pit in een banblixem ,
weiks ttraalen egter , naa dat de Kerk en Burgerftaat
thans gelukkig van elkander afgefcheiden zyn, niemand
sneer bier Aarde verzengen, en in den Hemel last
de rechtvaardiglte en hoogfte Rechter,, die het binnenfte
onzer harten doorgrondt , daar naar ons volgens zyne
onfeilbaare inzigten beoordeelt, en de beste Uitvoerder
van zyn gellaagen °ordeal is, door dit getier van verwaan.
de en heerschzugtige Stervelingen, of, zal ik 'lever zeggen, door wanftaltige Reprefentative Kerken, zich zyn Oppergebied niet ontwringen. Zo dat fegenwoordig by onze
verlichte Eeuw de Kerklyke ban een belachlyk Gochelfpel is geworden, waar aan geen wys man zich verder
kreunt."
Naa iets gezegd te hebben van 't geen onze Franlbhot
Amer:err te Rafladt verrigten in de Vredesonderhandelin,
gen.,
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gen , gereed, om, indien dit niet gelukke , „de wapens wederom ter bevordering van het Heil des Menschdoms aan
te gorden ," vaart by voort: „ En zouden wy, Bataaven !
dan nog ilaapen, en de handen in den fchoot leggen, orn
maar vadzige aanfchouwers van dit luisterryk 's werelds
tooneel te blyven , zonder ter uitbreiding van 't geluk
des Menschdoms iets te willen medewerken? Dit kan,
dit mag, ik van Ulieden , myne Braave Medeburgers
niet denken."
Hier op komt de Schryver tot het vermelden van
zynen tegenwoordigen hand , en teffens van den oorfprong des voorhanden zynde Werks; by fchryft: „ Gylieden hebt my , by deeze gelukkige Omwenteling van
zaaken, in mynen voorigen Post als Natuurrechtslaraar,
op deeze Hoogefchool , waar van ik op eene wyze, die
aan Ulieden bekend is , onrechtvaardig ontzet , van
myne wettige bezolding daar van over twee en twintig
jaaren beroofd was, wederom herffeld, en my, by verfcheidene gelegenheden , en byzonder by myn beroep
na Utrecht, als Rand in den Hove van Juftitie, door
eene plegtige deputatie, waar van wylen Profesfor CHEVALUER an 't hoofd was , en aan my de treffende
aanfpraak deedt, te kennen gegeeven, dat Gylieden begee,
rig waart om wel eenige Lesfen over de Verklaaring van
het Natuurrecht van my te willen hooren, en deswegens
wenschte, dat ik het beroep na Utrecht mogte afflaan,
en by Ulieden-blyven vertoeven. — Hier aan heb ik,
naar uwe begeerte, voldaan. Doch geen leiddraad daar
toe vindende, heb ik geoordeeld mynen pligt te zyn cm
Ulieden een Schets daar toe aan te bieden. Ontvangt
dit Ontwerp met oprechte vriendfchap , en oordeelt
daar over vrymoedig. Ik heb my zo duidelyk daar in
verklaard als my mogelyk was. — Wees verzekerd ,
myne Vrienden! dat ik, zonder menfchenvreeze, onverfchrokken zal voortvaaren, de Godlyke Rechten der Natuure openhartig te leeraaren, en derzelver grenzen uit te
breiden, zo veel in myn vermogen is."
Een goed gedeelte deezes Werks , waar van by de
Voorreden in Maart 1798 dagtekent , was vOdr den 22
Jan. deezes Jaars afgedrukt; by verzoekt des verfchooning wegens de bier en daar gebruikte woorden , Provintiaale , Kwartieren en wat van dien aart
Sneer is.
in dertien Hoofdfinkken is dit Werk afgedeeld. Zy
voeGg4
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voeren tot opfchriften : I. Algemeene Grondbeginzels over
de natuur , wetten, verpligtingen, rechten en famenfielzel

des Natuur • Kegts. — II. Over de aaneboorene en onAvervreemdbaare Rechten van den Mensch. — III. Over
de kechten van Ei,gendoin der dingen. — IV. Over
de Verdragen cn ContraRen. — 'V. Van de HuwelyksMaatfchappy.
VI. Van de • Ouderlyke Maatfrhappy.
VII. Van 1-luisgezin of Huislyke Maatfchappy.
VIII. Over het algemeen Kerkenrecht.'— IX. Over den
oorlkong der Burgerlyke MaatMappycn. — X. Over
XI. Over de Rechde verfcheiden Regeetingsvormen.
ten van Oppermagt of Majefleit, en derzelver gedeelten.
XII. Over de Natuurlyke Leerfiellingen, ter handleidinge tot ftellige Wageevinge in civile en crin2ineele zaaken. — XIII. Over het algetneen Natuurlyk Recht der
Volken.

Alle deeze gewigtige onderwerpen behandelt VAN DER
eene hem eigene wyze, en in een' ftyl uit
andere zyner • Nederduitfche Schriften bekend, waar over
wy, te meermaalen , gelegenheid*hadden te fpreeken. wy
ktinnen, 'naa deeze opgave des Inhouds, niet veel meet
doer dan bier 'en daar iets ultpikketi ; dan wy zullen
Om niet te breed te worden, verfcheide onder het leezen
aangeftipte zaaken rnoeten - agterwege laaten.
„ Staatkundigen , fchryft by, verlustigen zich doorgaans
met de overweeging en beflisfing 'der vraage wat is do
beste .Regeeringsvorm ? En dan ziet men dat de meesteti
zulke Regeeringsvorm voor de beste houden, waar onder
zy gebooren en getoogen zyn, of waar in zy het bewind
van zaaken gekreegen hebben. Het gnat bier in als
met de vraage , welke Religie de beste zy ? Elk houdt dd
zyne , waar iri by gebooren • en opgevoed is , voor de beste.
IVIyns obrdeels, waren alle Regeeringsvormen zeer goed,
ivanneer de Volksvertegenwdordigers ten vollen aan hunte pligten beantwoordden. pcich -daar aan hapert het ,
en daarom blyft enkel de vraage oVerig ; hoe men dc

MAACK op

Folksvertegenwoordigers 't beste tot vervulling, punnet'
kan aanplipen in 't algemeen, dat 'is VOiks
dringen ? En bier toe behooren zekerlyk nog al veele

bedenkingen. In 't gemeen kan men wel zeggen, dat
die Regeeringsvorm de beste is, welke het naaste by den
itatuurlyken that 'der Vryheid komt , dat is eene zuivere
Faksregeering , Met gemengd met Ariftocratie of Monarchic ,- snits men de onheilen , die daar uit ligtlyk
ftaant
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itaan kunnen , behendig weete uit den weg te ruimen.
En dit vereischt een meesterftuk van gezonde Staatkunde, waar in ik hoop dat onze Burgery met uitneemenheid z41 vorderen."
Gebieden en Regeeren," betuigt onze Schryver, met
regt, „ meet men zeer 'wel onderfcheiden. Gebieden kart
ook een Geweldenaar en Tieran, en hy, door eene ontZaggelyke *Ktygsbende , die van zynen went afhangt,
inagtig onderfteund, weet teffens aan zyne gebocien' eene
prompte uitvoering te geeven ; doch daarom regeert by
nog niet: want Regeeren bettaat niet in geweld , maar
in een Rest, 't welk door 'S Volks overdragt by verdrag
is verkreegen om de beste middelen naar zyn inzigt td
beraamen , ter verkryging van 't heilzaamst oogmerk der
burgerlyke Maatfehappy dat is 'het algerneene welzyn
te bevorderen. Dit algemeen welzyn van het vereenigde
Volk is de boo& Wet aller Loden des Burgeritaats,
waar aan alien en by gevolg ook de Regenten moeten
gehOorzaameri. Byna elk verlangt om 's Volks Regent te worden, zonder te overdenken , 'wat voor moeilyke, wat voor verantwoordelyke, post dit zy; en vaart
evenwe/ dien post gewillig aan , zonder zicht daar toe
bekwaam gemaakt te hebben. TrouWenS 'er is in de
Wyde wereld niets zwaatwigtiger als [dan] genioedelyk
regeeren, en die dit meent te kunnen doen, zonder diepd
kennisfe der Natuurwetten, weet niet wat by doet; de
burgerlyke Maatfchappy tog, Waaivan by zich aan
lioofd Itelt is de grootfle' en belangrykfle van alle
VIaatfchappyen op deeze aarde."
Wegens de Verbeteringen op de Hoogefchoolen in te
voeren, heeft onze Schryver veel bygebragt, en veel goeds
omtrent de Opvoeding der Zeadentifehe yeugd , en Dobtoraale Promotion , gezegd. In dit alles hadt hy geen een woord
van de fchoone Sexe gefprooken. Dit bevreemdde misichien
niemand der Leezeren, en zal by misfchien dus Vreemd
opzien als onze Burger Hoogleeraar fchryft : „ Ik zie niet
waarom men, de Schoone Sexe geheel en al zoude uitiluiten
van de Academifche Opvoeding, De Vronwers zyn tog zo
wel als de Mannen redemagtige weezens, inbootelingen
van dit Heelal, en fchepzelen van GOD; by geyolg liggen
zy onder. dezelfde verpligting als de Mannen, ter uitbreiding van' vyeetenfchappen , ter meerdere befchaaving van
bet gezellig leeven der menfchen , en ter vise nitoeferung van waare Religie, of redelyke vereering GODS: waar
toe,
Gg5
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toe zy dus ook hetzelfde onvervreemdbaare recht van den
mensch verkreegen hebben. Waarom zou men dan ook
niet de Dames op Academien , tot Doaoresfen in de
Froedkunde, openlyk mogen promoveeren? Dit ftrookte
immers ruim zo wel met de eerbaarheid der Vrouwlyke
Sexe, als (dan) dat men thands in zwaarwigtige Kraamge.
vallen Proedmeesters moet gebruiken. Voor 't overige zal
ik nu met ftilzwygen voorbygaan veele andere gedeelten
van weetenfchappen, waar toe de Vrouwen zo wel als de
Mannen gefchikt zyn."
Uit het breede XII Hoofdfiuk kunnen wy niet nalaaten het volgende of te fchryven. „ Waar geene Wet is,
Iran ook geene overtreeding of toewyzing derzelver plaats
vinden. Rechters zyn in den Burgerftaat aangefteld, om
de ontftaane verfchillen niet willekeurig, maar naar Wetten, te beoordeelen en te beflisfen. Hunne vonnisfen zyn
immers Diets anders dan kragtdaadige toepasfingen der
wetten op de vrye handelingen der menfchen. By gevolg
snag een Rechter niet vonnisfen naar vreemde fiellige
wetten, in eene vreemde taal befchreeven, die nooit in
onzen Burgerftaat aangekondigd zyn, nosh wegens de voor
onze Burgers onverftaanbaare taal hebben kunnen afgekondigd, of ter hunner kennisfe gebragt worden, en die
by nader gevolg den naam van onze wetten niet verdienen.
„ J3y zulke klaarblyklyke waarheden is het te verwonderen, hoe het mogelyk geweest zy, dat befchaafde Volken het vreemde Romeinfche Wetboek, in de Latynfehe,
en dus aan Nederlanders en Duitfehers vreemde, taal befchreeven , in hunne Vierfchaaren hebben kunnen invoeren, en mede derzelver Rechters in de verpligting brengen, om daar naar pleitzaaken te beflisfen. Dit is my
altoos een raadzel geweest , 't welk my nog niemand
lieeft weeten op te losfen. Men werpe my niet tegen,
dat onze geptomoveerde Rechtsgeleerden toch de Latynfche taal verftonden, en in dat vreemde Recht wel beflaagen waren, welken alzo des onkundigen, by voorkomende
gevallen, raadpleegen konden. Maar is daar by de Surgery wel bewaard? Men neeme de proef by verfcheidene
Rechtsgeleerden om adviezen over een verfchilftuk in to
baalen, en men zal ondervinden dat dezelve zeer onder zich in de beflisfinge oneens zyn. Wien zal dan
de geadvifeerde volgen ? Behalven dat het tot kleinagting van den Rechter verftrekt, om hem een advies van
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andere Rechtsgeleerden voor te leggen , ten einde by
daarnaar zyn vonnis moeste opmaaken. En zo lang de
Rechter daar aan niet gebonden is, kan men de Burgers
niet aanraaden om Rechtsgeleerde adviezen voor hunne
verfchilpunten in te haalen; ten ware dezelve de kragt
van authentieke interpretatie der wetten hadden ; edoch dit
was tot veriinaading van den Wetgeever. Men keere en
wende zich dan hoe men wil, men zal altoos onhebbelykheden by de invoering van dit vreemde Romeinfche Wetboek in onze pleitzaalen ontmoeten. Dit Wetboek
is zo min voor eene Monarchaale als voor eene Volks.
regeering gefchikt, maar meestendeels naar Ariflocratifcher
grondbeginzels geplooid. De Patriciers by de Romeinen,
of, zo als wy tegenwoordig fpreeken, de Ariflocraaten
begreepen wel, hoe grooten invloed burgerlyke bandelingen in het maatfchappylyk bef'cuur hadden. Zy wisten
dus door hunne Rechtsformuliertjes de zaaken zo te draaifen , dat ze den Plebejers, of, zo wy nu zouden zeggen,
den Volksgezinden, den duim altoos op de oogen hielden
en blinddoekten , die alzo , wilden zy veilig gaan, hen
needs, by alie voorkomende gevallen van gewigt, am raact
moesten vraagen. Dus doende konden de Patriciers, in
de meeste zaaken , de Plebejers leiden , waarheen zy het
Volk hebben wilden. Zouden wy dan nog dien ouden
Arifiocratifchen deun zingen : het Volk moat met ltechtskundigen raadpkegen?" Onze Schryver ftaaft dit zyn gevoelen, over de ongefchiktheid dier Wetten voor ons, met
de taal van FREDERIK DE GROOTE en de woorden van
GILATTI, wel fchoon, doch te breed voor onze aanhaaling,
Met dit alles verdedigt zich VAN DER MARCIC tegen de
opfpraak, als of hy een Haater des Romeinfchen ilietboeks,
zo als het door JUSTINIAAN in de wereld gebragt is ,
zyn.
Het Tafereel, op den Tytel aangeduicl , behelst enkei
een opgave van Deelen, Afdeelingen en Hoofdflukken, geheel onuitgewerkt; eensdeels om niet te fchynen als of by

zou

eene Commislie , benoemd tot het vormen van eenBataafsch
Iretboek, wilde vooruitloopen; anderdeels om dat hy alleen
beoogde zynen Medeburgeren een leiddraad te geeven ,
waarvolgens hy , des verzogt zynde , aan bun zyne Vera
klaaringen en Ophelderingen mondelyk zou kunnen mede&dem
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Reize van den Yongen Anacharfis door Griekenland,.
Uit het Fransch van den Abt BARTHELEMY door
M. STUART. Vde Deel. Te Amilerdam , by J. Allan.
In gr. 8vo, 392 bl.

ot eene noodlooze herhaaling zoudeu wy vervallen ,
indien wy , by de Aankondiging deezes Vyfden Deels
T
genoegen vermeidden , en
van 't opgemelde Werk ,
ons

den Leezeren genoegen beloofden CD. Wy willen nogthans onszelVen het vermaak niet ontzeggen van de herleezing eeniger uitgemerkte plaatzen, en ons de moeite
der overfchryvinge getroosten , naa de opgave van den
inhoud deezes Deels.
Befloot het laatst voorgaande Deel de Algemeene Schets
der Wetgeeving van Lvcurtous, gepaard met het Leeven
van dien beroemden Wetgeever der Spartaanen,, bet thans
voor ons liggend Deel behelst , by den aanvange , de
voortzetting, en' breeder ontwikkeling van de byzonderbeden in de Wetgeeving diens voorheen ioog gepreezen
Mans, daar het ons de Staatsgefieltenis en de Weiten van
Lacedamonl voor oogen ftelt — over de Opvoeding
het fluwelyk — de Zeden en Gewoonten — den Godsdienst en Feesten --- en den Krygsdienst by de. Spartaaawn , in onderfcheiden Hoofdftukken, handelt. — Met

byvoeging van een allerbelangrykst Hoofdcieei, behelzende eene Verdeediging der [Fat= van LYCURGUS en de
corzaaken van derzelver verval. Verwisfeling van
Itoffe bieden ons de volgende Hoofdflukken aan , in de
Reizen , zo door Arcadie als door Argolis. — Daar de
Schryver handelt over het Gemeenebest van Plato — het
clog op den Atheenfchen Handel, als mede op de Belastingen en den Jlaat der Geldmiddelen by de Atheners,

flaat —

terwyl het Vervolg van de Boekery tens Atheners ons
de Redenkunst der Ouden ontvouwt; alles doormengd met
de leerzaamfle aanmerkingen , dienende OM bet fchoone in
't oog te doen vallen, en het gebrekkige met den vinger
aan te wyzen.
Da
(*) Men zie onze Beoordeelingen van bet I. Deel in onze
Fader'. Letteroef. voor 't Jaar 7795,
349. II Deel Voor
Jaar 1796, bl. 2 8 8 . Ill Deel, aldaar, bl. 4,58, en 't IV Deel
voor 't Jaar 1797, bl. 683.
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De enkele opgave deezer Hoofdzaaken , door de pen
van den Abt BARTHELEMY bearbeid, is genoeg, om te
toonen , dat de Regtsgeleerde , de Staatkundige , dd
Wysgeer , de Koopman , niet min dan de liefhebber der
Gefchied- en Aardrykskunde, bier volop ftoffe tot onderrigting kan vinden. Met zeer veel toepasfing zal men
kunnen leezen de Verdeediging der Wetten van INCUR.*
ous, en wat derzelver verval veroorzaakte. Wy vinden
de ftoffe ter overneeming te ruim.
Niet ongepast is bet voor onze taak als Beoordeelaars,
wanneer wy een tusfchenvermelding van des Schryvers
beooging aantreffen, die mede te deelen. Van de Stad
Megalopolis, in Arcadie, fpreekende , vinden wy deeze
aanmerking van die foort. „ 1k zou nog andere byzonder2, beden te verhaalen hebben; maar in het berigt nlyner
„ Reizen hebbe ik opzettelyk vermyd van die menigte van
. fpreeken,
29 tempels, altaaren, beelden en praalgraven te
91 welken ons elke flid, elk dorp , de eenzaamfte plaatzen
91 ielVe aanbooden ; eensgelyks meende ik de meeste won,' der-verhaalen, en ongerymde fabelen, waar van men ons
91 Lange vertellingen deedt, te moeten voorbygaan , een
11 reiziger is veroordeeld om ze aan te hooren, maar
• nen Leezeren moet by die kwelling fpaaren. Hy zoeke
• de verfchillende vertellingen nit de gefchiedenis der
Goden en vroegfte Heiden niet overeen te brengen;
59
91 zyn moeizaamfte arbeid zou toch enkeI de verwarring
vermeerderen van eenen baijaard, die ontoeganglyk voor
55
91 het Licht is. Dat by in 't algemeen aanmerke , dat
„ by elk yolk de voorwerpen van den openlyken eer„ dienst flechts andere naarnen draagen, dat de offers,.
„ die men aan dezelven brengt, andere plegtigheden von.
on91 deren, en dat derzelver ftandbeelden verfchillende
„ derfcheidings- tekenen hebben.
, Hy moet , in tegendeel , zich bezig houden met de
„ gedenkftukken van hunnen fmaak , van de geleerdheid
„ of de onkunde eener eeuwe; by moet hunne feesten be21 fchryyen, wyl men het ongelukkige menschdom niet te
• veel aangenaame en vrolyke beelden kan voorhouden ;
„ by moet de volksbegrippen en gebruiken vermelden,
„ die tot voorbeelden of lesfen verftrekken ; terwyl by
derzelver toepasfing voor zyne leezers overlaate. Wan.
,, neer ik my dus vergenoege met te zeggen, dat in een
• Gewest van Arcadie het Opperweezen onder den naamt
• van den Gorden vereerd wordt moet men zich van
1, zelfs
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11 zelfs genoopt voelen om het Opperweezen te bemins, nen. Wanneer ik verhaal, dat de dweepery, in het zelf„ de Gewest; Menfchenoffers geflacht heeft, zal men zid„ deren op het gezicht hoe de dweepzucht zulke gru„ welen door een yolk hebbe kunnen doen bedryven ,
• 't welk den Goeden God by uitfteekenheid aanbad.”
Op eene• aangenaame wyze worden andere Reisbyzonderheden en Berigten, die nooit tot het nietsbeduidende
vervallen , afgewisfeld door Landfchapsfchilderyen. Kunnen wy voorby aan te tekenen wat ons wegens Arcadia
wordt opgegeeven ? Onze Reiziger befchryft het „ als
,„ een Land, 't welk een onafgebrooken reeks van •tafe6, reelen uhlevert, waar op de natuur alle grootbeid en
„ rykheid haarer gedachten heeft ontwikkeld, door haar
„ achtloos by een gebragt, zonder op het verfchil van
„ haare eigene manjer te letten. De Almagtige hand ,
„ welkp op eeuwige grondflagen zoo veele ontzaglyke
,, fchorre rotzen vestigde , teekende bier dartelend aan
derzelver voet , of in derzelver klooven , bekoorlyke
weiden of tot heiligdommen van kuischheid en rust.
1, Overal ftrooide zy fchilderagtige Iiggingen , onverwagte
„ tegenwerkingen, verwonderlyke uitkomften.
.„ Hoe dikwyls zagen wy , na het beklimmen van
eenen hoogen berg , den blikzem onder ons heenen
„ flingeren ! Hoe dikwyls, in het gewest der wolken op„ getteegen , bet helderst daglicht eensklaps verwisfelen
„ met een doorfchynend. duister , terwyl de lucht ver„ dikte, in geweldige beweeging kwam, en ons eert
„ zoo fchoon als ontzettend fchouwfpel gaf! De damp„ ftroomen, die fnel voorby onze oogen voelen, en zich
„ in de diepe valleyen nederftorteden, de waterftroomen ,
„ die loeijend gingen in den boezem der afgronden, de
• bergtoppen , die midden door de verdikte v1oeiftof,,
„ welke ons omringde, met zwart overtoogen fcheenen ,
de klaagtoonen der vogelen, het loeijend gehuil der win, den en der fchuddende boomkruinen; dit alles was ons
, de hel van EMPEDOCLES, die zelfde vaale witachtige
„ lucht, welke de misdaadige zielen been en weder flin„ gert , dan eens door luchtledige vlakten , dan weder
„ tusfchen de , in het luchtruim hangende , aardbollen
s, door.”
Het kon niet misfen of de Reiziger hoorde onder den
weg veele volksvertellingen, die niet onvermeld mogten
blyven; maar egter vetdienden omver gettooten te worden
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den, dit doet by te meermaalen, met eene wondere be.
Laaten wy een voorbeeld neemen. „Op
hendigheid.
• onzen weg van Pfophis naar Pheneos hoorden wy van
• verfcheidene wateren fpreeken , die byzondere eigen.
fchappen hadden. Die van Clitor beweerden, dat een
• hunner bronnen zulk eenen afkeer van den wyn inboeOf zernde , dat men derzelver reuk niet meer verdraagert
• kon. Wat verder noordwaards is tusfchen het geberg.
te, naby de Stad Nonaris, een hooge rots, waar van
„ beftendig een doodlyk water afttroomt , 't welk de
• Rivier Styx vormt. Deeze Rivier, zoo vreeslyk voor
Goden en menfchen, flingert door een dal, in 't welle
9,
„ de Arcadiers hun woord met de onfchendbaarfte Eeden
„ komen bevestigen; maar nooit lesfchen zy 'er hunnen
• dorst , nook. geleidt 'er een herder zyne kudde langs. Dit
1) water, fchoon helder en zonder reuk, is echter dood„ lyk zo wel voor Dieren als voor Menfchen, die leeven.
„ loos nedervallen, zodra zy 'er van drinken ; het verteert
,, alle bergftoffen, en verbreekt alle vaten, waar in het ge„ ftort wordt, uitgezonderd die alleen, die van het hoorn
„ der voeten van zommige dieren vervaardigd worden.
„ Daar de Cynethars toenmaals deeze itreek verwoeste.
den, konden wy onszelven niet van de waarheid deezer
„ feiten gaan overtuigen ; maar op den weg twee afge„ vaardigden ontmoetende uit eene Stad van 21ehaje, die
„ na Pheneos reisden, en die meer dan eens deeze Rivier
„ langs getrokken waren, maakten wy uit hun antwoord
„ op onze vraagen weldra op, dat de meeste Wonderen,
„ aan deeze beruchte bron toegefchreeven, by het minfte
„ onderzoek verdwynen.”
Zeer keurig vonden wy het berigt wegens MSCULAPIUS
en den Eerdienst deezen vergoden toegebragt; hoe die
Eerdienst van Epidaurus zich verfpreid heeft tot de oyes
rige Steden van Griekenland, en hoe dezelve zich nog verder zal uitbreiden; wyl de Zieken altyd met vertrouwen
het mededogen van eenen God inroepen , die aan hunne
eigene zwakheden is onderhevig geweest. De Feesten te
zyner eere ingefteld, de Tempels te zyner eere gefticht,
en wat daar in voorvalt, treft de weetlust der Reizigeren,
en kan dezelve voldoening in de bier gegeevene berigten
vinden. Wy fchryven alleen het Plot af, 't welk kort is;
doch vol menschkunde. — „ De Epidauriers zyn ligt„ geloovig; nog meer de Zieken. Zy gaan in menigte naar
1, Epidaurus, en gebruiken 'er met het volkomenfte ver1,2 trou•
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trouwen allerleije geneestniddelen, fchoon zy ze tot dus
„ verre zonder voordeel reeds gebruikt hebben; doch wier
„ kragt dit vertrouwen zelfs zointyds heilzaam maakt.
„ De meesten verhaalden my met ecn volkomen geloof de
„ droomen , waar mede zy waren begunttigd ; zommigen
„ waren zoo bekrompen van geest, dat zy, by het mintte
1, onderzoek, in heiligen yver ontftaken; anderen waren
„ zoo angstvallig , dat de tterktle redenen hun niet konden afbrengen van hunne ingebeelde kwaalen , allen
„ haalden zy geneezingen aan, dien niemand ooit bewee„ zen hadt, doch die nieuwe kracht kreegen , door van
„ mond tot mond verteld te worden.”
Het geheele LIV Hoofdtluk, Het Gemeenebest van
PLATO getyteld, verdient, in deeze dagen, met byzondere
aandagt geleezen te worden. Hy wordt fpreekende ingevoerd, een Staatsbettuur ontwerpende, „ Waarby de Vol„ ken gelukkig zyn onder de heerfchappy der Deugd.” —
Wy fchryven alleen bet einde of : „ De Wysgeeren,
„ die wy aan bet hoofd van onzen Staat zullen
11 (voorheen breeder omfchreeven) zullen dus geene le„ digloopende Redenaars, nosh Drogredenaars zyn, wien
„ het Volk , 't welk zy niet weeten te leiden , veragt.
„ Zy zullen Berke groote Geesten zyn, enkel bezig met
„ het welzyn van den Staat , door eene lange ondervin,, ding, CI) de verheeventte befchouwing, verlicht in alle
„ deelen des Bewinds ; 1VIannen , die door hunne deugd
„ en kennis op aarde de beeldnisfen en tolken der Goden
„ zullen zyn. Daar ons Gemeenebest flegts geringe uit„ gettrektheid zal hebben , zullen zy met &ten opilag
• alle deszelfs deelen overzien. Hun gezag , zoo eel.,
15 waardig uit zich zelf, zal des noods ftaande gehoudeu
• worden door die onverwinnelyke en vreedzaame Krygs,9 luiden, wier hoogtte eerzugt de verdeediging der Va2, derlandfche Wetten zyn zal. Het geluk des Volks
15 zal bettan in het genot van een maatig doch beften71 dig fortuin, dat der Krygsluicien in de bevryding van
• alle huiszorgen, en in den lof hunner welgethagde fei^ ten, dat der Overheden in het genoegen van wet te
11 doen en het Opperweezen daar by tot Oetuigen te
• hebben.”
Verfcheide oordeelvellingen over dit Gemeenebest ,
door eenigen bewonderd , door anderen beoordeeld alg
een Itelzel 't welk niet hooger gefchat moest wor-

den dan de mynzering eener verhitte verbeelding van
e3'
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ewe deugdzaame ziele , maaken het flat deezes Hoof&
ftuks uit.
Over onderwerpen van een meet daadlyk beftaan
pen de Hoofdftukken , den Handel, de Belastingen, en
den ftaat der Geldmiddelen, by de Altheners, betreffende.
Wy. ttvyfelen niet, of 'er zyn ten aanziene van deeze
gewigtige Staatsbelangen bier Lesfen te haalen, die, met
eene verftandige toepasfing, naar de verfchillende oinfiandigheden ingerigt , een Gemeenebest als het -onze hoogst
beilzaam kunnen weezen ; -doch die Hoofdflukken . moeten geheel en in het verband geleezen worden.
Verwisfeliug van Onderwerpen, op. eene ongedwonge,
ne wyze ingevoerd , ' veraangenaamt het' leezen deezes
Werks. De jonge ANAOHARSIS 5 ‘ vOOr zyne Reize door de
Gewesten van Grieketiland verfcheide dagen in de Boe,
kery van EUZLIDES doorgebragt hebbende, hervatte, by
zyne wederkomst, dis onderhoud; en loop; het over de
Redenkunst •CLogica) en de Redekunst (Rhetorica). In
deeze Hoofdttukkeri treft men de beste . lesfen en grond,regelen over beide aan , voorgefteld met de kragt der
overreeding deezen Schryver zo zonderling eigen. Mogten hier 'owe Volksredenaars, ter fchoole, gaan, ont les.
fen te haalen , die veelen zeker hoogst, noodig hebben,
Men hoore flegts dit weinige. „ De verdienfte. der Re„ dekunst beftaat, volgens de leer der. Wysgeeren, geerk.
„ zinS in de gelukkige • verbinding. der inleiding, des
„ verhaals, en, de overige deelen eener Redenvoering,
,1 noch, in het kuntlige van den 41., de Item, en . het ge„ baar , waar mede men een bedorven Volk tracht te
„ rnisleiden. Dit alles is niet meet, dan let bykomends,
• 't welk. zomtyds, nuttig maar fchier7-altyd gevaarlyk
„ is. 'War. vorderen zy dan van eenen Redenaar? Dat
„ by by den. natuurlyken aanleg flechts weetenfchap en
„ overdenking voege.„
„ Wanneer de. natuur u. tot den dienst der. Welfpree.
„ kendheid. beftemt, wacht dan, tot dat de Wysbegeerte
• u tot. dezelve met langzaame fchredeu opleidt , , dat zy u
„ vooraf aanwyze; dat de Redekunst, welke. overreden
„ moet , eer, zy overtuigt haare. Went ontleenen moet
„ uit de„ kunst -der redenkaveling; tot. dat zy, u, gevolglyk ,
„ geleerd hebbe , om niet dan zuivere denkbeelden te
hebben, om dezelve verftaanbaar tait te drukken, om
• alle betrekkingen en tegenftellingen der voorwerpee
• te gevoelen , den eigenlyken aart eener zaake wel in
Rh
LETT. 1798. NO. ao.
„ te

458 BARTHELEMY, REIZZ VP ANACHARSIS.

• te zien, en anderen te doen inzien. In deeze haare wer„ king op u voortgaande, zal zy u met kundigheden verryken, die eenen Staatsman, eenen eerlyken Rechter,
„ eenen braaven Burger voegen; order haar opzicht zult
„ gy de onderfcheidene Staats2,eileltenisfen, en Wetten,
" de belangen der Volkeren, de natuur van den Mensch,
„ en het veranderlyk fpel zyner driften beoefenen.
„ Deeze, door langen arbeid verkreegene, weetenfchap
• zal miner voAr den befmettelyken adem 'des algemee„ nen gevoelens verdwynen, wanneer gy haar niet thande
„ houdt , niet flechts door eene erkende braafheid
„ hoogstmogelyke voorzichtigheid, maar nog daar te bo.
„ ven door eenen blaakenden yver voor Rechtvaardig,, heid, en eenen diepen eerbied voor de Goden, die ge„ tuigen zyn van uwe bedoelingen en waarde.
,, Uwe taal, het fpraaktuig der deugd geworden zyn„ de, zal als dan eene eenvoudigheid, kracht, warmte
,, en overheerfchende waardigheid bezitten , welke de
„ waarheid zelve kenmerken. Zy zal minder cieraad van
„ uwe welfpreekendheid, dan van uwe deugden, ontlee„ lien, en alle uwe pylen zullen treffen; wyl men zich
„ verzekerd zal houden, dat zy van eene hand komen,
„ welke nimmer trouwloos was.
„ Dan alleen zult gy het recht bebben , om in onze
„ vergaderingen het
belang, voor onze vierfUaar
in redenvoeringen , aan de ge,, het waare recht, uwe
„ dachtenis van groote Mannen of aan de zegepraal der
„ goede zeden geheiligd , het waare eerlyke voor te
a, houden.”
Treffende Lesfen, voorts nog treffender gemaakt door
de bandelwyze der Drogredenaaren, en misbruikeren der
Welfpreekenheid, met leevendige verwen of te fchilderen,
en voorbeelden van bun gedrag by te brengen. Voorbeelden, die veelvuldige toepasfing lyden; en die men
ROU zeggen uit onzen tyd ontleend te zyn, indien de getrouwe aanhaalingen der Oude Schryveren ons tot Beene
waarborgen van het tegendeet iirekten.
Doch Men.
fchen, altyd Menfchen!
Twee Kaarten ftrekken tot opheldering van dit Deel.

Alp
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Alyne vrye Denkwyze over belangryke Onderwerpen , door

Met Plaaten. In den Haage , by
weityn , 1797. In gr. 8vo. 36f1

NELLA MOENS.
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PETRO*

J. C. Leen-

o even hebben wy een Boek ter zyde gelegd, 't geen wy
weder opwatten, om 'er een plaats nit of re fchryven, ten
aanvange ouzer beoordeelinge over het Werk, onder opgemelden Tytel , Mans aan de beurt. De beoogde plaats luidt:
,, Al vroeg ziec men, dat bet uitdrukken van verhevene dentrq
„ beelden door'laage woorden , en van geringe door zwellen,, de uitdrukkIngen, her bekleeden zyn zou van de fieeren der
„ aarde in vodden, en het laagst gemeen in purper, Men
„ befpeurt ook , dat de ziel eene verfchillende Mai been ,
„ naar gelang van haare beweeging of rust; dat een Grysaard
zich niet als een jongman :loch de Landluiden zich els
,, Stedelingen ui'en. Daar nit volgt dat iegswyze yen.
„ fchillen moet near gelang van het Character des Spreekers,
„ van den cart der flof, welke by verhandelt, en van de om•
ftandigheden , waar in by zich bevindt (*). De opgegeeven
Regel, een Voorfchrift der Natuur, behoefc geen betoog. Een
Werk, daar regen zondigende ,heeft een gebrek, en geen gering
gebrek zeker.
Wy brengen dit niet by, om de Burgeresfe maces , die
baare Landgenooten zo vaak de vrngten van Kaaren geese
levert, een haar onbekend gebrek in dit Opftel aan te wy.
zen. Zy zelve beeft bet gevoeld, els zy in de Voorreden
zich laat hooren: „ By het opflellen van dir Werkjen Ham ik
niet vaor een Roman re fchryven, hier toe bezit ik veel to
weinig karakterkunde ; ook onderwerpt zich myn gevoel
$. te weinig aan de kunst om onderfcheidene en zelfs tegen•
„ firydige karakters aan to neemen; lets 't welk in bet fchry•
ven van een goede Roman voorzeker noodzaaklyk is. On;
derfcbeidene cmftandigheden kan ik my wel eigen maaken,
• ik gevoel de fmarten zoo wel, als de vergenoegingen, die
ik afreken, duldelyk ; doch ik gevoel die a i len op eene
„ wyze , die my eigen is; dit is de oorzaak, dat ik zelve, in
deeze verzameling van Brieven, doorgaans den zelfden ftyl,
93
„ fchoon met weerzin, befpeure; vrugttoos heb ik bier tegen
zoeken te waaken: zoo ras het vuur myner verbeelding werkt,
99
• verd-wynt het denkheeld , dat ik eenes anderen lorgevallen
tekene. Zie daar de helydenis van eene fout , die ik niet
91
f, weet hoe te verheteren; ik doe deeze helydeuis zoo gul„ hartig, alleen op dat geen Sterveling dit Werkjen als een
Ro•

(*) Reiza van den jongen flrackarfis. V
Hh2
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Korman , of eene vercierde Gerchiedenit , moge beoardee.
„ len."
Hoe zeer wy genegen zyn om de veelzins verdienstlyke
Schryfller zagt te behandelen, zien wy niet dat het ontzeggen
van den neam van Roman eenigzins pleit ter vergoedinge van dit
kennelyk en by haar bekend gebrek in de fchryfwyze. Voor
den Leezer maakt de Benaaming geen ouderfchelii. De geheele
inrigting , om doorgaande diet' eenzelvigen te voeren ,
badt anders behooren te weezen , en althans Diet onder de gedaante van Brieven , die zo zeer bet ekenaartige van etken
Schryver behooren te kenmerken. dat men, eenigzins met de
Perfoonen bekend, het boek opileande en leezende, terftond
gewaar wordt, het is van die Perfoonadie,gelyk zulks het geval
is met de Clarisfa en de Grand:Wm, en andere welgefchreevene
Briefswyze opitellen.
Dat de Burgeresfe tuciasis het loins in haare magi hebbe
om zich daadlyk in pleats van den verbeelden Perfoon te
ftellen , blykt, om daar van twee fpreekende voorbeelth.n, op
te haalen, nit den Brieve der Tante van JULIA aan Me.
wrouw . . bl. 304, en uit dien des Owns van JULIA aan EG.
BERT bl. 344De heerfchende fly/ in deeze Brieven is die van hevige
sandoening , van liefde, van medelyden, en verrukking. Het
geen grids, eene der Hoofdperfoonadien, van haar fchryven
zegt, mogen de meesten haar wel naazeggen. .Elken dag wil
„ ik toch iets fchryven, fchryven zoo als zit den, zoo als ik
gevoel ; ik noem myn gefchryf geen Brieven , maar losfe
nedergeftrooide gedachten, die menigwerf hun verband verliezen, wanneer leevendig werkende hartstogten, of eene
„ gloeiende verbeelding, myne geheele denkenskragt in bewee„ ging brengen." . bl, 74.
Onder dusdanig een invloed fchryven de meesten crier Brie.
v.en. dit Weik iiitmaaken. ELMIEE noemc jur.tit „ eene ge.
„ heti tot verrukking gellernde Dweepfler," bl. 23. Eene vol.
held van denkbeblden een iiroom van woorden , vloeit ter penne
der Schryvers en $chryffters nit, in eenen hooggezzeollen By!,
en in volzinnen die dikwerf nicer dan een ja 'twee bladzyden
beflaau. — Nog ligt voor my open het blad waar nit ik
den aanvang deezer Beoordeeling rchreef , en brengt my de
les voor oogen ; die onze MOENS wel zal willen ontvan.
gen. ,, Verander de nraat uwer volzinnen geduurig , en uw
„ ftyl zal de verdienflen der kuust en eenvoudigheid (evens
„ bezitten."
De befchryving van een hevig Onweer, en het bediaren van
't delve, is voor ons ter geheele overneeming re fang otn een
ftaal van den flyl te geeven. Men oordeele uit eenige trekken,
ontleend uit een volzjn van twee bladzyden. werd uit
„, myne afgetrokkenheid te rug geroepen , door eene zwarte
„ don-

„
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„ donketheid , die den gezichteinder voor my omfluierde;
• ik zag oar my keen , en alles verkondigde my een naderende
• loutering van den dampkring; hygend adenede myne born,
„ en de zwavelvolle lucht drukte de raderen van myn leeven
„ zoo wel als die .der geheele zigcbaare khepping; magtloos„ held kroop door myne zenuwen , en de ontfpanne leevens.
„ geesten fcheenen in eene vermoeiende fluimering weg te
„ zinken; het vee in de weiden flondt hygende aan den wa„ terkant, loeide door eene beknellende zwaarmoedigheid, en
„ gaarde, met nederhangende hoofden , het verfinagtend gras
„ aan; laag over den grand fladderden de zwaluwen , om jagt
1 , te maaken op infeden , wier glaazen vleugeltjes door ne.
„ derdrukkeude dampen gekluisterd werden ; in het bosch dat
aan myne zyde lag klonk geen vreugde-zang, maar een ang.
„ ftig getjilp klonk van tusfchen de creurige bisden; gems
„ koeItien wiegde de takken; maar een geducht Itilzwygen,
,, zoo aandoenlyk Ms het zwygen van de pas-geboorene hoof&
„ ftof, toen de ontwikkeling op her bevel der almagtige wys„ held wachtte , om den hemel nit te fpannen en de aarde
te grondvesten, heerschte in de natuur; van verre brulden
,, reeds de donderflagen; het zwart gordyn, dat de zon bedek.
• te, verbreedde zich; de laatfte flraalen van 't licht worftelden
„ met dryvende wolkgebergten ; de zamengepakte waterdam,, pen kaatiten de fchitterende blikken der bezwymende ftraa„ len terug, gelyk het woedend lac-hen der vertwyfeling, tee.
„ wyl de opeengeperfle zwavel, gemengd met alle de verpes4
„ tende dampen, allengs nader by ons begon your te vatten,
,, en in krulleude biixemvlammen opgelost te worden ; nu rom.
>9 melde de dander verfchrikkende, by elke terugflooting def
f t wolken dreunde de aarde; de leevende fchepzelen fidder„ den ; de middernacht fcheen my te overfchaduwen , de
„ blixems kronkelden zich zelfs fangs den weg; de blixetn„ vlammen verdubbelden zich, de eene klaaterende dondergag
it verloor zich in eenen anderen , die nog verfchrikkelyket
sl was; van verre in het word hoorde ik eenen losbarftended
form door toppen van honderdjaarige eiken aanfnellen; ant„ zetting wandelde, hem vooruit door beevende bladen; nu
woelden de dryvende bergen fangs het zwerk; banden, zoo
• zwart als de yslykfte nacht der verwoesting , fcheenen de
„ fcheurende wolken te willen aaneen hechten , terwyl een
„ klaacerend geruisch de nadering des verpletterenden bagels
, verkondigde.. ”
Naa een onderhoud met een Landman en diens HUisgetin ,
over het Onweér,, dat mede voor een Landman op een vry
boogen coon geftemd is , volgt deeze befchryving der bedaar-,
tie Onweersbuije. „ Onder deeze gefprekken was de onrzeg„ lyke beroering der Natuur voorbygegaan , ver beneden den
opgeklaarden gezichteinder rolde nog het dof gedommei des
Hh3
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„ dondert, gelyk de wegilervende adem in den bloadendert

boezern van eenen ftervenden leeuw,, de flormwind tweeg ,
„ de dampkrtng was gezuiverd , en de in eve.nwigt dryveude
wolken weenden eenen zoeten eti vrtrchtbaarmaakenden re.
„ gen , wiens maliChe droppen , even als de trannen• der ver„ genoegde dankbaarheid op het geiaad van eenen vertroosten
„ eliendeiing, nu tangs het opluikend groan bloc:item ;de zonne.
„ flraalen braken nog eenmaal door, eer dit halfrdnd uit haar
• bereik wentelde ; bekoorlyk blank nu het Licht door de
3, nevelen , die het nog omfluierden ; even als de bedaarde
• glimlach van eenen ftervenden .menfchenvriend, die, met een
„ zalig vergenoegen, zyn afgeloopen leevenspad aanitaart, even
zoo was de kwynende avondglans der lieflyke zon over
,, den kalmen hemel verfpreid , het Oosren kaatile tie verb flaauWende itraalen van droppelende wolken terug , en door
„ die terugkaatzing zagen wy den fchoonfleri regenboog
„ aan het gewelf , dat onzen aardbol overfchaduwt , Bete„ kends'
Wy hebben, dit affehryvende , ons moeten verbaazen over de
flerkte der verbeeidingskragt der Schryftter , die , gelyk bekend
Is , zeer vroeg haar gezigt verlooren heeft; dock, by die verwondering over deeze en geene meesterlyke trekken, fmertte
ons de involging eener weelderige verbeelding die geen teagels kent; wy behoeven de plaatzen niet aan te wyeen. 'c Is
die zelfde zeer leevendige verbeelding, welke den ityl van bykans het geheele Suck ingeefE.
De Schryffter wil dic Stuk geen Roman genoemd hebben ;
dock het heefc 'er alles van, behalven den Nam. De geval.
len zyn veelvuldig , de ontknoopingen Aantioentylr, en alles is
zo ingerigt, dat het ter vourdragt diene van haare Denkwyze
over verfcheide Onderwerpeu , den Godsdiensc en de Staatkunde
betreffende. Zy meldt iu 't flat hears Voorberigts , „ dat deeze
„ Brieven reeds vddr de Revolutie van 1795 gelchreeven zyn,
,, en dat zulks een en andere trekken, in de Brieven voorko„ mende , beter zal doen begrypen.' Wy zullen het Gerchrift
niet ontleeden. fleets aanmerkende dat de Burgeresfe MOEMS
zieh doorgaande op het befiryden van vooroordeelen coelegt ,
en volyverig vooritandfler betoont van de Vryheid. De ellende
des Slaavenflands, tie jammerzaligheden des Slaavenhandels worded l er met de fterkile kleuren in afgemaald, en betoont zy
sick een Vooritandfter der Franfche Staatsomwenteling. Wy
fchryven 'er dit nog nit af, om lets in min zwellenden flyi cc
teemen dan het voorheen bygebragte. Emmert fchryft aaa
ELM1RE,
„ 'I'oen de Nederlanders, door gekroonde cyrannen , dulde-

,, loos verdrukt werden , toen zy hunne dierbaartte rechten
„ vocrapt zagen , en toen hun geweeten zelfs onder den yze.
,, ten fchepter verpletterd wend, wen Minden zy op; verlich,, Ling
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„ ting brak door de donketheid heen, zy bearaalde het gevoel

„ en de vatbaarheid van onze Voorvaderen ; zelfs begonnen
„ zy te begrypen, dat , wanneer het verdrag in eene maat'verwrongen en verbrooken is , geen der leden
• chappy
f
„ de voorledene verbintenisfen nicer behoeft re voldoen; en
„ war is de grond van een maatfchappelyk verdrag anders, dart
„ eene wederkeerige zorg van alle de leden voor de algemee.
„ ne veiligheid en rust? de maatfchappy zorge dan, om dic
„ te bevorderen, de uitvoering van haaren wil aan verfchei„ dene leden, of aan een eenig opperhoofd, toe te vertrou„ wen; onze Voorvaderen bezaten aan het hoofd der uitvoe„ rers van hunnen wil en magt, al vroeg, Graaven, die la
„ kleine trannen ontaartten ; de uitgebreidheid van hun ge„ zag, dat zich ook over andere Volken uitftrekte, voerde
„ hunne heerschzucht ten top , en deed[ hen de laatite over„ blyfzels van het natuurlyk maatfchappelyk verdrag, dat Ens„ fchen het algemeen en het opperhoofd van eene maatfchap„ py pleats ken hebben , verachten en vernietigen. Keizer RA.
„ xEL DE VYFDE en Koning FILIP DE TWEEDE toonden dit maar
„ al te duidelyk; de Nederlanders flondan dan op, zy zwoe„ ren de heeffchappy af, en verdeedigden zich ftoutmoedig
„ maar ging dir alles zonder eene fchaduw van woestheid?
„ handelde elk afzonderlyk volgens de juiste regels der billyk„ heid? heeft nergens een onfchuldige geweend , over den
„ moedwil van onze vryheidminnende Voorvaderen ? heeft
„ nergens het onfchuldig bloed onzen grand bevlekt? indien
„ wy alle die weerlooze Kloosrerlingen en andere Roomfche
Geestlyken, die, door her vooroordeel , door den haac
.1)
„ door de onheiligite wraakzucht, in ons Vaderland veroor, deeld zyn, met naamen konden opnoemen, zy zouden wel,, ligt het getal der onfchuldige ilacinoffers, die in den op„ Rand der Franfchen her leeven verlooren, overtreffen; triaar
„ wie zal den faster doen zwygen? alleen de heilryke en glo„ rievolle uitkoinst en de alles overfchynende verlichting zyn
„ in feat, om dien eindelyk te doen verftommen. Het is ge,, noeg, myne lieve ELMIRE dat edele hasten door dankbaare
„ verrukking kloppen, by de voortreffelykite gebeurtenisfen,
,, die de waarde der menschheid verhoogen; de vryheid zal
„ nook weder in die verfchriklyke kluisters, waar in zy zoo
„ lang moest zuchten , geklonken warden ; haare zaligheden
„ zyn te yea bekend geworden; wie Loch, die deeze zalig• heden gefmaakt heeft , zal zich die op nieuw laaten antra°.
„ yen? welk mensch zal de wetten, die volkcnnen met zyn
„ zedelyk gevoel initemmen, om dat zy alleen nit de eenheid
„ van het verfynd zedelyk gevoel voorrgevloeid zyn , welk
„ mensch zal die wetten verwerpen, om aan geheel willekeu„ ripe magtfpreuken als kruip .mde ilaaven , re gehoorzaamen?
„ de eeuw, die wy beleeven, fpoedc naar het chide; maar wie
„ clurft
lib 4
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durft nog bepaalen , welke gronden voor een volgenden
,, 10:that zullen gelegd zyn , eer de jonglle oogenblik van
„ deeze eeuw in het niet wegzinkt ? en wat zat de volgende
• baaren? onze reden , die van overeenkomst tot overeenkomst
opklimt, fchuift wel eens het gordyn , dat de toekomst be•
„ dekt, weg, en welke tafereelen van aardfche zaligheid ver.
„ toonen zich dan aan het befpiegelend oog? hoe troostend ,
„ hoe volvrolyk is deeze verwagting ! geflachten worden- reeds
• gevormd, die als verlichte Burgers, die huntte rechten ,
„ die himne waarde kennen, de aarde zullen bewoonen; onder
„ elle woelingen der Franfche omwentelingen zorgden de Ver.
• tegenwoordigers des Yolks , vol yver en vaderlandsliefde ,
„ voor de opvoeding der kinderen; de heerlykfte ontwerpen
„ werden niet llechts gevormd, maar zy zyn daadlOt in het
„ werk gefleld, en worden nog dagelyks verbeterd; zo wel
„ de huislyke opvoeding , als het openhaar onderwys, is naar
„ de voortreffelykfte regels van gezonde Zedekunde, en , dat
„ hetzelfde is , van Staatkunde , ingericht. Eept ontfloot men
„ de nuttigfte leerfchoolen voor de Jeugd; doch men gevoel.
„ de ftraks het gebrek aan wyze leermeesters: zoo worth het
„ weezenlyk goede in zynen eerften oorfprong opgefpoord;
„ heden worden de vertlandelyke vermogens van gefchikte
voorwerpen , nit elle Franfche Departementen , ontwikkeld
,, en voorbereid , om wysheid en deugd in jonge harten te
„ doen bloeijen, en om dus het waar geluk voor de toeko„ mende geflachten te verfpreiden.”
„

Godsdienst , Deugd , Natuur en Veorzienigheid. Een Leesboek
veer het Algetneen. Me Deel. Te Leyden , by A. en J. Hon•
koop, 1798. In gr. live. J94 bl.

p

it Leesboek draagc met recht den naam van Leesboek voor
het Algemeen. Deszelfs opfteller bedoelde lering, Bichring, nut en vermaak; en tot die eiuden is zyn werk wezen.
lyk ingericht. Het boek zelve is van enen zeer gemengden
inhoud. De onderwerpen , welke zeer populair behandeld
worden, beantwoorden alien , in enig opzicht , aan den bovenilaanden titel. Dan tens heeft men lets rechtftreeks van enen
godsdienitigen of zedekundigen aart; dan het den of ander uit
de gefchiedenis der natuur, welk tot dankbare en eerbiedige
erkentenis van de almagt, wysheid en goedheid ., des Scheppers
upleidt; dan weder vindt men enige f; oren der Godlyke Voor.
zienigheid in het befhan der wereld en in de regeling der lotgevailen van.byzondere menfchen aangewezen, die het geloof
aangaande Gods aanbidlyk wereldbeftuur Raven, en daar door
de gezindheden van dankbaarheid, liefde , vertrouwen , °lidera
werping en eerbied , welke aan deze gewigtige overtuiging
be.
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beantwoorden , aankweken en fterken. Onder deze verfcheidenheid van onderwerpen hebben wy evenwel niet Uri oor113ronglyk ftuk gevonden. Het zyn vrye vertalingen, behalve
uit enige andere gefchriften, meest genomen uit de twd be.
roemde Duitfche werken : Natur tend kunst , ein gemeinnutziges
lefebuch fur alle flünde ; herausgegeben von J. A. DONDOEFF, en

Natur Menfchenleben and Vorfehung fiir allerlei lefer , von

J. A. E. GOEZE. De eer der goede keuze, voor zyne landgenoten gedaan, komt nogthans den Vertaler toe, -wiens gehele
Verzameling wy betuigen met genoegen gelezen te hebben.
Om onze Lezers over de menigte en verfcheidenheid der ftultken te doen oordelen, wilien wy nog den Marten inhoud bier
your bun affchryven:

I—IV. Enige algemene aanmerkingen nit de natuurlyke gefchiedenis van den Mensch (uit I. A. DONDORFF ' S Natur
and kunst, II band, bl.
enz.)
V. Erie Vaderlyke Brief van J. SYDNEY (uit de Anecdote;:
fur Christen, II band, bl. 88.)
VI. Kracht der Godlyke genade (uit hetzelfde Werk.)
VII. Ootmoed (nit hetzelfde Werk, II band, bl.
VIII. De Kristlyke Held (uit hetzelfde Work , II band ,
bl. 95.)
IX. Een paar voorbeelden van Menschlievendheid (uit hetzelfde Werk, I band, W. 4. en 9.)
X. Misdaden , door geritge omaandigheded ontdekt (uit
J. A. E. GOEZE

XI.
XII.

XIII.
XIV.
XV.

XVI.
XVII.

Natur Menfchenleben and Vorfehung

I band, bl. 161.)
Ongelakkige lotgevallen van den Graaf VAN MARSIGLI
(uit de Xneadoten fur Christen, I band , hi. 179.)
Hoe armoede en gebrek aan voedzel de menfchen togen allerlei gevaren des levens gehard make (nit DON*
DORFF I band, bl. 193.)
Van fommige zeldfame handelingen eniger Dieren (nit
GOEZE , [ hand, bl. 18g.)
Wintergedachten (uit .denzelfden, I band bl. 595.)
Van enige by ons ongewone foorten van brood, en
van hetgeen verfcheiden Volken in plants van brood
gebruiken (uit DONDoRFF , II band, ht. 311.)
Verwonderlyke eigenfchappen van het Kwikzilver (uit
GOEZE, I band, bl. 197.)
Ouder- en Broederliefde (uit J. F. FEDDERSEN, Nach-

richten von dem leben and ende gutgefinnter menfchen,
erfte famlung, bl. pi.)
XVII', Nog drie voorbeelden van deze zelfde c'eugd (nit hetzelfde Werk, bl. 421.)
XIX. Kristlyke gelukzaligheid in ene hut van een' Roomsch
ge-
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geziaden (nit T. K. PFENNINOReS

Sawnlungen zu einer

Christlichen Magazin.)
XX. Enige byzonderheden nit het Leven en den dood van
BOERHAVE. (nit de Silmtliche Schrtften RIB J. F. JACOB/3,
I Theil, bl. 295.)
XXI. Enige merkwaardigheden uit het Plantenryk (uit DotiDORFF, I band, 61. 33.)
XXII. Merkwaardige gebeurtenis in een Wynkelder (nit DoN,
DORFF I band, bl. 23.)
XXIII. De ware vriendfchap, ene Oosterfche Vertelling (nit
de Melanges de literature orientate, par Mr. CAM:WINE,
Tom. I, pag. 78.)
XXIV. Geestig Antwoord van een Mohammedaanfchen Monnik
aan een Honing (nit hetzelfde Werk.)
Wy Iluiten onze opgave van het eerfte Deel met nit het2elve een paar belangryke voorvallen over te nemen. Als een
voorbeeld van Menscnlievendheid geeft de Vertaler ons'cleze
merkwaardige byzoncierheid: „ Een zeker Geestelyke, in den
„ omtrek van Metz ,ontmoette voor enige jaren, op den weg,
„ ene reizende Joodfche Famille,beltaande uit een man,vrouw
„ en twee kinderen, die verdwaald en door de koude geheel
„ verityfd waren. 1-ly bragt hen in zyn huis, liet hen zich by
O het vbur verwarmen, gaf hun te eteu en te drinker'. , Kort
• daarna gevoelde de Vrouw barensnood; by Het dus van het
• naaste bygelegen dorp ene Vroedvrouw halen , en de Vrouw
• werd van pen Zoon verlost. Het kind fterft drie dagen na
„ de geboorte; by liet hetzelve naar Metz brengen, en op een
„ Joden Kerkhof begraven.. De Vrouw behield by nog drie
„ weken by zich, en zond biter . toen met haar man en kin„ deren naar :het naaste dorp, daar enige Joden woonden , en
„ gaf hun bovendien nog anerinie eetwaren mede. Dic alles
had de Joden, in Metz wonende, bewogen, hem een brief
„ van dankzegging toe te zenden, en, behalven dat, een ge„ fchenk van een kostbaar gouden Zakhorologie, op welks ene
kas de gefchiedenis van den barmhartigen Samaricaan in
beeldwerk vertoond wierd. Ook had de Joodfche Gemeente
• zich verbonden den geestelyken, tot een blyvend bewys van
„ hunne (hare) erkentenis, jaarlyksch zoveel koffy en fuiker
„ toe te zenden, als by voor zyne huishouding nodig bad.”
Wegens misdaden, door geringe omitandigheden ontdekt, leonder anderen , het volgend zonderling en merkwaarzen
Een mensch, die zich wegens ene zware
dig voorval:
„ daad , van ene vrouw ongelukkig gemaakt te hebben, en de
„ Moordenaar van een kind te zyn , had verdagt gemaakt ,
„ zoude zich door een eed zuiveren. De Predikant, die hem
„ met alien ernst voor den meineed waarfchuuwde, merkte
„ dat
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,, &t hy een verhard booswicht was, en gedurende zyne vet.„ maningen onverfchillig met een fpeld fpeelde. Daar ally
;, zyne voorftellingen yrugteloos fctienen , kwam hy op den
„ lo yal, om hem verfcheide plaatslyke omftandigheden , die
„ hem verdagt maakten , te herinneren; onder anderen zeidet
,, hy : Mensch , zo gy fchnidig tyt , en echter valsch
„ zweert, God zal u wel weten te vinden; ja de geringfte
„ zaak , die van het vermoorde kind is overgebleven , zal tt
„ nag eens vetraden , al zou het ook die fpeld zyn, mee
„ welke gy daar fpeelt ; yeellicht is zy van dit kind! Naauwlyks bad hy het woord fpeld uitgefproken , of de' moordet
„ naar verbleekte, en bekende zyue gehele misdaad."

De Laster en haare fchadelyke Gevolgen gefchetst, in eene l'erhandeling , voorgeleezen in , en opgedragen aa n, de Maatfchappy van Verdienllen , ter Spredke voereride : Felix Meritis , op den eerfien van Sprokkelmaand 1758, door 3. s.
SAVAAN Apothecar binnen Ansfieldam , en Medelid derzelver Maatfchappy. Te ilmfleldam , by G. Roos, In gr.
uvo. 35 bl.
lke ziel , die deugd ademt , gevoelt nog fteeds de affchuwelykheid van den Laster, en ondervindt met fmart de onzalige gevolgen, welke dezelve tot bederf van byzondere per.
fonen en gehele .Maatfchappyon voortbrengt , in weerwil van
de algemeen-heerfchende tiekte ,waartoe dit kwaad is ingekanherd. Wy acllterr derhalve deze Verhandeling , om beret) be.
lanvyken inhoud , algemeen aanpryzing waardig. Waarheid en
gezond Ye:glade! heerfchen in, dezelve. Maar zy is oppervlakkiger gefchreven. dan ene Voorlezing voor een :gezelfchap als
dm van Felix Meritis ons fchynt te vereifchen. Het Stukjes
beeft antlers ene vry goede houding. De orde , door den
*ohry yer gevolgd, is deze ;
I. Toont by aan., waarin de Laster eigenlyk bellaat.
Noenn hy de oorzaken op , welke den ntensch tot het
uitoefenen van deze hatelyke ondeugd kunnen aanzetten,
III. Gam hy de redenen naa', welke Diogenes kunnen bewogen bebben den Lasteraar by een wild dier te vergelyken,
van welke vergelyking by reeds met een woord in de
Inleiding ges,vaagd, en die by daar tot den grondflag zyner
Verhandeling gelegd had.
IV. Schetst by de ongelukkige gevolgen , welke deze ondeugd
zowel voor de gelasterde perlonen ais voor het lane.
rende monfler zelve near zich fleept
hetgeen by me:
bet voorbeeld der ongenade van Miltiades breedvoerig
Vpheldert.
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Dit voorbeeld , gelyk het gehele derde deel , Is vervat la
Dichtregels , die vast niet boven bet middenmatige gaan , en
op enkelde plaatfen beneden alien peil dalen. Taal en drukfouten zyn in deze Verhandeling by menigte ingellupen, welke, vooral ook dergelyke opftellen , altyd grotelyks ontfieren.
De Schryver nogthans is deswegen enigzins meerder te verfchonen , daar by iu zyn Voorbericht betuigt zich nimmer op
de uitgave van het 4da of ander toegelegd , en nu ook deze
Verhandeling alleen in . 't Licht gezonden te hebben ter oorzake van enige Aanmerkingen , hem daarover gemaakt. Naar
deze aanmerkingen mogen wy incusfchen gisfen ; maar ver•
mids hyzeif ze ons niet heeft medegedeeld blyven wy,
en misfchien vele lezers, buiten that gefteld over dezelve to
oordelen.

De Pruik en de Das Blyfpel. Naar het Fransc4 van B. PICARD, door HENDRIK, OGRLWIGHT Junior. re Ainfieldans,
P. J. Uylenbroek, 1797. In B ye. 39 bl.
en aartige fcherts op de overdreveir modezueht , byton-

der op de blonde Pruiken, voor enigen tyd de algemene
M
dragt der Paryfche. Meisjes , waarmede zy haar natuurlyk
fchoon bedekten, en zichzelve vaak droevig misvormden. De
titel, de Pruik en de Das , voegt intusfchen, haar ons inZien
geheel voor dit flukje niet. De Pruik is het eigenlyke voorwerp van de fcherts, en van de Das words niet dan even
ter loops gefproken. Voor het overage mag, dit Blyfpel den
naam van geestig en tevens leerzaam dragen. Dat het daarom,
ook op, onzen Nationalen Scbouwburg, tot vernedering van
alle modegekken , meermaal vertooncl worde ! IVIogten
vooral (wy verenigett ons bier gaarne met den wensch des
Vertalers) mngten vooral jjonge Meisjes nit dit en foortgelyke Stukjes leren de mode niet in hare overdrevenheid
volgen, nimmer buiten haar' that te gaan, en vooral nook
gehoor te verlenen aan die wezens , die zich mannen floemen , maar door hun gedrag tonen dien eernaam onviraat4
dig te zyn."

ALGEMEENE

VADERLANDSCHE
LETTER-OEFENINGER
's Menfchen Ingang , tot Heerlykheid, ot n , in het toeko-

rnende Leven , Gods Beeld in volkomenheid te wezett.
Door C. C. H. VAN DER AA in Leven Bedienaar des
H. Euangelies in de Gemeente, toegedaan de Onveranderde
.Zugsburgfche Geloofsbelydeni s fe ; Lid en Secretaris van
de Hollandfche Maatfchappy der Wetenfchappen te Haarlem. Derde en laatfie Stuk. In den Haag, by C. Plaat,
1797. In gr. 8vo. 2,53 Id.

eermaalen maakten wy gewag van dit ftigtelyk Werk
van wylen den Eerw.
over welks
m
voltooijing, eer de hand des Doods den weleer geliefVAN DER AA,

den Leeraar aanraakte, alle hoogfthatters van 's Mans
naagedagtenisfe zich zullen verblyden. Wat 'er, by aanyang en voortgang, in den Mensch vereischt worde, oni
Gods Beeld in von omenheid te weezen, zy alien , welke na den dierbaaren heilftand, aan die vereerende benaaminge verknogt, met deelneemend verlangen uitzien, kunnen , in het godvrugtig in agt neemen der voorheen en
bier voorgedraagene voorfiellingen , hunne begeerte vol.
daan vinden. Eene uitbreidende Verklaaring der vermaarde redekavelingen van den Apostel PAULUS, te vinden i Kor. XV: 35-58 , is de Inhoud van dit laatfte
Stuk. Dezelve is in negen Verhandelingen afgedeeld ; zy
loopen over de mogelykheid der Opttandinge — de aart
en hoedanigheden der verheerlykte en geestlyke lichaamen der Regtvaardigen — de zekerheid en noodzaaklykheid der veranderinge van de lichaamen der Regtvaardigen het lot der leevend overgebleevene Vroomen
ten jongften dage — de 'gelukzaligheid der verheerlykte
Regtvaardigen — en eindelyk over de kragtige aanfpooringen tot geloof en deugd, welke in alle het verhandelde liggen opgefloten.
Daar de ftoffe te uitvoerig is voor een doorgaand
berigt, willen wy uit de Verhandeling, tot Opfchrift voerende , dat het mogelyk is dat de Rechtvaardigen ten geLEM 1798. NO. 1I.
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nen dage, by hunne Opflanding,verheerlykle ligchaamen bekomen zullen, lets ter proeve inededeelen. Urn deeze moge-

lykheid te doen blyken , legt de Eerw. Schryver ten
grondflage; 't geen hy,, elders, aangaande de verheerlykte
ligchaamen, met welke de Regtvaardigen namaals zullen
bekleed worden, hadt voorgedraagen ; komende, hoofdzaaklyk , bier op uit : „Dat de Rechtvaardigen by hunne
„ opttanding ligchaamen bekomen zullen, dewelke kunnen,
„ zullen, en moeten onbedorven blyken, dewelken merkte„ kenen van Gods goedkeuringe , en dat zy ligchaamen
„ van volkomen gemaakte Rechtvaardigen zyn , byzonder
naar alien fchyn, door eenen uittleekenden glans, zullen
„ draagen; dewelken meerdere en grootere vermogens zul„ len hebben , dan de ligchaamen die wy nu omdraa„ gen ; en dat die ligchaamen eindelyk meerder zullen
„ beantwoorden aan onze vermogens der ziele van hoo„ gercn, dan die van laageren rang;” behelzende het laatfie , gelyk VAN DER AA waarfchynlyk hadt gemaakt ,
„ dat ons ligchaam alsdan beyindingen zal aanbrengen
„ van zaaken , dewelken tegenwoordig door haare fynheid
„ (of fubtielheid) doordien ons zintuigen ontbreeken ,
„ bekwaam om dezelven gewaar te worden, onze gewaar4, wording ontglippen; dat het zal medewerken om onze
„ verfiandige begrippcn van de zaaken deezer waereld,
„ van God en Godlyke zaaken , uit te breiden , op te
„ helderen , te vergewisfen, vruchtbaarst, levendigst en
„ glansryk te maaken; dat het by dat alles, in ftede van
„ vermoeid te worden, in eene geduurige jeugd en fterkte
„ zal weezen, en dat het allermeest zal overhellen en
„ bekwaam zyn om onze redelyke begeerten, en de ver.
„ flandige befluiten van onzen te onderfchraagen ,
„ aan te moedigen en uit te voeren , waar uit dan zal
vloeijen dat men voor alle zonden, hoegenaamd, bevei„ ligd zyn zal.”
Op deezen grondflag , en in zulk een zin , was onze
Schryver van meeninge , dat het ligt te begrypen valt ,
dat 's menfchen lichaam ,. in 't algemeen, volkemener kon
worden. „ Men zie alleen (dus redekavelt VAN DER AA)
„ op het voorbeeld van het zaad, waarop de Apostel zich
„ beroept , en zie hoe gering dat is in fehoonheid en volg, komenheid , by de plant, den boom, den halm met zyne
„ aayren, enz. die 'er uit opgroeijen ; men fla Bade verfchei• dene wormen , by voorbeeld Zywormen , en zie, hoe
• Igt een teder eitje , een kruipende worm, en vervol„ gene
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• gens een vliegend Diertje, en fummigen daar onder zeer
„ vrolyk en levendig., van aart , voortkomen. Men zie
ons zelfr in onze tenerfte kindsheid, hoe zwak , hoe behoeftig zyn onze ligcliaamtjes ? wat neemen wy toe
„, met de jaaren aan vermogens van ligchaam en geest?
„ waaruit blykt toch , bid ik u, dat het noodzaaklyk is,
„ dat wy geenen hoogeren trap van volmaaktheid zouden
kunnen beklimtnen? De een van ons heeft gezonder,
,, vaster , tterker, bekwaamer ligchaam en fchranderer
• geest, dan de andere. De zintteigen van den eEnen
„ zyn beter gefteld, en brengen getrouwer aan, het geen
„ 'er buiten ons voorvalt, dan die des anderen. De den
„ heerscht door verftand , en Godsdienst, en oeffening ,
5, meer over zyne dierlyke neigingen en hartstochten dan
55 de andere. De ziel van den &nen is beter bekwaam
„ om zich (als het ware) van dit ligchaam los te rukken,
„ en zonder vermoeijinge aan de verhevenfte zaaken te
• denken, en een gantfchen fchakel van gevolgen in te
91 zien, om verflandige befluiten te neemen en uit te voe„ ren , hoe zeer ze regen zyne dierlyke neigingen , of
„ hartstochten aanloopen Waar uit befluit men
„ toch (vraagt VAN DER AA), of welke redenen heeft
,, men om te gelooven , dat dit niet verder gaan kan ,
dan wy het tegenwoordig zien in den gelukkigften, dien
„ wy bier kennen? zien wy niet dagelyks, dat 'er men„ fchen opflaan , die hier en daar in alien, die wy te
p 5 vooren kenden, overtreffen ? leveren ons de Gefchiedenis.
„ fen geene voorbeelden op van uitmuntende menfcben,
„ die in vermogens van ligchaam of geest, die van on„, zen tyd, verre te boven gaan? weeten wy, dat het rile!
„ verder gaan kan? waaruit toch? ik weet wel , dat ergens een paal moet weezen dien zy niet te buiten gaan
kunnen , maar dat hebben alle eindige wezens met ons
„ gemeen. De vraag is alleen of onze ligchaamen en der„ zelver verbintenis met onze zielen , niet volkomener
,, kunnen gemaakt worden , door God den alwetenden,
•„ almachtigen , en algoedertieren Gebieder over de gant.
„ fche Natuure? wie (vraagt VAN DER AA) zal daaraan
,, kunnen twyfelen?'
Vervolgens in byzonderheden treedende, tragt onze Eerw.
Schryver de voorgeftelde mogelykheid nader te doen
ken. Under meer andere vermeldt by deeze twee:
„ Dat God ons ligchaamen geeven kan, dewelken Been
„ inwendig beginfel van bederf in zich hebben, die wel
kUn*
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kunnen, maar niet zullen, nocii moeten bederven, is titt
begrypen; want daar kunnen gewislyk aan onze ligchaa„ men deelen gegeeven warden tot opvu/ling , die za
19 zeer aan elkanderen voegen , zo zeer met elkanderen
„ overeenftemmen, dat 'er geene de minfte wanorde, nets
„ hetgeen voor dit ligchaam en deszelven volkomenheid
• Met voegt, mede vermengt zy ; zo dat het in zich zel1, y en gden grond van ontbinding zyner deelen hebbe ,
noch van buiten door eenige eindige macht kan ge„ floopt worden , vooral wanneer hier bykomt, eenige
glans of eenig teeken van Gods goedkeuring omtrent
• zodanig eenen verheerlykten Rechtvaardigen.”
De andere byzonderheid, ten gemelden oogmerke vermeld, is de volgende: „ Dat onze ligchaamen ook kun.
9, nen voorzien worden met zintuigen, dewelken wy te„ genwoordig niet hebben, zie ik niet , waarom men in
• twyfel zou trekken. De eenige reden waarom wy wee, ten, dat 'er vyf zinnen mogelyk zyn, is om dat wy
„ bevinden , dat wy dezelven hebben; maar is het genoeg
„ om daar uit te befluiten, dat 'er geene meerdere zinnen
mogelyk zyn am dat wy 'er geene meerdere kennen.
1, Is ons niet weeten een voldoende reden om te befluiten
„ tot hat niet beflaan eener zaake? Stelt eens, dat iemand
,, doof of blind gebooren was, :oudt gy meenen, dat Hy
„ weeten zoude, wat zien ofte hooren betekende? zoudt
„ gy denken , dat een denkbeeld kon vormen van
„ meerder mogelyke zintuigen dan dewelke Hy nu heeft1
„ Is daarom het gezicht en gehoor onmogelyk? Niemand
Daar zyn veele zaaken, die ons
denkt zoo.
„ ringen , by voorbeeld , de Eledrieke , de Zylfteen.
„ krachtige uitvloeifelen , enz. die de krachten en gron„ den zyn van den onderfcheiden aart der onderfcheidene
„ ligchaamen, die wy gewaar worden, kunnen wy denken
„ dat wy deeze fleutels van onze kennisfe der weereld,
„ waar door wy in het geheime Vertrek der Godlyke
„ heerlykheid zullen kunnen en moeten inzien , wanneer wy
„ God verheerlyken zullen , ook in de eeuwigheid (den
„ rechten tyd daar toe) zullen misfen ? en zullen wy dan
„ niet van zintuigen, bekwaam om die gewaar te worden
en behoorlyk te onderfcheiden, voorzien moeten wee„ zen? Zullen wy ze niet, dan enkel door het gevoel,
„ de ftomptle van onze bevindingen, zelfs in de eeuwig„ held kunnen gewaar worden? Is dat te gelooven? Of
• zullen wy derzelver beweegingen , die nu alle onze
zin„
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9, zinnen ontfnappen , ook in eeuwigheid niet gewaar
„ worden? Dat kan ik my niet verbeelden. Dit is,
„ dunkt my, zeer waarfchynlyk, of dat onze zintuigen
1, veel zullen verbeterd worden, of dat God onze lig„ chaamen met meerdere zintuigen, dan wy nu heb„ ben, by onze opflanding zal voorzien. Dit kan voor
,, Gods oneindige Verfiand en Macht niet onmogelyk
v, zyn , en van zyne Goedheid is het zekerlyk te very, wachten.”
Ten belluite deezer redeneeringe voegt 'er de Eerw.
VAN DER AA nog nevens: „ Dat men, een ander lig„ chaam , veel volkomener , verkrygende , ook bekwaana
2, zal worden am anders over de zaaken te denken, al,, thans dat dit mogelyk is, dunkt my , dat men kan
99 begrypen; want ons ligchaam, zoo als het nu is, is,
1, OM zoo te fpreeken, de fpiegel waar in wy alles zien;
„ naar dezelfde gelleldheid, en betrekkinge, waar in de
zaaken buiten ons daar op than, denken wy over de
zaaken die ons voorkomen , belluiten wy, en daar naar
„ voeren wy ook onze befitaten uit. Als dan de flaat van
„ onze ziel niet alleen , maar oolt die van ons ligchaan
„ zal veranderd en verbeterd worden; dan moet dit ook
„ eenen zeer grooten invloed hebben op ons denken, be„ geereta en doen. Een geheel veranderd ligchaam, voor„ zien met zeer veranderde en misfchien met geheele any, dere zintuigen, bewoo. d door eere zeer veranderde ziel,
„ moet geheel veranderde denkbeelden van de dingen
9 , deezer waexeld , enz. zeer veranderde neigingen en ver„ richtingen ten gevolge hebben, of bewaam wezen tot
„ geheel veranderde levendige beweegingen en vrywillige
„ daaden.”
In eene duistere zaak, die onder de dingen , die nog niet
geopenbaard zyn , behoort, zal elk onbevooroordeelde de
redekavelingen van wylen den geagten VAN DER. AA, zo
niet als beilisfende, itnmers als hoogst aartneemelyk, met
ons erkennen.
MENSCHEN INCANG.
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CLARISSE

Gedenkwaardigheden uit het openbaar Leven van zommige
../Ipostekn. Volgends het Verhaal van den Ileiligen Gefeldedfchryver Lukas ; met ophelderena'e en praktikaale
.flannterkingen roorzien. Loor j. cLARiss-k: , Predikant tc Enkbuizen. Dienende ten Vervolge op II. c.
BERGEN 'S Gedenkwaardigheden uit het opcnbaar Levon van yefia. Te Leyden , by A. en J. Honkoopt,
1797. In gr. 8vo , 304 61.; behalven het Voorbericht
van 22 bl.

het voetfpoor van den Hesfen -Darnailadfchen Leeropaar BERGEN, wiens nuttig en by onze Landgenooten
gretig ontvangen Werk, bevattende de Leevensgefchiedenis van Jefus, volgens de vier Euangelisten, in overeenftemming gebragt , met ophelderende en praktikaale aanmerkingen, wy onze Leezers ter zyner tyd hebben leeren
kennen CO, heeft de Eerw. CLARISSE de proef genomen,
om ook uit de Handelingen der Apostelen, of wel,, gelyk by ze in navolging van BERGEN noemt, de Gedenkwaardigheden uit het openbaar Leven van zommige
"Ipostelen, een dergelyk Huisboek , ten -vervolge op dat

van BERGEN, te vervaardigen. Dit Boekdeel behelst
flechts den inhoud der XII eerite Hoofdttukken van de
Handelingen der Apostelen , waarin het ons voorkomt
dat de Schryver met de navolging van zyn Voorganger
vry wel geflaagd is , waarom wy het ook tot 'zoodanig
gebruik, waarvoor het eigenlyk bertemd is', aan alien,
die dergelyke hulpmickblen behoeven-, nevens het Werk
van BERGEN, gerust aanpryzen.
De Eerw. CLARISSE heeft , zoo wet in de hoofdbedoeling, als in de uitwendige vorm en richting, zynen Voorganger getrouw gevolgd. Men zal echter nog al eenig
verfchil in de uitvoering ontwaar worLien. De Schryver
zegt zelf, in 't Voorbericht : „ Aileen heb ik eenige
kleinigheden, welke my by BERGEN in het oog gelopen
waren, in acht genomen , en wat my min gefehikt voor
den huisgodsdienst voorkwam, getracht te vermyd,m. Het
is om deze reden b. v., dat men bier zulk een Banmerkelyk verfchil in de Iengte der Afdeelingen Met zal aantref(*) Zie

Vaderl. Letteroef. voor 1794,
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dat de overgangen uit de aanmerkingen op
treffen ;
den tekst , over bet algemeen , minder flootend geworden
zyn; dat 'er geene Alleenfpraaken geplaatst zyn; —
dat 'er, bier en daar,, ook nog wat meer ruimte aan de
verklaarende aanmerkingen is ingeruimd , en wat dies
meer zy. — Vooril heb ik, op aanraading van Geleerden, dien ik achting toedraag , mede bet nut van myne
Ambtgenooten in het oog gehouden , en vermeden , enkel praktikaale aanmerkingen over, en my toegelegd, om
overal praktikaale leeringen uit den tekst, voor te ftellen ; iets, waardoor den Prediker, zo by zich van dit
Werkje mede wilde bedienen, dienst en den onge]eerden
Lezer juist geen groote ondienst gefchiedt. flit, en
tevens de mindere rykdom van eigenlyk gezegde lesfen ,
(welke in Jefus redenen zoo veelvotidig van zelfs voorkomen , maar hier alien , uit de gefchiedenis , moesten
afgeleid worden,) is ook oorzaak, dat de aanmerkingen,
en zoo, de geheele Afdeelingen, wel iets langer,, over
het algemeen , uitgevallen zyn ; waarby ik dan ook de
behoefte myner Landgenooten in aanmerking genomen heb.
„ Voorts heb ik nog dit te melden, dat ik my, in myne
vertaling, wat meer gebonden heb, dan myn voorganger,
aan de woorden van den gtondtekst naar de beste lezingen, en wel zoo naauw , als eene vloeijende overzetting
in onze tail du/den kon ; waar die my drong , van de
woorden of te gaan, om bet zakelyke Diet verkeerd voor
te 1kt/en , (zo als b. v. by de fpreekwyze zecev<x t y gioc•
'g am, Hoofdft. VI: vs. 2, het geval was,) heb ik, (zoo
weI , als in de verplaatzing van een enkel vers,) alleen
meer vryheid genomen. Andere reeds voorhanden zynde
overzettingen heb ik ook fteeds geraadpleegd , doch in
stiles myn eigen oordeel gevolgd, en, met de uiterfte getrouwheid , naar myn beste weten , gepoogd , om den
waaren zin des heiligen Schryvers op te geven; zonder,
door eenige verdraaijing of verbloeming , de gevoelens
van eenige feEte onder de Christenen in de hand te werken of te ondermynen. Over het algemeen heb ik 'er,
ZOO veel mogelyk, myn werk van zoeken te maaken, om
een leesboek te leveren , dat door Christenen van onderfcheidene Gezindten , zonder ergernis en met nut zoude
kunnen gebruikt worden; terwyl het my intusfchen niepiand ten kwaade zal kunnen duiden, dat ik de ieerffellini 4
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lingen van myn Godsdienftig Genootfchap nergens verlochend hebbe.'
Wy pryzen het goed oogmerk van den kundigen Schryver,, om ook zynen Ambtgenooten van nut te zyn , en
willen wel gelooven , dat het niet ontbreekt aan zulken,
die 'er veel voordeel uit kunnen trekken. Het is even
wel te bejammeren, dat ook Godsdienstleeraars nog fteeds
zoodanige handleiding noodig hebbenen oorzaalc geeyen , dat zulke eigenlyk voor ongeleerden beftemde
Werken , ten hunnen gevalle , veelal te omilachtig en
kostbaar worden , en daardoor aan het bedoelde erode
minder beantwoorden. Dat Loch eenmaal onze Predi.
kers , zoo door de behoefte der tyden, als door de aangelegenheid hunner bediening , zich over 't algemeen tot
het aanwenden van meerder vlyt en yver , ter verkry.
ging van gegronde Bybelkennis , laaten beweegen , om
uit eigen oogen te men , zelve te denken , vry te oordeelen , en daardoor nuttiger voor hunne Gemeenten te
worden.
Om veel met weinig woorden te zeggen, is de fchryfItyl van CLARISSE hier en daar minder vloeiend, en voor
een Huisboek wel eens te ingewikkeld geworden. Ook
zyn , om overal iets aan te merken , de praktikaale leeringen , hoe waar en nuttig anders , fomtyds wat ver
gezocht , en niet zelden wat te breed uitgeloopen. Voor
het overige kan men den Schryver , die zich al vroeg ,
als voorzien van den besten aanleg , heeft doen kennen , den lof van een verftandig Schriftverklaarder , die
de beste regels der uitlegkunde oordeelkundig gevolgd
is , en tot bevordering van de nuttige leezing van de
Handelingen der Apostelen veel toegebragt heeft, geenzins ontzeggen. Byzondere proeven kunnen , uit hoofde
van de breedvoerigheid der Afdeelingen, nog minder uit
dit Werk , dan voorheen uit dat van BERGEN medege.
deeld woxden,
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Ontwerp tot een eerst Onderwys in den Godsdienst, voor
Kinderen ; nevens een Aanhangfel van eenige Gebeden
en Liederen. Door RuDoL pir jarnscat , Hoogduitsch
Predikant der Lutherfche Gemeente te Amfierdam. Uit
het Hoogduitsch vertaald door GEORGE HENDRIK RUE.'
cnE, Luthersch Predikant. Te Atnlierdam, by A. Mens,
Jansz., 1797. In 81704 70 bl.

eder een Godsdienftig Leerboek , waartoe wy onze
Lezers met het uiterst genoegen henenwyzen.
W
Dank zy den verdienftelyken Schryver voor hetzelve, en

den Vertaler voor zyne overbrenging in onze moedertaal.
Hoezeer de verlichting en het beter onderwys in den
Godsdienst nog veelal zeer langzaam voortgaan , doen
evenwel dergelyke pogingen van mannen , die z6 wyslyk
met de jeugd aanvang waken, ons de bemoedigende hope
voeden , dat 'er toch gelukkiger dagen aanftidnde zyn.
Het opftel van den Eerw. Jarnsur is voor kinderen van
zeven tot veertien jaren , en voor dezen , onzes inziens,
geheel gefchikt. Hetzelve is niet in vragen en antwoorden , maar in korte ftellingen vervat , zodanig , dat elk,
die maar enigzins met kinderen weet om te gaan, uit de
geleidelyke en klare voordragt de nodige vragen gemaklyk
zelf kan trekken. Het wezenlyke voor kinderen is in hetzelve geenzins overgeflagen , terwyl alle eigenlyke Godgeleerdheid , alle moeilyke en betwiste vragen , z6 onvoegzaam in een onderricht voor eerstbeginnenden , door
den menschkundigen Leraar zorgvuldig vermeden zyn.
Lezenswaardig is , ook daaromtrent zyn Voorbericht ,
waarin by ons tevens de verblydende hope geeft op een
Ontsverp tot een nader Onderwys in den Godsdienst voor
dezulken, die tot het doen hunner belydenis zullen voorbereid worden.
De Gebeden en Liederen , achter dit ontwerp ge-

voegd, zyn mede zeer wel in den kindertoon. Zy beftaan
in een 'Worsen- Gebed en Morgen - Gezang , een Gebed
en Gezang ,vour en na den eten , twe Avondgebeden , een Avondgezang. Voorts , mede in dichtmaat :

Gedachten van eon Kind , by de ontmoeting van Armen.
Aanmoediging tot Vlyt. Pligten der Kinderen jegens
hunne Ouders , en Gebed van een yongeling of Yonne
Dechter.
Ge.
Ii5
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Gedenkfchriften der Maatfchappy van Zendelingrchap, tot
voortplanting van het Evang,elie in Heidenlche Lan den ,
opgericht binnen Londen, in Herfstmaand des 5aars 1795.
Benevens eenige daartoe betrekkelyke Leerredenen.
het Engelsch vertaala' , door M. VAN wELUcH0VEN.
ode Stuk. Te Dordrecht, by A. Blusfe en Zoon, 1798.
In gr. 8vo. 112 bl.

I

n dit Stuk wordt niets meer gevonden , dan Brie van de
Leerredenen , (de 2de 3de en Ode ,) by gelegenheid
der eerfte Algemeene Byeenkomst, tot oprichting der Maatfchappy van Zendelingkhap, te Londen gehouden. Wy
willen, om onze Leezers nog eenigzins nader met den
geest, die de eerfle aanleggers van dit werk bezielt, bekend te maaken, van den inhoud derzelven eenig verflag
geeven.
In de Tweede van den Eerw. G. EURDER wordt Gods
tweede bevel aan Iona, om to Ninive te gaan prediken,
ten grondflage gelegd van de volgende erinneringen , die
op het voorgenoomen Zendelingwerk met veel ernst toegepast worden: Wanneer God voornemens is, aan een
Volk barmhartigheid te bewyzen , zal by eenen boodfchapper tot hun zenden , om hen te roepen tot bekeering. Wanneer de uitvoering van den Godlyken last met
rnoeilykheid en gevaaren verzeld is, zyn zyne dienaars
al te gereed , om dien van zich of te fchuiven. God
vertoornt zich grootlyks tegen hen , die zich van zynen
dienst onttrekken, om de gevaaren, welken 'er mede verzeld gaan ; en wy ite/len ons , door ongehoorzaamheid ,
aan veel grooter gevaaren bloot , dan die wy poogden te
ontwyken. (Hy gelooft dat God vertoornd is , om dat
het belang van zoo veele millioenen van ongelnkkigen
verwaarloosd is. Daarom is 'er zoo weinig zegen op den
Euangeliedienst. Als het Zendelingwerk met ernst ter
hand gencmen wordt , zal God ons niet flechts buitenhands met voorfpoed , maar ook van binnen met meer
verleevendiging van den Godsdienst , en een ruimer
ideeling van den Geest , begunftigen.) Jona moest den Niniviten Gods gramfchap aankondigen, maar Euangeliedienaars moeten het Euangelie der Zaligheid prediken. Daar
door worden de Goddelyke volmaaktheden in 't helderst
licht vertoond. Dit alleen verfchaft aan zondaaren gegron-
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en zekere hoop , op vergeeving van zonden, en
gunftige aanneeming by een beleedigd God. Dit is het
groote, het eenige werktuig tot deugd en heiligmaaking,
befchaaft de zeden zoo wel , als het de zielen zaligt ,
,en geeft in alien nood de beste vertroosting. De grootbeid der volkryke Stad Ninive wordt in den gegeeven
last aangemerkt , als een fpo.or voor Jona, om aldaar te
prediken. Zoo moet ook de grootheid van het getal der
genen, die nog zonder keneis van 't Euangelie in verre
gaande domheid , onbefchaafdheid, zedeloosheid en ellende,
leeven , dat hier op ten minften vyfhondert millioenen
menfchen , meer dan de helft der aarde-bewooners, begroot wordt, ten fterkften aanzetten, om het Zendelingplan
te bevorderen. Hier volgt eene aandoenelyka fchets van
de verregaande onbefchaafdheid , wildheid, zedeloosheid
en beestachtigheid vart veele Heidenfche Volken , ioorat
in de' Zuidzee. Waarop dan de Leeraar een hartelylt
woord van vermaaning laat volgen , om het voorgenoco•
men werk yverig dan te vatten, en het veel te tang ver2UiM door tienvouwige vlyt te vergoeden , en alzoo ha
ongeloof te belchaamen. Men moet zich alie moeilykk
heden en opofferingen, voor eene zaak van die natuur,
getroosteng en door een tegenovergefteld gedrag aan 't
geen de Engelfchen dus verre, tot oneer van den Godsdienst , by de Heidenfche Volken gehouden hebben, zoo
veel tnoogelyk trachten uit te wisfchen van de fchandelyke vlek, die de Engelfchen op den Christen-Godsdienst
bebben achtergelaaten overal waar zy geweest zyn.
Men fpreekt in deze Leerrede wel minder ftellig over
den toekomftigen that der Heidenen , maar neemt het toela
als hoogstwaarfchynlyk aan , dat de meesten van hun
zonder kennis aan het Euangelie, en wel zoo als MURDER
het wil gepredikt hebben, eeuwig verlooren gaan; waaruit een lterke drangrede tot begunttiging van dit werk
bntleend wordt. 'Er worth in 't voorbygaan , tot aanmoediging , eenige melding gemaakt van den goeden uitflag van vroegere poogingen , tot bekeering van Heideben, door Elliot, Brainard, de Alnyhews, Vader en Zoonen , de Deenfche Zendelingen op de Kust van Coromandel , die gezegd worden, federt het Jaar 17c6, thee
minder dan i8000 Gentoos tot de belydenis van het
Christendom gebragt te hebben, en de Moravilche Broeders , die zeer groote menigten in Groenland , in de
West-Indien, in America, en onder de Hottentotten, tot
het
gronde
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het Christendom bekeerd hebben. Men wacht daarvan
ook binnenlands veel goeds voor het Christendom, door
bet velfpreiden en vermeerderen van den gewenschten
Zendelings-geest. Vuorts worden vooral ernftige en aanhoudende gebeden ten fterkften aanbevoolen. Wy erin,
neren ons in het voorige Stuk van een voorflag geleezen
te hebben, om den eertten . maandag van elke maand ten
zeven uur des avonds of te zonderen tot een tyd van
vereenigde gebeden om den gelukkigen uitflag van 't aangevangen werk, 't welk ook , zoo wy verneewen, onder
eene groote menigte tot ftand is gekomen.
In de Der& Leerrede van den Eerw. S. GREATHgED
wordt het uitdrukkelyk gebod, en het onveranderlyk gezag
van Gods Zedelyke Wet, naar aanleiding van de vraag.,
Luc. X: 29. wie is myn naaste? voorgefteld, als het beginfel, waaruit, ter bereiking van het doel der Maatfchappy
van Zendelingfchap , moet gewerkt worden : en wet in
dier voege, dat eerst het grondbeginfel, welk wy moeten
aanneemen, wordt gadegeftagen, liefde namelyk , en wel
als jegens ons, zelven , en derhalven geen naeerdere, maar
ook geen mindere zorg voor de ziel, het lichaam , de
goederen, de belangen van onzen evenmensch, dan voor
onze eigene; daarna de uitgebreidheid, waarrnede hetzelve moet toegepast worden op alle menfchen zonder
eenige uitzondering. Waaruit dan fterke aanfpooringen ,
om liefde jegens de Heidenen daadelyk te toonen en bunne zoo lang verwaarloosde eeuwige belangen to behartigen , afgeleid worden. Eindelyk de drangredenen , die
thans in 't byzonder roepen, om deze liefde te oefenen.
Wy moeten bier zien — op de bekwaamheid , of het
vermoogen om hetzelve te volbrengen. „ Wanneer de bee
gaafdheden van onzen geest, de fterkte van ons ligchaam,
onze ftand in de weereld , zoodaanig zyn, dat ze ons in
ftaat ftellen , om de moeilykheden , weaken men in het
prediken van het Evangely tot de Heidenen te wachten
beeft , uit te harden; dan eischt het Grondlaeginfel van
liefde tot hun als onszelven , dat wy bereid, zyn , om
den zwaarwigtigen post te aanvaarden. Ontbreekt eteeze
bekwaamheid, dan zyn wy verpligt, ten dien opzichte te
doen wat wy Pitmen." Het zy dan onze kennis van het
Euangelie of van de waereld , het zy onze gaven tot
onderwyzing of overreeding , onze bezittingen , of onze
gebeden, iets bydraagen kunnen , om millioenen onzer
Natuurgenooten te brengen tot de kennia van den eenigen
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gen naam, die onder den hemel gegeeven is, door weIken wy kunnen zalig worden. — Op de gelegenheid,
om deze liefde te oefenen , die wy altyd , waar ze ook
voorkomt, moeten aangrypen. Thans doet zich eene gelegenheid op, om goed te doen aan verregelegen Heidenen. — En voorts op de noodzakelykheid van deze
oefening , door Heidenen met het Euangelie bekend te
maaken, dat voor bun onontbeerlyk is , en waarvan zy
nog fteeds onkundig blyven , daar toch altyd meest behoeftigen de eerfte en voornaamfte hulp vorderen , en
hunne zielen anders gereed zyn , om in den eeuwigen
dood neer te zinken. Daarop laat de Leeraar eene breedvoerige uitweiding over de gelykenis van den bartnhartigen Samaritaan , die anders niet tot den tekst behoort,
en eene daarop gegronde voorflelling van drangredenen ,
tot de beoefening van menschlievendheid voor alle menfchen, vooral voor Christenen, volgen. Hy wil uit dat
beginfel , dat alleen 't waare is , eene zending tot de
Heidenen ondernoomen hebben, en maant alle Christenen
aan , om ook onderlinge liefde te oefenen , en uit liefde tot elkanderen in dit vak famen te werken. Deze
liefde zal een onbedriegelyk bewys zyn van het geestelyk levee ; zy heeft Karen oorfprong in den hemel , en
zal in den hemel uitloopen.
In de Vierde Leerrede van den Eerw. J. HEY over de
volheid der tyden , naar aanleiding van .Ephef. I: to,
wordt eerst de aandacht bepaald by het belangryk tydperk , in den tekst vermeld. Daarna by het heerlyk
werk , dat geduurende hetzelve zal volvoerd worden.
Het tydperk , door den Apostel aangewezen, en gee
noemd de bedeeling van de volheid der tyden, is, naar
zyne gedachte, een wonderbaare tyd van genade, welke
tot nog toe, immers in den volften zin der woorden
Been plaats gehad heeft. Nu worden, (dat hier weinig te pas komt,) onderfcheidene tydperken van allerlei aart, die dus verre hebben plaats gehad, tyden van
onweetendheid, verbastering, bygeloof, vervolging, Hair
en hervorming, doorgeloopen; daarop volgt de befchryving van bet bedoelde tydvak , „ bet laattle tooneel der
Evangelifche Bedeeling — dat tydftip in dezelve,
waar in de glans der hemelfctie Waarheid met oogverbysterenden luister zal doorbreeken , en aanhoudend
fchlnen , totdat de duistere nevelen van bygeloof, van
alwaaling, en van zonde , voor altoos van den aardbodew
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dem zullen verdreeven syn." Daarop wordt dan gehan•
deld van het werk, dat geduurende dit tydvak zal
Voerd worden , hier uitgedrukt cinder bet denkbeeld
van alles wederom tot cfen te vergaderen in Christus, dat
is, om in een lichaam in te lyven, of tot een volmaakt
faamenftel te brengen , alle. dingen , beide die in den
hemel en die op de aarde zyn. Dit vooronderftelt ,
dot 'er eene fcheiding en verdeeldheid plaats gegreepen
beeft , tusfchen de verfchillende rangen van weezens
die God gefchaapen heeft. Die gelukkige en wederkeerige invloed , welken de fchepfelen anders op elkande.
ren zouden gehad hebben, blykt, geheel bedorven , en,
in ontelbaare voorneeiden, fchadelyk en verderilyk ge.
worden te zyn. Hier wordt eerst melding gemaakt van
verfchrikkelyke blixemttraalen , vernielende ftortnwin.
den , ontzettende aardbeevingen, van de geneigdheid der
wilde dieren om hunne geflachtgenooten te verflinden ,
verwoestende oorlogen, de verdeeldheid tusfchen hemel
en aarde, enz. welk alles wordt aangemerkt, als uitwerkfelen van den vloek , die door de zonde op alles
rust. Daarna wordt beweerd , dat God alles wederom
tot den zal vergaderen in Christus, beide dat in den he.
mel en dat op de aarde is. ,, De bewooners van verfchillende luchtftreeken, menfchen van verfchillende zeden, koleur, gewonten, en najaagingen, zoo in Christelyke als HeidenIche Landen , zullen vereenigd worden
tot eene groote Maatfchappy , onder den heilryken invloed der Evangelifche Genade , zoo dat 'er zal zyn
done kudde, onder Unen Herder." Menfchen en Engelen
zullen vereenigd worden in eensgezindheid en liefde.
Hy is ook niet vreemd , dat dan ook de voorzegging,
Jef. XI: 6-9, letterlyk zal vervuld worden , en 'er dus
ook eene algemeene bevrediging der redenlooze en dietlyke geflachten zal plaats hebben. Hy ftelt vast, dat die
ierbaazende verandering door de Leer van het Euangelie
zal te weeg gehragt worden, en noemt ook eenige redenen waarorn dit belangryk werk door dit middel zal
daargefteld worden. Hierop volgen opwekkingen tot een
ltloekmoedig, naarffig en ftandvastig gebruik der middelen, die thans voorbanden zyn, om het ontworpen plan
door geld, door gebeden, door aanmoediging der ZendeElven, enz. te ondertleunen , vooral uit aanmerking van
de heuchelyke voorunzichten , die men zich 'nag voorItellen.
Bet
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Het ontbreekt deze Leeraars geenzins aan de bekwaamheid, om zich naar hunne denkwys wel uit te drukken,
en veel, dat, overeenkomtlig het aangenoomen plan van
werking , ter zaake dient , op een ernftigen toon met
vuurige Godsdienstliefde voor te draagen ; waarom het
ens geenzins bevreernt, dat deze Leerredenen met groot
genoegen aangehoord , en bevorderlyk geweest zyn aan
de verrneerdering van de groote geestdrift , waarmede
dit Zendelingwerk is begonnen. Men mogt bier- en daar
meer regelmaatigheid in de behandeling der voorgenoomen ftoffen, meer kieschheid in de -aanhaaling en toepasfing van Bybelfche gezegden, verlangen, en over 't geheel meer opgeklaarde begrippen , omtrent den waaren
geest des Christendoms , en deszelfs voornaamtle leer.
ftellingen, wenfchen. Maar de zaak is ook nog maar
in de beginfelen, en zou vroeg of laat nog wel eene anare wending, kunnen krygen. Wy herzeggen het , dat
wy 'er het beste van hoopen.
Rapporten , firekkende als Bylaagen tot de Ferzumeling
van Stukken, betrekkelyk de aanflelling eener Commisfic
van Geneeskundig Toevoorzicht, te Amflerdam. Tweede
Stuk. Te ilinflerdam, ter Stads - Drukkerye; en te bekomen by P. den Hengst en J. A. Crajenfchot , 1798. I/i
gr. 8vo. 12.8 bl.

dit Stuk der verrichtingen van het Committe
op order van het Comtnitte van Algemeen *elIzynnwelk,
het plan tot het daarftellen van eene Commisfie van
Geneeskundig Toevoorz,icht voor de Stad Amfterdam heeft
ontworpen, vindt men vier Rapporten van hetzelve ;
weeten van No. VII—X, weike handelen over de Zui-

verheid en de Vervalfching der Dranken.
Het eerfte dier Rapporten befchouwt het Regenwater,
in zo verre het in looden en andere bakken wordt be-

waard, en daar door, gelyk ook door de verkalking van
de oppervlakte van looden platten en buizen , met vergiftige loodftoffen kan worden bezwangerd. Met groote
naauwkeurigheid wyzen de kundige Schryvers de redenen aan , die tot eene zodanige befmetting aanleiding
kunnen geeven. Waar na zy overgaan tot de middelen
om de verkalking der looden werktuigen te verhinderen ; die voornaamelyk beftaan in het dekken der platten

44

RAPPORTEN.

ten en geuten met planken , geverfd met eene verfftoffe , in welke geene loodkalken zyn gebezigd, gelyk ook
in het fluiten der buizen in houten kokers , urn dezelve voor de hette , die de verkalking geweldig bevordert , te bewaaren : en eindelyk in het bettryken der
looden bakken , enz. met eene goede Barnfteenvernis.
Daarna gaan de Rapporteurs over tot het hefchryven
der middelen, die het gefchiktst zyn, om het lood, met
bet welk eenig Regen water mogt vergiftigd zyn, te -ontdekken, waar toe zy, als het zekerfte en gevoeglykfte
middel, aanpryzen her zogenoemde proefvocht van HAHNNEMAN 't geen ook thans in het nieuwe Amfterdamsch
Apotheekboek wordt gevonden.
Het tweede Rapport deezer Verzameling, of No. VIII,
bandelt over het Schuitenwater, en bevat hoofdzaakelyk
bet volgende:
Het vereischte (dus fpreeken de Schryvers, p.
„ 27.) oat zeker te zyn, dat het water, hetwelk, hier
„ ter Stede , door de Verschwater-verkoopers en de
„ Brouwers wordt ingevoerd , zuiver en geheel onfchade9, lyk voor de gezondheid is.
„ H. Het vereischte, op dat dit water, eenmaal zui51 vet ingevoerd, zuiver blyve; en, geduurende den tyd
„ dat het bewaard wordt, geene nadeelige hoedanighe9, den bekome.
„ III. Het beraatnen van middelen , om, indien moog„ lyk, te maaken, dat 'er altoos zodanige voorraad van
„ Verschwater in de Stad zy, als noodig is, voor de con„ fumtie der Ingezetenen , geduurende den ftrenglien
,, winter : en dat deezen altoos voor eenen zeer maatigen
„ prys het water kunnen bekomen, zonder dat de Lang„ duurigheid der ftrengfte winters daar in verandering
wroolzaake.” Onder andere gewigtige zaaken, die
in dit Rapport voorkomen, vindt men in hetzelve een
aantal proeven, ten bewyze, dat goed Schuitenwater hier
aan kenbaar is, dat hetzelve eene daar in gedroppelde ontbinding van zeep niet doet fchiften, maar dat het daarmede byna even doorfchynend blyft als gedettilleerd water.
Op welke proeven verder een Projea- Reglement is gegrond voor een Proefmeester ; aan te ftellen am door
dit middel het water der Waterfchuiten buiten den boom
te beproeven, en dus het binnenvoeren van brak water
te verhinderen.
Het derde Rapport , of No. IX bandelt over dezelfde
gof-
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itoffe. Men vindt daar in, de proeven met Nitrate de
Mercure (eene ontbinding van Kwik in Sterkwater) en
met Nitrate d'Argent (Zilver ontbonden in Sterkwater)
op verfchillende wateren genomen, welke bew-yzen, dat
het Vechtwater, tusfchen Maarsfen en Zuilen, alle hoedanigheden van zuiver zoet water heeft; doch niet vetder benedenwaards. Zeer naauwkeurig zyn ook de berekeningen van, het water, 't geen van buiten wordt ingevoerd , of ten tyde van vorst uit de Stads Waterbakken te bekomen is, waar van de uitkomst toont, dat,
fchoon het voormaalig grooter gebrek merkelyk is verholpen door de nieuwaangelegde Waterbakken zulks
echter geenzins voldoende zou zyn voor een langen
Winter: .maar dat, „ om gerustelyk (p. 93.) dertien wee„ ken te kunnen afwagten, zondex gebrek te hebben, of
„ zonder den Ysbreeker te laaten gaan , 'er nog wel
„ een voorraad van i00000 Tonnen water zyn moest,
„ dat is de waardy van honderd bakken. Het fpreekt
,, van zelfs, dat die niet alien te gelyk kunnen gemaakt
worden; doch het ware te wenfchen, dat de Regee„ ring alle jaaren, op gefchikte plaatzen, 'er eenigen liet
vervaardigen. leder der drie aanbefteedingen,
,, van zes. bakken a moo Tonnen ieder, hebben gekost
„ 22640 guldens, het geen ten naasten by 3800 guldens
„ voor ieder bak uitmaakt: en misfchien zouden 'er jaar,, lyks vier kunnen vervaardigd worden, zonder de Fi„ nantien der Stad, in eerie zaak van zo veel belang, te
veel te bezwaaren, enz.”
Rapport X, het laatIle deezer Verzameling, handelt over
de Vervalfching der Bieren , Azynen, Wynen en Geestryke Dranken. Wat de Bieren aangaat, het Committd
heeft geene bepaalde vervalfchingen vernomen, die voor
de gezondheid onmiddelyk zouden • kunnen van nadeel
zyn; doch de gebreken der graanen, des mouts en on.
zuiver water, zouden aan de Bieren gebreken kunnen
meded'eelen, die of zelve, of door de middelen tot verbetering aangewend., middelyk van nadeel zouden kunnen zyn ; waarom hetzelve dienftig oordeelt , dat 'er
op de deugdzaamheid dier ingredienten gelet worde.
De Azynen zyn ook aan Vervalfching onderhevig, en
wel toevallig, of .met voordacht. De eerfle vervalfching
ontflaat voornaamelyk door het aanvreeten der koperen
kraanen , die daarom geheelenal behoorden verboden re
worden. De met voordacht gedaane vervalfching beitaat in
LETT. 1798. NO. II.
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het byvoegen van Vitrioolzuur , om daar door den te
zwakken Azyn te verfterken. Deeze bymenging is wel
Diet onmiddelyk nadeelig voor de gezondheid, maar wet
middelyk, om dat de dus verfterkte Azyn veel gemakkelyker alle metaalttoffen, die in derzeiver bereik komen ,
ontbindt , dan de gemeene. Het middel, om deeze vervalfching te ontdekken, is de Murias Baritidis (Zwaaraarde
ontbonden in Zeezoutzuur) • want eenige weinige druppels van dit vogt, gernengd met Azyn, die door middel
van Vitrioolzuur vervalscht is, maaken denzelven aan.
ftonds troebel, om -dat het gemelde zuur zich zeer greetig met de Zwaaraarde vereenigt, en een Zout, het welk
van wegen zyne geringe fmeltbaarheid in water onder de
fteenen worth gerekend, daarftelt.
Zeer menigvuldig zyn buiten twyfel de Vervalfchingen,
die aangewend worden , om flegte en bedorven Wyneu
wederom drinkbaar te maaken. Toevallig kunnen zy voorzeker aanleiding geeven tot ongefteldheden; doch de Schryvets rekenen ze anderzins over het algemeen niet als zeer
gewigtig. Voorts merken zy aan, dat die vervalfchingen
zi verfchillend zyn, en in zulke verfchillende. evenredigheden van zamengeftelde middelen worden aangewend,
dat het byna onmogelyk is, zulks door bepaalde proef.
middelen te kunnen toonen. Uitgezonderd alleen die vervalfching , welke, by de Witte Wynen, zo menigvuldig,
door middel van Zwavel , worth in het werk gefteld. Dit
bymengzel wordt gemakkelyk ontdekt, door in den.fleg.,
ten Wyn eenige dreppels van het vast bytend Loogzout
(Potasfa Cauflica) te laaten vallen; wanneer de Wyn
troubel wordt, eveneens als Wyn, die Loodwit bevat,
door het indruipen van het Hannemanfche proefvocht;
welke troubeiheid weder verdwynt , wanneer het Loogzout verzadigd wordt, door 'er wat Vitrioolzuur by te
doen, 't geen in eene Loodvervalfching geen plaats heeft,
en dus een onbedrieglyk teken is van bygemengden
Zwavel.
Ondertusfchen kunnen de Wynen ook vervalscht worden door middel van daar in ontbondene Metaalen of
Metaalkalken , welke gewoonlyk zyn Loodwit , Koper,
Rattenkruid , Sublimaat en Spiesglas. De Onderzoekers
hebben wel geene zodanige vervalfchingen in de flegte
uit Kroegen gehaalde Wynen gevonden : dan dit maakt
echter het onderkennen van zodanige vervalfchingen geenzins onnut; te meer, daar zy in een pakje met zogenaamd
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Scherp, waar mede men de Wynen fpoedig doet ftryken,
Rattenkruid ontdekt meenen te hebben.
Het Lood wordt in de daarmede vcrvalschte Wynen,
volgens de waarneemingen der Onderzoekers , het -zekerst
ontdekt door middel van het zwartachtig hezinkzel , 't
welk het Hannernannisch proefvocht daar in verwekt ,
mits men het volgende in acht neerne. I Q . Dat 'er gelyke
hoeveelheden van den vervalschten Wyn en van het
Proefvocht worden genomen. 2°. Dat de vermenging gefChiede in gellootene giazen. 3°. Dat men de vermenging niet beoordeele, dan na dezelve, geduurende den tyd
van st4 uuren, te hebben laaten rusten.
Om de Vervalfching door 4niddel van Koper te ontdekicen , hebben de. Onderzoekers te vergeefsch proeven genomen met veelerley fcheidvochten ; doch zy befchouwen
bet plaatzen van een glad ftaafje yzer in den verdachten
Wyn als een onwederfpre6klyk middel van herkenning,
dewyl dat ftaafje, zo 'er maar het geringfte koperdeeltje
in den Wyn aanweezende is., de kleur van dat Metaai
aanneemt.
War het Rattenkruid, of zirfenicum, aangaat: de Onderzoekers befchouwen het zogenaamde Wittenbergfche
Proefvocht als het zekerfte raiddel om het aanweezen van
dit Halfmetaal in den Wyn, door het Opermentachtig
nederzinkzel, 't welk bet daar in veroorzaakt, aan te wyzen. Zy merken teffens aan, dat dir middel die werking
niet doet op eene ontbinding van dat Halfmetaal in water , dan door 'er eene kleine hoeveelheid van eenig plantaartig zuur by te doen.
De Vervalfching der Wynen door middel van Sublimaat, wierd insgelyks niet duidelyk aangeweezen door
middel der gewoone Chemifche viceifloffen ; maar daarentegen zeer beilisfende door middel van een daar ingoftooken ftukje gee/ koperdraad, 't geen, op deeze wyze
beproefd, door de nederploffing van het Kwikzilver, aanltonds zilverkleurig wierd.
Wat eindelyk eene Vervalfching der Wynen met Spiesglas, of Antimonie, aangaat, zo wierd deeze vergiftiging
in den Rooden Wyn het best ontdekt door middel van
het Zeezoutzuur , 't welk den dus aangedaanen Rooden
Wyn troubel deed worden , eveneens als versch uitgeperscht besfenzap. Daarentegen bevonden de Waarneemers,
at dit Halfmetaal in de Witte, RhynIche en Moezetynen het best ontdekt wordt door zodanige Wynen
Kk 3
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te vermengeti met het Hannemanfche proefvotht ; nadien daar door in dezelve eene orangekleurige troubel.
heid wierd veroorzaakt , die door bezinking in Goudzwavel van Spiesglas overging.
Wy hoopen eerlang in ftaat te zullen zyn, om weder
een Uittrekzel nit een nieuw Vervolg deezer zo leerzaame en nuttige Rapporten, te kunnen mededeelen.
Yerhandelingen, uitgegeeven door TEXLEICS Tweede Genootfchap. Tiende Stuk; bevattende de Befehryving vary
eenige nieuwe of verbeterde Chemirehe Werktuigen, behoorende aan TEYLER'S Stichting, en van Proefneemingen met dezelve in't werk gelleld, dour MARTINUS wot
MARUM; in 't Fransch en Nederduitsch. Met Afbeel.
dingen. Te Haarlem, by J. J. Beets, 1798. In 't seheel, behalven het Paorwerk, 239 bl. in gr. ito.

ven ongelukkig als wy, twee jaaren geleeden, vermeld hebben (*) blyft
E
Tweede Genoot-fchap in 't bekomen van Antvtroorden op de uitgefchreeTEYLER'S

vene Prysvraagen; dan even ge/ukkig daar in, dat de
kundige en vlytige VAN MARUM voortvaart met zyne
Uitvindingen , Verbeteringen en Werkzaamheden, by
TEYLER's Stichting beproefd en daargetteld , in druk te
geeven.
Die Natuuronderzoeker volbrengt , met de in 't licht
tending deezes Deels, zyne belafte by bet laatst uitge.
geevene gedaan; naa welks voldoening wy verlangd, en
aan onze verwagting ten vo/len beantwoordende gevonden
hebben, De Burger VAN MARUM, in den Jaare 1783
te Parys zynde, hadt aldaar het genoegen om met de
beroemde Scheidkundigen LAVOISIER MONGE en DERTHOLLET te verkeeren. Tot duslange was de Schry,
ver een aanhangeling van de oude teen algemeen aangenomene StahliaanfcLe Leer van het Phlogillon, waar op
by, zeer onlangs, de verklaaring van eenige nieuwe Electrifche verfchynzelen gegrond hadt. Omtrent dit door gemelde Scheidkundigen beftreeden en door Proefneemingen
wederlegde Stelzel werd VAN MARUM aan het twyfelen
ge(*) Zie onze
bi. 329.

Vadsrl. Letteroef. voor 'c jaav 1796,
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gebragt , en tot het befluit, om, naa zyne t'huiskomst, alles wat die Franfche Scheidkundigen hem medegedeeld
hadden op nieuw te overweegen en te vergelyken. By
deeze naaziening en beproeving vielen by hem aile de
gronden van de Stahliaarfche Leer weg._ Van deeze
zyne Se0e-verandering , (want ook de Wysgeeren hebben hwine Se6ten) gaf by berigt in een kort daar naa
opgeftelde Schits der Lavoiferiaanfche Scheikundige Leere,
in den Jaare 1786 geplaatst agter het Berge Vervolg van
Proefneerningen, met
't sverk gefield.

TEYLER'S groote

Eledrizeer Machine

Eene toetreeding, die, in den aanvange, by 's Mans
Scheidkundige Landsgenooten ongunftig werd opgenomen
doch van welk begrip zy zedert grootendeels te rug gekomen zyn, en de, La.voiferiaanfche Leer met VAN MARUM omhelsd hebben. Waar aan hy door zyne gedaane
Proeven , op kosten van TEYLER'S Stichting, van welke wy
te vooren gewaagd hebben, zeer veel toebragt. „ Aangei, moedigd," fchryfr hy, in de Voorrede deezes
handen zynde Deels „, door deezen eerften goeden uit„ flag myner onderneeming ter bevordering van de nieu,, we Scheikunde , ben ik tot andere overgegaan , my
„ bepaalende tot de zulken , door welke de gronden van
„ dezelve heweezen worden. Veele deezer Proefneemin95 gen ondernam ik , by den aanvang, met dergelyken
et toettel , als. door LAVOISIER in zyn Traitd dlcmentairc
„ de Chirnie befchreeven is. Doch zomwylen vond ik
,1 gelegenheid den toefiel te verbeteren, of, zonder ver15 mindering van naauwkeurigheid, eenvoudiger, en hier
„ door vopr 't gebruik gemaklyker, te maaken. 1Viy hier
v, op, by het herhaalen deezer Proefneemingen, byzonder
I! toeleggende , ten einde in de Verzameling van Phyfi„ fche Werktuigen, by TEVLER 'S Stichting , den toettet
45 voor de Lavoiferiaanfche Scheikunde zo volkomen te
hebben als het my mogelyk is, zo heb ik aldaar de
5, verbeterde Chemifche Werktuigen . verkreegen , waar
van ik de befebryving, in dit Stuk, ntededeele. Met
een groot gedeelte van de hier befchreevene WerktuiI, gen. heb ik, in de jaaren 1791-1794, de Proefnee410 mingen„ waar voor zy gefchikt zyn ,' in 't werk gefteld,
„ en in lesfen by TEYLR 'S Stichting, zo verre de e„ legenheid, aldaar zulks toeliet, aangetoond.” T e
meermaalen hadden wy bet genoegen dezelve by te woopen, en kunnen dus, als ocr- en ooggetuigen ,van veel, 't
Kk3
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geen in dit Boekeleel voorkomt, fpreeken ; ons genoegeli
betuigende over den onvermoeiden vlyt, met welken VAN
MARUM zich, in dit y ak, kweet. Ons een en andermaal
bejammerende , dat de plaatsruimte bet toelaaten van
een grooter getal aanfchouweren deezer y eelil nieuwe en
ontzettende proeven verboodt.
Veelmaal," dus vaart de Wysgeer in het Voorherigt
voort, veelmaal wierd ik zedert door Natuur- en Scheikundigen, die my bezochten, en aan wien ik, ter volSI
• doening aan hun verlangen , het een en ander van onzen nieuwen of verbeterden Scheikundigen toeftel ondert
19
^ het oog bracht, verzocht, daar van de Befchryving ,
4, met de hier by noodige Afbeeldingen, mede te deelen.
Dit had ik tot nu toe uitgefteld, vermids ik vooraf
wilde afdoen eenige nafpooringen, die ik met eenige
99
hier befchreevene Werktuigcn heb voorgenomen. Ook
99 hier
„ bedoelde ik nog twee of drie nieuwe of verheterde
Werktuigen te doen vervaardigen, welker Befchryving
51
„ ik bier wilde byvoegen. Dan Se omtlandigheden des
„ tyds, en byzonderlyk de moeilykheid, om, by de door
„ den oorlog zoo zeer belemmerde Scheepvaart, bet ver„ eischte glas en andere noodwendigheden, voor dergelyke Chemifche werktuigen en nafpooringen, te bekomen ,
hebben
my in de uitvoering van het een en ander zeer
59
5, veel verhinderd; waar door dan van het nog voorgenomene, tot bier toe, veel heeft moeten achter blyven.
57
Nogthans in aanmerking neemende de waarheid van het
bekend zeggen van QUINTILIANUS : multa, dun perpo.
59
liuntur, pereunt; ben ik 'er toe overgegaan , om van 't
57
geen ik , betreffende de nieuwe Scheikunde, by TEY.
LER ' S Stichting , heb kunnen laaten vervaardigen en
beproeven, thans dat Beene mede te deelen, het welk
,, my is voorgekomen van eenigen dienst te zullen kun9, nen zyn voor die geenen, die verlangen werkzaam te
„ zyn in dat y ak van Natuurkundige Weetenfchappen,
bet geen in weinig jaaren zoo veel lichts verfpreid
4, beeft, en 't geen meer en meer belangryke ontdekkin+f gen belooft , naar maate de Natuuronderzoekers, of
Scheikundigen , meer en meet gelegenheid kunnen yin,
, den zich den vereischten toeftel te verkrygen, orn daar
o, in verdere nafpeuringen te doen.
„ Men kan,” vervolgt de Schryver, „ bet ligtlyk over•
tollig achten , dat in dit Stuk herdiukt is de Befchry
van onze Itydroflatifche Gazometers, en van den
asping
'
,,
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• toeftel voor de zamenftelling van water, welke ik
„ reeds in 1792, in twee Franfche Brieven aan den be.
„ roemden Scheikundigen DERTHOLLET heb meege„ deeld, die in de Ainnales de Chimie van 't zelfde jaar
„ geplaatst zyn, en vervolgens daar uit, kort daar naa, in
• verfcheide Duitfcbe en andere Journalen (*) zyn over• genomen, en hier door genoegzaam bekend geworden.
„ Dan men neeme bier by in aanmerking , dat dit Stuk
9/ wordt uitgegeeven als een Vervolg der Stukken van
„ TEYLER ' S Genootfchap, welke, volgens den wil des
„ Stichters, behelzen moeten al het geen voor rekening
„ deezer Stichting ter bevordering der Natnurkennis wordt
„ in 't Licht gegeeven."
VAN 1VIARUM herienert, ten laatften , den Leezer, 't
geen by by het doorbladeren wel ras zou ontwaaren ,
„ dat dit Stuk, voor een groot gedeelte, alleen verftaan„ baar is voor die geenen, die de Werktuigen en Proef„ neemingen kennen , door LAVOISIER in zyn Traitd
„ dlementaire de Chimie, befchreeven, of de moeite wil„ len neemen, rnyne l3efchryvingen met die van LAVOI„ SIER te vergelyken. indien ik dit Stuk op zichzelven
• voor elk verftaanbaar hadt willen maaken , zoude ik
„ veel uit het gemelde Werk hebben moeten affchry• ven; waar door hetzelve zeer wydloopig, doch geen„ zip s nuttiger, zou geworden zyn; aangezien de leezing
„ en vergelyking van 't gezegde Stuk van LAVOISIER al„ leen genoegzaam is otn alles te kunnen verftaan , wat
„ hier in betrekkelyk de Lavoiferiaanfche Scheikunde
voorkomt.”
Ten Clot vermeldt de Schryver,, dat by by dit alles
gevoegd heeft de Befchryving van eene nieuwe Lugt- en
Perspomp van een zeer eenvoudig zamenftel, vermids
„ dezelve de lugt in groote glazen fpoediger, dan eenige
„ andere Luchtpomp hem bekend, tot den boogften trap
• verdunt, en deswegen voor verfcheide proefneemingen
, der nieuwe Scheikunde uitneemend gefchikt is.”
zagen deeze Lugtpomp, in de bier befchreevene
Proef(*) Men vindt die Brieven mede in de Algemeene KonstLaterbode , VII Deel , bl. so, enz. door de vriendlyke goedbeid der Dire&euren van TEYLER ' S Fundatie vergezeld van de
daar toe op kosten diet Stichting vervaardlgde Flaat. ilantek.

van den Redatleur.
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Proefneemingen en andere, menigmaalen, en altoos met
eene nooit misfende zekerheid, werken, zonder onderhevig te zyn aan de ongeffeldheden, die zo menigmaal , in
de meer zamengeftelde werktuigen ten dien einde, de proefneemingen onzeker, gebrekkig, of althans langduurig, maaken.
Voor een Uittrekzel is dit Werk niet wel vatbaar; men
heeft de toelichting van een Vyftiental Plaaten , die 't
zelve vergezeDen, noodig. , De Inhoud der XI Hoofdflukken zal onzen Leezer best onderrigten, wat by, in dit
Boekdeel , te vitiden hebbe. — 1. Befchryving van een
Gazometer , welks zamenflel veel verfchilt vain die van
en MEUS1VIER en van een toeftel om op eene
gemaklyke en min kostbaare wyze zeer naattivkeurige Procfneemingen te kunnen doer; omtrent de zamenfielling van
water. — H. Befchryving van een zeer eenvoudigen Ga.
=meter, nevens een toefiel om met weinig kosten de proef.
neeming te doen van de zamenflelling des waters.
III. Befchryving van Luchtontvangers , die by verfcheiden
proefneemingen zeer gemaklyk zyn R en van een zeer be.
knopten toefiel voor de zamenfielling van 't water. —
IV. Befchryving van een toeliel, om aan te toonen 9 dat
door de verbranding van Phosphorus in Gaz Oxygene
Phosphorus - zuur words voortgebracht. — Proefneemingen omtrent het ontvlammen van Phosphorus in het zogenaamd ydel der Luchtpomp. — V. Befchryving van een
toefiel, ant te toonen, dat door de verbranding van Kool
in Gaz - Oxygene Koolzuur wordt voortgebracht. —
VI. Befchryving van een toefiel OM de voortbrengzels van
de verbranding der alien te onderzoeken. VII.Befehryving van een toeftel en van proefneemingen ter ontbinding
Van Alcohol. — VIII. Befchryving van een toeflel, om de
Oxidatie der Kwik op eene gemaklyke wyze aan te toonen.
IX. Befchryving van een toefiel voor de Oxidatie
loan het Tzer. Befchryving van een toeftel , om proefrseerningen met verfchillende Luchtzoorten boven Kwik gemaklyk en naauwkeurig ;e kunnen dGen. — X. Befchry.
Ming van een toeflel en proefneemingen, om aan te toonen,
dat de verfchillende vochten in luchtvormige of veerkrachtige
vloeifloffen vcranderen, wanheer zy in 't ydel worden ge,
kracht, of wanneer de drukking der Dampkringslueht op
dezelve ten naastenby is weggenomen. Xl. Befchryving
Amer. cenvaudige Lachtpomp , svaar door de Lucht fpoediger en fierker ale (dan) door de gewoone Luchtpomp kan
verLAVOISIER
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verdund warden , en die tefens als Perspomp kan warden
gebruikt.

Wy neemen deeze eerfte uitgave eens. Deels, op kosten van TEYLER'S Fundatie,. waar, om, by de Aankondiging, eene Bekendmaaking van Diretteuren der Naalaatenfchap wylen PIETER TEYLER VAN DER HULST te
voegen , welke niet te zeer kan verfpreid worden , ten
einde het lofwaardig gedrag, in deezen gehouden, bekend
te maaken, en de Lief hebbers uit te lokken tot het aankoopen dier uitmuntende Werken , welke ons Land tot
eere firekken, en nuttigheden van veelerleien aart bevatten. Zy geeven te kennen: Ondervonden te hebben, dat de Verhandelingen en Stukken, die zy jaarlyks
gewoon zyn voor rekening dier Naalaatenfchap uit te
geeven, niettegenftaande de waardy, welke men, zo buiten als binnen dit Gemeenebest, daar aan algemeen toekent , echter geen aftrek hebben , volkomen evenredig
met de daarvan gedaane oplaagen ; en dit alleen moetena
de toefchryven aan de fteeds oploopende kosten , die de
aankoop deezer Stukken, offchoon op een zeer maatigen
prys van 't begin of gefteld , veroorzaakt ; waarom zy
het onderzoeklievend Publiek adverteeren , dat zy, ten
einde deeze waarfchynlyke zwaarigheid, zo niet geheel
en al, ten minften voor een aanmerkelyk gedeelte, weg te
neemen, beflooten hebben, om niet alleen alle de reeds
uitgegeevene Verhandelingen en Stukken, zo van het .Eerals 71veede Geneetfthap van TEYLER 'S Stichting, voor
zo verre daar van nog een voorraad voorhanden is , te
doen afleveren voor DE HELFTE van den prys , waar
op die oorfpronglyk getteld waren ; maar ook , om even
denzelfden regel van behandeling, nopens de bepaaling
van prys, vast te ftellen ten aanziene van alle Verhandelingen en Stukken , die in 't vervolg voor rekening
der bovengemelde Naalaatenfchap than uitgegeeven te
worden ; in diervoege dat dezelve steeds by de uitgave
op de helfte flegts zullen worden gefteld van 't geen zy
anderzins zouden hebben moeten kosten. — Daar 't
pryswaardig en weldaadig ooginerk van den Stichter der
voorfz. twee Genootfchappen, om aan de verlichting en
't heil van 't Menschdom nuttig te zyn, en daar toe zelfs
ten goed gedeelte der inkomiten van zyne Naalaatenfchap dienstbaar to maaken , aan de Uitvoerders van
deszelfs Wil den weg aanwees, dien ay, tot bevordering daar van , by deeze intlaan ; zo kan het Publiek
Kk5
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nog met zo veel meer gerustheids zich verzekerd hou
den van de ftipte naakoming der belofte bier boven ,
ten aanziene van de by vervolg uit te geeven Stukken ,
gedaan. Ook zal men voortgaan om voor elken
Bundel , die 'er uitgegeeven Wordt , eenen afzonderlyken
Tytel te doen vervaardigen; ten einde een ieder, die zich
alleen enkele Stukken zou willen aanfchaffen, dit te gereeder zou kunnen doen , zonder door den anders be.
lemtnerepden fchyn van derzelver betrekking tot een
doorloopend Werk bier in verhinderd te worden (*)."
Mogt deeze aanbieding van een ruim vertier deezer
Boekdeelen gevolgd worden ; Flier , gelyk ieder voeit
om aan eenig baatzugtig inzigt voldoening te geeven ;
inaar om licht te verfpreiden , om nut re ft5gten.
(*) wy ontleenen deeze Bekendmaaking uit de 1Viempe Algemeene Konst- en Letterbode , van 15 Juny deezes Jaars , IX
Deel , bl.

192.

Riorneinrche Gefchiedenisfen, door M. STUART. Met Kaar.
ten en Plaaten. YllIfie Deel. Behelzende de Gefchiedenis van het Gemeenebest, van den Dood van HANNI/JAL 'S Broeder tot aan het einde van den Oorlog regen
PHILIPPUS. Te Amflerdam, by J. Allart. In gr.
8vo. 566 bl.

y zo veel daadlyken Krygs, als wy, in deeze laatfte
1) jaaren, zagen voeren, en die nog by lange na niet
beeft opgehodden ; by zo veele Verhaalen deswegen ,
als ons de dagelykfche Nieuwspapieren , en belangryker Werken, te leezen gaven, zou ons ligt de lust vergaan, om het oog eeuwen te rug te wenden, ter befpiegelinge van pude Krygstooneelen ; en gevolglyk vats
bet doorleezen des Werks , welks Achtfle Deel wy aankondigen, en in welks vermelden wy agterlyker geraakt
zyn, dan wy wel wenschten; eene agterlykheid, niet gebooren uit kleinagting voor een Werk , altoos door ons
met welverdienden lof vermeld; maar veroorzaakt door
tusfchenvaliende beletzelen, en de ruimte van Voorraad
of rechtftreeks of eenigzins in dit vak vallende, en tot
onze Tyden betrekking hebbende; wy willen egter ons
bevlytigen om in 't gelyk te komen.
De Tytel wyst bet Tydvak aan, 't welk, in dit Deel,
de

M. STUART ROMEINSCHE GESCHTEDENIS.

495

de ffoffe aan den Gefchiedboeker verfchaft. Niet meer
dan twee Hoofclitukken bevatten dien voorraad van Gefchiedftoffe. Het eerfle levert ons het voorgevallene
van de Nederlaag en Dood van HANNIBAL'S Broeder tot
aan het einde van den tweeden Carthaagfchen Oarlog. Zo

veel opeengetlapelden Krygs geleezen hebbende, als cut
Boek, in gevolge van andeie Oorlogen, aanbiedt, zal 't
met den Leezer eenigzins gelleld zyn als met den Gefchiedfchryver mvius. „ Ook ik verheug my ," — du$
diukt by zich uit, „ naa de blydfchap van geheel Itah
lie over den voleindigden Carthaagfchen Kryg beook ik verheug my, als had
fchreeven te hebben
„ ik zelf deel aan alle moeite en gevaar gehad , den
• Carthaagfchen Kryg ten einde gekomen te zyn; want
1, hoe bezwaarlyk het my, die eenmaal op my nam,
,, le de bedryven der Romeinen te boeken , ook zou voew
,, gen , in' enkele deelen van zulk een werk te bezwy,, ken; de herinnering egter, dat de drie en zestig jaaren,
• van den eerffen tot het einde van den tweeden Car, thaagfchen Kryg verloopen , my even lang bezig hiel.
,, den, als de vierhonderd acht en tachtig jaaren van het
• bouwen van Rome tot aan den Conful APPIUS GLAD„ 1311.1S I die het eerst de Carthageren beltreedt , doet
„ my vooruit zien , dat ik, even als zy , die aan het
„ strand gaan baaden , met elken tred in ruimer en die„ per zee zal geraaken , terwyl het werk , 't welk
„ eerst by elke pooging te verminderen fcheen, onder
den arbeid zelf is toegenomen."
Veel eenzelvigs kan niet uitblyven by dusdanige Gefchiedverhaalen ; doch wordt deeze afgewisfeld door veet
treffends van eenen anderen aart, door Charaeterfchetzen,
door voorbeelden van Laagheid en Edelmoedigheid , en
veele andere tegen elkander affchynende Deugden en Ondeugden, die woelende elkander afwisfelen; door treffende
befchryvingen van belangvolle verrigtingen , die den Leezer als op het tooneel der volvoeringe te rug Leiden.
Vol hier van is SCIPIO 'S tocht en bedryf na iffrica. Groot
Was de toerusting tot dien overtocht , en vinden wy de
gereed liggende Vloot in deezer voege befchreeven.
„ Sicilie hadt veele Romeinfche Vlooten uit deeze zelfde
,, haven in zee zien loopen ; maar geduurende deezen
ganfchen Kryg al vast , waar in men alleen ter kaap,, en kruistocht hadt gevaaren, ja zelfs in den voorigen,
fchoon toen geene mindere Vloot, met twee Confith aart
21
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boord , was in zee gegaan , hadt men nog nimmer
zulk eene ontzettende uitrusting gezien. Omtrend vier„ honderd vragtfchepen voerden thans, behalven de veertig Oorlogs-galeijen , een heir , 't welk eenen Kryg
ttondt te beflisfen , die , tot nog toe in ita/ie zelve gevoerd , deszelfs grond van het eene tot het andere ein„ de met verflagenen bedekt hadt. En deeze Krygsmagt
hadt eenen Bevelhebber aan 't hoofd , die zo wel door
35
zyn goed geluk als door zyne betoonde dapperheid al.
ler verwagting op zich hadt gevestigd, Om hem
met zyne Vloot in zee te zien loopen , liep niet flechts
15
geheel Lilybatern nit, maar kwamen alle afgevaardigden
uit geheel Sicilie aan ftrand, die by SCIPIO hunne
wachting gemaakt hadden, of den Prator rom poNius
st gevolgd waren, ja ftondeu zelfs de keurbenden, die op
l! het Eiland achterbleeven , op den uiterften oever gefchaard , om derzelver meciemakkers, zo vet zulks
gelyk was, met hunne goede wenfchen te vergezellen,
voor wien de zeilree liggende Vloot geen fchooner
„ fchouwfpel was, dan zy zelve het vol,beflaagene ftrand
„ tot een verrukkend tooneel voor de febepelingen
„ tnaakten." — De begrooting der Vloote is bier volgens
jvius opgegeeven; eene Aantekening vermeldt , dat dezelve, volgens A ppIANus, uit 52 Oorlogs -Galeijen, 400
Lastfchepen , en nog eene menigte van kleenere Vaartuigen, beftondt; alien te zamen bemand met 16,0oo Voetknegten en i6,00 Ruiters.
Naa een driedaagfchen Zeetocht gefchiedde de landing
even geregeld als de infcheping. „ Het gezigt der vyand„ Tyke Vloot, en de landing van derzelver benden, vervulde
„ niet flechts de aan ftrand gelegene landen met fchrik
„ en vreeze, maar zelfs alle de nabuurige Steden. Alle de
„ wegen waren fchierlyk zo vol van vluchtende Vrouweri
„ en Kinderen , en voortgedreeven Vee , dat eensklaps
„ deeze ganfche ftreek van Africa verlaaten fcheen. De
vlucht der Strandbewooners was den Stedelingen nog
„ verfchriklykeri, dan deezen de landing der Romeinen ge„ weest was. Carthago inzonderheid was in eene verwar,
„ ring, als hadt de vyand haar reeds veroverd.”
Veel viel 'er nogthans voor, eer bet trotsch en valsch
Carthago bukte, en scum deswegen een zegepraal ontving, de luisterryktte die ooit Rome aanfchouwde. Het
„ gezigt van 't geen voor SCIPIO 'S zegekar werd heenen„ gevoerd herinnerde der menigte zo leevendig alle voori„ ge
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• ge rampen en gevaaren, dat zy, tot ootmoedigen dank
veeleer voor de verlosfing van zo veel kwaads, dan tot
luidruchtige vreugde over het behaalde voordeel, ge,, ftemd , naauwlyks zichzelve van aandoening bewust
• was. SYPHAX, de Koning der Mafafyliers, die met de
s, overige Krygsgevangenen geboeid de Stad werd door, geleid, overleefde niet lang zyne ondraaglyke vernede•, ring; in zynen kerker te rug gebragt , ontmoetede
„ by den dood , die zyne rampen eindigde. Q. TE5 RENTIUS criLL.mus, uit de Carthaagfche Krygsgevange0, nis ontflaagen , volgde den zegepraalenden Veldheer
met gedekten hoofde ten teken zyner bekomene vryheid , en vereerde sci p ro, tot het einde zyner dagen,
• als zynen eenigen Verlosfer. Honderd vier en twintig
4, duizettd ponden Zilvers werden in 's Lands Schatkist
• uitgeftort (3,690,000 Guldens) en veertig ponden Ko.
I, pers (24 Stuivers) aan elken Krygsman uitgedeeld. De
5, toenaam van A p RiCANUs werd, zints deezen dag, aan
scorp gegeeven. De landen van het waerelddeel , 't
0, welk den naam van Africa draagt, die fangs de kust
0, der Middellandfche Zee gelegen waren, droegen toen
• byzonderlyk den naam van dat gewest, en SCIPIO was
I, de eerfte der Romeinen, die zynen toenaam naar de
0, door hem vermeesterde landen droeg, bet zy bet krygs,, yolk hem dien naam vereerde, het zy 's Volks gunst
„ hem dus erkentelyk Wilde zyn.
,, De dag des zegepraals werd opgevolgd door een
0, voortduurend feest, 't welk verfcheide dagen lang de
• prachtigfte fpelen en vertooningen opleverde, waar toe
„ de Overwinnaar edelmoediglyk zynen eigen fchat ont.
4, foot.
„ 's Volks dankbaarheid aan SCIPIO voor zyne dienften
aan het Gemeenebest hadt fchier de burgerlyke vryheid
0, aan deszelfs erkentelykheid gewaagd. Het wilde hem
• Standbeelden oprichten op de plaats der Volksvergade.
0, ring, voor de Scheepsfnebben, op het Raadhuis, in
—
„ den Tempel zelfs van den Capitolynirehen
JUPITER
ja wilde het niet by deeze reeds gevaarlyke vereering
,, van eenigen Burger voor een vry Gemeenebest laaten
0, berusten , maar hem bet Confulfchap en Diaatorfchap
s, voor zyn ganfche leeven opdraagen. Gelukkig voor
,, de burgerlyke vryheid , gedroeg by, die in Spanje reeds
„ door Beene Koninglyke hulde te verleiden was geweest,
„ zich
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zich even groot in bet weigeren dier eere als by de„ zelve zich hadt waardig gentaakt.”
Screro's gedrag tegen de befchuldiging, als of men het
bevredigen van den tweeden Carthaagfchen Kryg alleen
aan zyne eerzucht hadt toe te fchryven , als welke dat
vyandlyk Gemeenebest verdelgd zou hebben , indien de
nadering van wangunflige Confuls hem niet voor deelgeg ooten, of wel mededingers, zyns roems hadt doen vreezen, wordt hier verdeedigd. Doch men zie dit by
STUART zelve.
Wy moeten nog plaats inruimen voor het Character
van een oud Romein, die te meermaalen zich tegen SCIPIO
verzette , en ftaande deezen Oorlog flied; met naame
0. FABIUS MAXIMUS VERRUCOSUS. II Elk der Burgeren,"
berigt onze Gefchiedboeker, „ bragt een kleen auk gelds
„ tot zyne uitvaart op; niet, om dat zuiks wegens zyne armoede noodig was; maar on1 dat zy hem als hunnen gemeenen Vader wilden begraaven. En hoe -zeer
verdiende by dien naam en eer niet, die nimmer roeke1, loos het leeven of de vryheid zyner medeburgereti
1) waagde; maar voor beider befcherming zich alien eigea
17 fchimp en ongelyk getroostede ? De verregaandfte
9/ vooringenomenheid met den overwinnenden scr pro had
dus het Volk deeze dienften van den afgeleefden tegenftreever des jeugdigen Veldheers niet doen vergeeten :
die tegenftreeving zelve moet dan wel cert . . FABIUS
waardig zyn geweest? Ja voorzeker, rAnals had, naar
/5
„ het oordeel van Tavrus, den bynaam van mAximus
verdiend , al had niemand dien voor hem in zyn ge„ flacht gedraagen. Zyn roem overtrof dien zyns Vaders
I/ — was aan dien zyns Grootvaders gelyk. Deeze
57 mogt zich op weer verwinningen beroemen; eenen
HANNIBAL, te ftaan kon alle overwinningen opwegen.
Men hieldt hem meet voorzichtig dan voortvaarend ;
„ doch men twyfele vry, of zyn eigen aart, dan wel de
aart des Krygs , die Coen gevoerd werd, hem eenen
DRAALTCR maakte; niemand betwist het geen ENNIUS
van hem verzekert: het draalen van dien eenen Man
S/ heeft den Romeinfehen Staat herfteld. Wy fchroomen
„ geenzins (*) deezen FABIUS onder de Mannen van den
31 al(
*) Hier wyst de Schryver tusfchen beiden den Leezer tot
de
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,,, allereerfien rang te plaatzen , dien tot nog toe ooze
„ Gefchiedenisfen vermeldden." — Waar cip STUART
deeze Kenfchets ophangt , met aanwyzing van de deelen zyner Gefchiedenisfe, in welke men de daadzaakeat
vindt.
„ Diep doorzicht, onbezweeken moed, wys beleid, vol„ komen zelfbeheerfching, onbepaalde :zucht voor het al„ gemeen boven het eigen welzyn, voorbeeldelooze op„ offering van eigene eer en achting aan de belangen des
1, Vaderlands .- zyn, in ons oog , zyne onhetwistbaare
„ rechten op den rang, dien wy zyner nagedachtenia
„ hebben aangeweezen, en waar in wy hem, met ghee'
„ eigendomlyken luister,, meenen te zien uitfchitteren.
„ Welligt was by toch de eenige in Rome's Pantheon ,
,, die zich fchimp en fmaad uit zucht voor tiqt algemeen
,, belang getroostqcle, ..- die zich daar toe vrywillig in
,, de haatlykfte verdenking bragt, terwyl zyn hart uit het
,, edelst beginrel werkte. Meer dan eens zagen wy lam
der Vacjerlandsliefde zulk een offer brengen , waar toe
niemand,
wiens hart alleen van eerzucht gloeide , wit
•,
,, vermogend was. Zyn grootmoedig vergeeven van eigen
„ geleden ongelyk , en zyne bemoeijing, om anderen alien
,, ouden wrok op het altaar des Vaderlands te doen af„ leggen — zyne gelaatene onderwerping by den anad
zytrs Zoons , die reeds eenmaal Conful was geweest ;
eene gelaatenheid , welke de verwondering en het
voorbeeld der volgende geflachten bleef — zyne zorg
tegen alle verbastering van zeden door weelde en over, daad -- en zyne minzaame behandeling van alle zyne
,, orderhoorigen , — voltooijen in hem den edelften
field, wiens grootheid goedheid is. Eigenzinnigheid ent
„ yverzucht noemt men zyne zwakke zyde; maar de
1, eerfte is deugd als zy op wysheid rust, de tweede
,, voddt ons oog in zyn chara&er niet. — Wat was
'1 zyn zwak ? — Zo ver bet ons blykbaar werd, gebrek aan kieschheid in middelen om een goed oogwit
,, te bereiken , 't geen de ftaatkunde gedoogt, doch de
5, zedeleer afkeurt ; een gebrek echter, 't welk ons al„ leen in zyn tegenffand tegen SCIPIO gebleeken is.
„ Te recht telde PLINIUS hem onder de zeldzaame
.55,
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voorbeelden eens zeer langen en werkzaamen leevens,
„ daar VALERIUS MAXIMUS van hem verzekert, dat by
twee en zestig jaaren lang de wigchelroede voerde ,
welke hem in zynen manlyken ouderdom werd toever„ trouwd, en hier uit elk laat opmaaken , dat zyn lee,, yen een geheele eeuw ruim vervuld moet hebben. Wel„ ke bepaaling zyns hoogen ouderdoms , vergeleeken
met zyn eerfte en laatfte Confulfchap , ons ten klaar„ hen toont , hoe lang men 's Mans aanleg miskend heb„ be, en met hoe veel rechts de Romeinfche Redenaat
„ zyn voorbeeld ter bemoediging des Ouderdoms by„ bragt,”
Yeldtocht van den Generaal BUONAPARTE in Italien, geduurende het vierde en vyfde jaar der FranJche Repu.
bliek , in het Fransch befchreeven door eenen Officier
Generaal , vercierd met eon Kaart of Plattegrond van
Mantua. Te Rotterdam , by J. Bronkhorst , E. van
Wolfsbergen s C. van den Dries , en J. van Santen.
In gr. avo. 605 bl.

e aftrek, welken wy beloofden dat bier te Lande zon
hebben een Werkje, in den voorleden Jaare uitieD
geeven, getyteld
Krygsbedr yven van den Generaal

BUONA-

is met de daad gevolgd , en 't zelve byna
geheel tntverkogt. Geen zo algemeen , dan egter een
goed, vertier voorzien wy van dit uitgehreider Werk, diets
Held betreffende, ons deezer dagen ter hand gefteld. Hoe
zeer ook . het gemelde Stukje de zugt, om zich van 't
een en ander , wat men daar flechts kortlyk gefchetst
vindt, nader en uit egte bronnen te onderrigten, veelen
moge aanzetten om die onderrigtingen te bekomen, zul.
len niet weinigen zich met het eerfte vergenoegen, &boon
de gebeurtenisf, n , zo groot , zo gewigtig , zo verre
ziende, eene gezetter befchouwing, bier aangeboden,
dubbel verdienen.
Wie ook vindt zich niet uitgelokt om BUONAPARTE
van nader by te leeren kennen , ten wiens opzigte de
Nertaaler deezes Werks , in zyn Voorbericht, fcnryft :
,, Het was niet enkel de kundige en onverfchrokken Krygs•
,, held,

PARTE (*)

(*) Zie onze dlgem. Valitri. hetteroef, VOCII

bl. Sags
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held , die in et Pen Veldtocht verfcheide Keizerlyke
Legers vernielde, en geheel Italica vermeesterde; het
,, was niet enkel de fchrandere Staatsman, die . door zyn
6, verheven beleid den zegenpraal alum verzekerde , en
• vervolgens in het Vredeswerk met den Keizer de ge„ wichtigfte rol gefpeeld heeft ; mar bet was, en dit zegt
veel meer, de medegaande en gevoelige Menfchenvriend,
„ de rechtvaardige , billyke en befcheide Man, de be„ daarde Voorftander der Vryheid , de Tegenftander van
91 alle onderdrukking , de Vriend van Orde, de befcher7
„ mer der deugd en onfchuld , ja de Prediker van het
Euangelie aan de Leeraars van den Godsdienst; het
• was, met edn woord, BUONAPARTE, die het Republi• keinscli Leger in Italien aanvoerde , en de Volken,
„ die by met het zwaard in de vuist zich hadt onder=
„ worpen , door achting en liefde aan zich kluisterde
• terwyl by ze, zo veel in hem was , gelukkig maakte.'
's Vertaaiers voorneemen was geweest, een kort Tafereel
te fchetzen van 's Mans Leeven en Character; doch
wyst op het geen des vermeld wordt in de opgenoemde
Krygibedryven. — In bet oorfpronglyke was eene Kaart
van de Landen , die BUONAPARTE ten Krygstooneel itrekten; doch men vondt die ter overneeminge te gebrekkig,
Dus eene Kaart, wel uitgewerkt, zou egter, in een Werk
van deezen aart, gevoegd , en de verdientlen van 't zelve
Piet weinig vermeerderd hebben. De platte grond van
Mantua, in deezen Veldtocht zo Vermaard geworden, en
deszelfs ommettreeken, vindt bier, naar het oorfpronglyke, plaats.
De oorfpronglyke Schryver of Verzamelaar van dit foort
van Dagverhaal van den allermerkwaardigllen Veldtocht,
die de Militaire Gedenkboeken des Franfchen Volks Luister heeft bygezet, „ hadt,” gelyk by ten flot verklaart,
„ met deszelfs bekendmaaking geen ander oogmerk dan
„ 'er een Geheel van te verzamelen , hetzelve aan bet
nieuwsgierig Publiek ter leezinge aan te bieden, en
dus doende de Officieren van dit dapper Leger van
„ Italien aan te moedigen om hunne byzondere aanteke„ ningen mede bekend te maaken, op welke gezamenlyke
„ berichten alleen, men het zal mogen onderneemen, eene
„ alzins waare en geloofwaardige Krygskundige Gefehie„ denis van deezen roemryken Veldtocht te vervaardigen.
„ Verfcheiden bouwftoffen, die men verzameld heeft,
,,
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1, zouden verftrooid zyn geraakt, of 'er zou eenige moeite
„ aan vast geweest zyn om die te verzamelen; men zal
„ ten minften deeze moeite den Gefchiedfchryveren be„ fpaard hebben, die het eens zullen willen onderneemen
een Tafereel der verovering van Italien te fchetzen.
^ CiESAlt heeft ons zyne Gedenkfchriften nagelaaten —
„ waarom zou BUONAPARTE ons de zyne niet mededeelen 7
„ Heeft by niet ook nog met C./ESAR dit gemeen , dat
4, by even goed fchryft als een Leger aanvoert en flag„ leevert? 'Er is misfchien niemand dan by zelf, die op
• eene alzins waardige en gepaste wyze zou kunnen verhaalen, het geen by heeft uitgevoerd. Hy zal met die
1, diepe kunde , maar ook met die eenvoudigheid fchry„ yen, welke het byzonder kenmerk van een Genie uit,, maaken ; terwyl zyn Gefchiedfchryver , de geestdrift
• niet kunnende we6rhouden , die de aaneengefbhakelde
volgreeks van Overwinningen van zynen Held by hem
„ opwekt , altyd minder onderrichtend , minder getrouw
,, en minder belangwekkend , zal weezen.”
De Vertaaler heeft , behalven eene en andere kleine
Aantekening, by bet Werk zoms een Berigt en Aanlpraak
gevoegd, 't welk by oordeelde daar toe te behooren, en
door den oorfpronglyken Verzamelaar waarfchynlyk over 't
hoofd gezien. In het Register van de Onderwerpen, die in
dit Werk voorkomen , zyn ze met een Sterretje getekend.
De aart deezes Werks is uit het reeds opgegeevene
kenlyk genoeg. Veel biedt 'er zich in aan, 't,welk overneemenswaardig is. Ja te veel om het enkel aan te flippen. Wy vonden ons des verlegen. Voeglykst ter overneeminge dagt ons, uit het ilanhangzel, de , Korte Schets
of beknopte opfornming der Overwinningen van het Leger
Van Italien , onder aanvoering van den Opperbevelhebber
EUONAPARTE.
„ Dit Leger

heeft, binnen den afloop van zes maan„ den , honderd duizend man van de beste Keizerlyke
Troupen gevangen gemaakt, vier honderd ftukken Ka„ non , honderd en vyftien Vaandels genomen , en vyf
• Armeeen vernield.
„ Veldilag van Illontenotte, den el en 22 Germinal
,, van het vierde jaar der Franfche Republiek , fo en
,, ii April 1796.) BEAULIEU verliest tusfchen de drie
,, en vierduizend can , waar onder meer dan vyf en
twintig -honderd Krygsgevangenen. Gewonnen door
,, de Divifie van den Generaal LA HARM
,0 Veld-
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y, Veldflag van Millefimo , den 22 tot 25 Germinal,
,, Or April.) De Armee beftaande uit Oostenrykfche
1, en Piemonteefche Troupen , van alle kanten omcingeld-,
1, heeft tweeduizend of vyf en twintig honderd man doo,, den , onder welken een Aide de Camp, Kolonel des
Konings van Sardinien. Men maakt op deezen dag ze1, y en of negenduizend Krygsgevangenen. Gewonnen door
,5 de Divifie AtrozREAu.
„ Veldflag van Mondovi, den 27 Germinal, (16 April.)
5, De vyand verliest agttienhonderd man, waar onder dertienhonderd Krygsgevangenen ; tellende men onder de
0, dooden een Piemonteesch Generaal Kolonel van de
,, Garden des Konings van Sardinien. Men verovert elf
Vaandels , drie, ftukken Kanon , en vyftien Kruidkisten.
,, De Franfchen komen binnen die Stad , en vermeesteren
dezelve.
„ Verovering van de Steden Bene , Cherasco en illbat
benevens acht en twintig ftukken Kanon , enz. Chet, rasco is fterk door zyne lagging aan de zamenvloeijing
1, van de Stura en den Tenaro, als mede door van rondsorn
9, met Bastions voorzien to weezen , en welverfterkt met
• Schanspaalen en vriesfche Ruiters. Den 25 en 26
Floreal, (24 en 25 April ) door MASSENA en AUGE REAU.
„ Veldflag

van Lodi en ftoutmoedige Aanval op de
• Brug, die, door dertig vuurmonden en tienduizend man
„ verdeedigd , in deezen Veldflag wordt weggenomen
„ die een der merkwaardigfte is voor het Leger van ha', lien. BEAULIEU heeft twee of drieduizend man, zo doo,, den als gekwetsten en Krygsgevangenen. De behendig4, held in de uitvoering en de fpoedige uitwerking van
„ het verfchriklyk Vuur en de masfa der Republikein„ fche Kolon op de vyandlyke Arm& zyn de oorzaak
„ dat men flegts weinig manfchappen verliest. De over„ winning valt voor op den 22 Floreal, Mey.) Men ig
,, dezelve verpligt aan den onverfchrokken moed der Ge, neraals MASSENA en AUGEREAU:
„ Verovering van Pizzighitone en Cremona , den 25
5, Floreal, (14 Mey.) De Bezitneeming van geheel Loin• bardye.
„ Overtocht van den Mincio; Gevecht van Borghetto;
,, verovering van de Vesting Pefchiera en der Magazynen
,, van Castel- Nuovo. Het verlies des vyands bedraagt
vyftienhonderd Man , zooooden als Krygsgevangenen
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en vyfhonderd Paarden. Dit valt voor den 13 Prairial,
„ (r Juny.) — Den 15 Prairial (3 Juny) komt BUO-.
„ NAPARTE te Verona binnen.
„ Mantua belegert den 16 Prairial, (it Juny.)
„ De Citadel van Ancona, die de overmagt aanbrengt
„ op den Adriatifthen Golf, worth den 8 Mesfidor (26
„ Juny) overgegeeven aan de Troupen der Republiek.
„ Men maakt in de Porten van Urbin, Ferrara en Bologne omtrent tweehonderd metaalen ftukken buit, benevens zeven of agthonderd fnaphaanen.
„ Eene Divifie van het Leger van Italien komt den
9, io Mesfidor (28 Juny) te Livorno binnen.
„ Nederlaag van den vyand te Lonado , den 15 Ther„ midor, (2 Aug.) 'Er worden tweeduizend vyanden
„ gedood of gekwetst. Herovering van den post van
• Sale.
;,otkomen overwinning, door het Leger van Italien
„ behaald te Castiglione en Monte- chiaro. Gevangennee„ ming van zesduizend Oostenrykers ; verhaaste vlugt
,, van den vyand, valt voor den 16 Thermidor, (3 Aug.)
Gevecht te Gavardo, den 17 Thermidor, ( 4 Aug.)
Nederlaag van den vyand. Na een vry leevendig
„ fnaphaangevegt worden bun agttienhonderd Krygsge„ vangenen ontnomen , door den Generaal DALLE„

9.2 MAGNE.
„ Overwinning,

door het Leger van italien behaald te
„ Pefchiera op den Mincio, den 19 Thermidor, (6 Aug.)
„ De Poorten van Verona worden met K2non opengeden 20 van dezelfde Maand, (7 Aug.)
• chooten,
f
„ De Republikeinen veroveren Montebaldo, de Corona,
• Preabalo, en de Rots van Anfonco. Overtocht van den
„ Etsch, en 's vyands terugtocht op Roveredo , den 24
„ Thermidor (II Aug.) Men is deeze overwinningeri
„ verfchuldigd aan de Generaals MASSENA, AUGEREAUs
99 SORET, enz.
„ Verovering der Brug van Governolo, en Borgoforte,
„ den 7 Fruftidor, (14 Aug.) door den Generaal SAHU•
5,

GUST.
9, Mantua

geblokkeerd, den .9 van die zelfde maand,
„ (26 Aug.) door denzelfden Generaal.
„Veldflag van Roveredo, die den ao Fruaidor, (6 Sept.)
1 , plants grypt, en een der gelukkigften is van den gehee, len Veldtocht. De vruchten van deeze Overwinning zyn
„ zevenduizend Krygsgevangenen, vyf en twintig auk” ken
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ken Kanon, vyftig Kruidkisten en zeven Vaandels, door
99
„ den Generaal VICTOR.
„ De Republikeinen maaken, in den Veldflag van Bas„ fang , vyfduizend Krygsgevangenen.
„ Gevegt by bet Dorp Terea en Castellaro. Verove„ ring van Porto Legnago, den 27 Frudidor, (13 Sept.)
„ Tweede Gevecht des anderen daags te Due Castelli,
0, door AUGEaEAU geleverd.
• Overwinning , door het Leger van Italien behaald te
,, Georgia. De vyand verliest vyf en twintig bon,' derd man aan dooden en gekwetften.
^ De vyand wordt te Governolo aangetast en in vet.
„ itrooijing gebragt, met verlies van elfduizend man , die
„ Krygsgevangenen gemaakt worden, den 2 Vendemiaire
1, van het vyfde jaar der Franfche Republiek, (23 Sept.
,, 1796.)
• Onder alle de Overwinningen, waar, van wy gewag
1, maaken, is die van /kook eene der roemrykfte, waar,, by de Bevelhebbers de grootfie Krygskundige be„ kwaamheden en onverfchrokkenheid aan den dag leg1, gen. Het Dorp. .drcole is verbaazend fterk door zyne
„ lagging in het midden van Moerasfen en Kanaalen.
„ De vrucht van deeze Overwinning is vier of vyf„ duizend Krygsgevangenen, vier Vaandels, achttien ftuk„ ken Kanon, vierduizend Dooden en even zo veel Ge„ kwetften. Zy valt voar den n9 Brumaire , (re) Nov,)
„ Gevecht van St. Michiel, den 23 Nivofe , (12 Jan.
„ 1797.) De vyand wordt volkomen geflaagen. Men ont„ neemt hem zeshonderd Krygsgevangenen. Op denzel.
• ven dag wordt by aan de Corona te rug gedrongen,
• alwaar men hen' honderd, en tien gevangenen ont,, nee=
„ Veldflag van .Rivoli , gewonnen den 25 en 26 van
„ diezelfde maand, (14. en r5 Jan.) na eenen zeer bardnek„ kigen tegenftand. Dertien du i zend Krygsgevangenen op
,, hem gemaakt, verfcheiden Vaandels en verfcheiden Stuk„ ken op hem genomen ; de Generaal. ALVINCY, bykans ge„ heel alleen gelaaten, ontkomt het ter naauwernood.
„ Den 26, (15 Jan.) twee Gevechten te iinguiari. In
„ het tweede ontneemt men den vyand tweeduizend Krygs„ gevangenen , vertneestert zestien ftukken Kanon , en
• verbrandt men alle de Bruggen op den Etschgroom.
,, De Veldflag van de Favorite, die de overgave van
• Mantua beflist valt geheel uit ten, voordeele der Re.
L13
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• publikeinen. Men ontneemt den vyand zeven duizend
„ Krygsgevangenen, en verovert Vaandels, Kanon en alle
„ de Bagagien van de Armee , benevens een aanzienlyk
„ Convoy van Graanen en Osfen, die de vyand in Man,' tua zogt te brengen.
„ Den 13 PluviGfe , (r Feb.) worth de vyand te Imola
9, en Faenza geflaagen op den Cenio.
,, Den 26, (14 Feb.) De Buit , die men te Loretto
• maakt, bedraagt een Millioen.
Den 6 Ventofe, (24 Feb.) zyn de Franfchen tot
Tolentino voortgerukt, vyf en dertig mylen van Rome •
9, terwyl de vyand , op hunne aannadering , de vlucht
• neemt naar Infpruck.
„ Den 8 Ventofe, (2 Feb.) zyn de Fran fchen nog te
99 Tolman() , terwyl de Paus met de Republiek vrede
„ maakt, afftand doende van Bologne, Ferrara, ilvignon
„ en Romanien , eene gedwongen Geldleening toeftaande
,, van dertig Millioenen ; van vyftienhonderd mylen lands
„ neemt men hem vyf honderd af.
, Den 26 Ventofe , (16 Maart) gaan de Franfchen over
„ de Tagliamento, twintig mylen van Triest, dat welhaast
„ gevolgd wordt van eene nieuwe overwinning naby de
9, laatfte Stad, alwaar men den vyand drieduizend Krygs,, gevangenen ontneemt.
„ Den 3 Germinal , (23 Maart) valt de Veldflag van
9, Tarvis voor, ten noorden van Triest, alwaar men den
„ vyand vyfduizend Gevangenen ontneemt, benevens vier„ honderd Wagens en dertig ftukken Kanon.
„ Den 4 . Germinal , (24 Maart) wordt 'er eene groote
9, Overwinning behaald op de oevers van den Piaveliroom,
„ alwaar Prins KAREL door de Franfchen wordt op de
• vlucht gejaagd , hun duizend Krygsgevangenen laa„ tende.
, Den 14, (3 April) lost men te Parys het Kanon, op
,, de tyding der verovering van Triest; dit is juist dezelfde
• dag, op. welken Verona, Brefaa, ilneona en Urbino zich
,, met de Republiek vereenigen wino].
„ Den 16, (5 . April) maakt BUONAPARTE naa eene
nieuwe Overwinning op Prins KAREL fchikking om
• na Weenen te gaan , terwyl de Divifie van Tyrol wear
„ te Brixen komt , om zich met het Leger te veree• nigen.
„ Den t 5 (14 April) komt bet Leger te Gratz binnen,
• zestig mylen van Weenen.
„ Den
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9, Den z Floreal, (2o April) verzoekt de Keizer een
„ Wapenfchorting , ten einde fiver den Vrede te gaan
„ handelen ; de Franfchen zyn te ,udenburg , vyf en
„ veertig mylen van Weenen: eindelyk ftaat bet Leger te
9/ Leaben, negen en twintig mylen van Weenen wanneer
„ de Vredes - Preliminairen aldaar getekend worden , na
„ dat de Generaal MOREAU Kehl en Orenburg heeft geno„ men, en de overtocht van den Rhyn volbragt is over
„ de Barg van Neuwied, den r Floreal, (a() April) onder
„ aanvoering van den Generaal HocHE.”
Dit is de hoofdinhoud der ftoffe bier verwerkt : we!
aaneengefchakeld , en doorvlogten met voegzaame aanmerkingen. Dan wy mueten de Leezers tot het Werk
Eive verzenden.
Vaderlandsch Woordenboek oorfpronglyk verzameld door TACO=
BUS KOK. XXXIV en XXXV Dee4 Met Kaarten , Plaaten
en Pourtraiten. Te ilmllerdam, by J. Allan; het een 317 ,
het ander 295 bl. in gr. 3vo.
y voegen, in onze Aankondiging, deeze twee Deelen te
zamen , om, daar wy 'er het einde deezes Werks mede
zien, ook een einde aan onze reeds lang genoeg uitgeftelde
Aankondigingen te maaken; immers de Jaartekening des laatften
Deels is 1796. Te meer fpoeden wy ons: dewyl wy reeds
twee Deelen van de beloofde Aanvulling deezes Werks ontvangen hebben , die om Aankondiging en Beoordeeling roe.,
pen.
Met den Zaanflroom opent zich het XXXIV Deel; en heeft
de Vervaardiger zich ten deezen opzigte, en de Dorpen aan
Bien &room gelegen , bediend van de onlangs uitgegeevene Befaryving der Zaanlandfche Dorpen , van wylen suatAant
LoosjF.s. Het verflag der Friefche Zeedyken is zeer breedvoerig. — Zeeland beflaat een groom plaats, en loopt van bl:
98 tot 174. — Zierikzee alleen flrekt zich van hi. 191 tot
$41• Niets , om 'er byzonder op till te Nan , hebben wy
aangetroffen ; weshalven wy onverwyld overgaan tot het
XXXV ()eel.
De breedvoerigheid van een en ander Artykel, die wy in 't
voorgaande Dee! zo even opmerkten, heeft hier plaats omtrent
bet Graaffchap en de Stad Zutphen; loopende van bl. 12 tot So.
De Stad Zwoile beihat het pen wy vinden van bl. 169 tot 259.
Het Geflacht der VAN ZWIETEN , in Holland zeer vermaard,
doch nu meer dan anderhalve Eeuw geleden uitgeftorven, bekleedt eene uitvoerige plaats; dan eta ruimer dat des nog be.
I. 1 4
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&ander, Genachts der ZYP ,, STEINA, met welks opgave het feat.,
lie Dee) deezes Werks beflooren words.
Onder de niet algemeen bekende zaaken , van welke iaattle
een Werk van deezen aart natuurlyk overvioeit , komt ons
voor, 't geen wy geboekt vinden van de Verwooting te
7nerflam, door de Franfchen , in den Jaare ieee, aangerigt;
eene Verwoesting, foals zo zeer yergroot . en ten affchrik der
Franfchen , in vroegeren tyde, zo breed uitgemeeten, en, met
een aantal leugens gettoffeerd, den kinderen op de Schoolen in
/let berigt , bier voorkomende, worth ge.
banden gegeeven
boekt, zo als het den Vervaardiger deezes Werks is medegee
deeld, uit den mond van oude Lieden , die, in den Jaare 1725 ,
slog in 't leeyen waren. 't Luidt in deezer voege.
„ Op 'den ache en twintigtten December , in den vroegen
„ enorgendond , kreegen de Ingezetenen van Zwammerdanf
„ kennisfe , dat de Franfchen fangs de Mykaade in aantogt W11.•
ren; en naardien zy zich van den Graave VAN KONINGSNIABIC
• verlaaten zagen, pakten zy hunne beste goederen op, en be.
gaven 'er zich mede op de vlugt. Korten tyd, en. yolgens
„ zommigeu, geen uur dear naa, vertoonden zich de Franfchen
voor tie Meg,' die over den R I yn Jig. De weinige Man.
,, fchap, die 'er de Graaf VAN KONINGSMARK onder 't bevel
een Luitenant, nog gelaaten badt,hieldt hen bier we! een
korte wyl op; maar de Franfchen middel gevonden hebbend6
90
om 'met een Damfchuit over den Rhyn te komen, wierd de
91
• Luitenant 'onfingeld , en door hen in 't water verfmoord•4
st veelen zyner Manfchap toogen op de vlugc, maar de mees„ ten verlooren 'er het leeven.
„ De Franfchen, toen in Zwammerdam gekomen , begonden
„ aanflonds alle Huizen open te breeken, en 'er alles, wiat huts
„ van 't overgeblevene goed aanftondt, te plunderen en te
„ woven. Vervolgens flaken zy de Huizen in den brand, die
„ alien, benevens de Kerk, door het y our verteerd zyn,
„ gezonderd twee, wear in de vlam niet gevat hadt. Daarnaa
„ begiven ` zy 'zich na de Boerenhuizen landwaards in. Hier.
s• fcboot een Doer, die nog in zyn Huis gebleeven was, op,
de Franfchen, 't welk by op 'r `eelfde oogenblik met den
„ dood moest bekoopen, en dees is de eenigfte der ingezete„ nen van Zwammerdam geweest, die 'er in deezen' togt
„ omgekomen.
, Even huiten Zwammerdam, na den kant van .ellphen, vonden de Franfchen nog eenige weinige menfchen in de Hui„ zen, die zy' deerlyk mishandelden , alles afperften, en naakt
„ en blobs door de frieeuw en bittere koude landwaards in joe.
„ gen. De voornaa'i fie wreedheid, die bier gepleegd werdt,
„ was aan een Metzelaar en zyn Vrouw , die zy zamen te
„ bed vonden leggen, de Man wegens eene zwaare krankte
„ er tie Vrouw eenige dageai oud kraams. De Kranke wierd
„ met
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„ met de hairen van het bed gefleept , en de Vrouw zo mishandeld, dat zy te ter Coude, daar zy, door hulp van 241„ deren, nog leevendig met haar Man gebragt was, naa wei• nige dagen overfeed. — Een Dogteitje deem . Lieden,
„ toen zes jaaren oud was met andere Kinderen iri een Schip
„ geborgen ; maar , door den ouderdom en het overlaaden van
„ het Vaartnig in 't gevaar van zinken geraakende, begaf zy
• zich met andere re land , en zworf fangs den Rhypdyk aan
„ de laage zyde , tot dat zy door een Franfchen Ruirer, die haar
„ aanzag voor een Kind van goeden huize , wierd gevangen
„ genomen , en op zyn paard gezet. Eersc werd zy na Woer•
„ den gevoerd , en aan andere Franfchen verkogt; vervolgens
na Utrecht, en aldaar in een gat gezet. Hier zat zy eenige
„ weeken , rot dat zy door aanzienlyke lieden voor zeshonderd
„ Guldens gelost werd. Deeze hadden het Kind gaarne by
„ zich willen houden ; doch de Vader eischte het, naa verloop
„ van omtrent een *ar, in weaken tyd by herrrouwd was, te„ rug, en was door geen ernflig nanhouden , of groote belof„ ten , te verzetten, waar op dan zyn Dogtertje aan hem wad
„ overgegeeven.”
Onder het affchryven bier van kwam het ons voor, meet:maalen iets dergelyks geleezen te hebben. Wy floegen het Tafeteel van CERLSIER ons naast by de hand, open; en bier het
bedoetde in alien deele tiler vindende , gingen wy met de door
hem aangeweezene Schryvers te made , en onder deezen vonden wy den Tegenwoordigen Staat vermeld, VI D. bl. 348 ,
waar wy het opgegeeven verhaat bykans woordlyk lazen. Het
bleek ons bier uit , dat noch noir , noch wie ook de verdere
Voortzetter deezes Werks moge weezen , de Man ware die dk
berigt ontving; maar WAGENAAR, dien men met grond voor den
Schryver houdt van dit gedeelte des Tegenwoordigen Staats.

Republikeinsch Vraagboek, behelzende eene korte Uitlegging van
de Staatsregeling Ivor het Bataaffche Volk, door een Zwolsch
Burger. Te Zwolle , by J. de Vri, 1 798. In 8vo. 23 bl.
en klein , maar wel opgefleld Werkje waar in de grondeti
van de thans aangenomene Staatsre,2,eling voorgedraagen,
cn de hoofdvastflellingen , daar in gemaakt, opgegeeven worden; meestal doormengd met korte redengeevingen , waarom
het zo en niet anders bepaald is. Een Boeltje als dit behoorde een Schoolboekje te worden.
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Eenige Aanmerkingen over het Publiek Onderwys, door F. VAN
LtYDEN VAN WESTBARENDMEGT. Te Leyden, by D. du Mortier en Zoon , 1798. In gr. 8vo, 39 hi.
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et eerite gedeelte ,van dic Werkje' loopt over de verplig-

ting der Maatfchappye tot bezorgiug van noodig onder.
wys; en wat deswegen ftaat in agt te -neemen, tot het bekomen van bekwaame Onderwyzers. Naa eene opgaave der
hoofdtrekken van het Nationaal Inflituut in Frankryk, vaart de
Schryver voort om zyne denkbeelden mede te deelen , wegens
een Nationaal lnflituut in ons Gemeenebest. In de eerfte
piaats deelt by zyne gedagten mede over de veel betwistte
vraag: „ Zal 'er meer dan eene Hoogefchool worden daargefield?" Hy pick voor wine. En onderzoekt vervolgens, „ Waar
de Nationaale Hoogefchool zal geplaatst worden?" — Omtrent dit verfchilftuk fpreekt de Burger Schryver in deezer voege.
De Raad der Gemeente van Utrecht heefc het voorinaalig
„ Collegie van Curatoren der Univerfiteit te Leyden berchut„ digd, in zynen brief aan de Gonititutioneerende Vergade„ ring , door aanbelang voor die Hogefchool gedreeven ge.
dat ene
• weest te zyn , wanneer hec zynen wensch
• bloeiende Hogefchool de plaats van veele kwynende , zo
„ doorluchre als Hogefcholen , zou vervangen. Ik zal geenzins
„ dien brief , die my alleen uit de binnenlandfche Courant be„ kend is, recontreeren. Het onderzoek, welke Univerficeit
,, het meest
kan best door hen, die beider &at on„ derzochc hebben, worden beilischt ; maar doet niets ter zaa..
„ ke: alleen merk ik aan, dat de Raad van Utrecht niet fchynt
„ gelefen of begrepen te hebben, dat gedeelte van den Brief
„ der Leydfche Curatoren , het welk denzelven niet behaagd
„ heeft. Ik meen van my zelven, zo wel als van de Burgers
,, P. L. VAN DE KASTEELE , L. VAN SANTEN en G. A. M. VAN
„ BOMMEL , die mede tot het afzenden van dien Brief hebben
„ geftemd , te kunnen zeggen, dat het belang der Stad Leyden,
„ of de Univerfiteit , die Coen aan onze zorge was toever„ trouwd, ons bier in werkzaam hebben doen zyn ; en wanneer
„ men zich de moeite geeft onfen Brief, die met veel naauw„ keurigheid, in het Dagblad by van Schelle gedrukt , re vinden
„ is, met eenigen aandacht te lefen , zal men zien, dat alleen
„ van ene Univerfiteit gefprooken wordt. De dood }weft,
,, lints dien tyd, den verdienstvollen VAN SANTEN aan de ge,
• leerde Waereld , aan zyn Vaderland en aan zyne Vrienden ,
„ ontrukt. Maar ik houde my verzekerd, dat by en wy al„ len niet zouden verlangen dat 'er te Leyden ene Schole bleef
„ voor de Weetenfchappen , zo de Nationaale School elders
wield
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wierd geplaatst. Indien de wyze Staatkunde niet vorderde
,, de welvaart, zo veel mogelyk , over het geheele Land te
„ verfpreiden, zoude ik niet afkeerig zyn van het denkbeeld
• om de Nationaale Univerfiteit te ilmflerdam te plaatzen, en
„ ik zou dan in die Stad den zetel van het onderwys in de
„ Kuntlen , en het Nationaal Inftituut, verlangen , om dat hare
„ uitgebreidheid bet gemaklyker zou maaken een aantal be.
„ kwaame Mannen , die aldaar hunne wooning hadden , te
„, vinden. Maar ilmfierdam heeft tor hare welvaart geen Uni„ verfiteit noodig., Men mist daarenboven cc Amflerdam wandelingen , die ik ondertusfchen voor een vereischte houde in
„ ene Stad , alwaar men de Burgers der Maacfchappye wit
• brengen, in even cyd dat zy de gezondheid van het lichaanz
„ minder dan ooit uic het ooge moecen verliezen. Utrecht
,, heeft zeker ene voordelige ligging in hec midden van uns
„ Gemeenebest ; Leyden heeft buiten 's lands enen meer ge.
„ vestigden roem dan eenige der andere Univerfiteiten. In deze kan ik by ondervinding fpreeken.
Hoe veel hebben
• scamoun en SALMASIUS toegebragt om haren luister te yestigen. De naam van BOLRHAVE werkt nog tot den bloei van
het vak der Geneeskunde. En zo lang de menfchen men„ fchen blyven , zal de wyze Wetgeever, zo wel als een ver• ftandig Gouvernement, van dergelyke omitandigheden gebruilc
„ maaken. De nabyheid van de Univerfiteit by het verblyr
„ der hoogfte magten kan in vele zaken nuttig zyn.
„ fchien , dear ik thans in geen betrekking meer fta tot de
• Leydfche Univerfiteit , zal men my minder van ene voorin„ genomene partydigheid befchuldigen.”
Vervolgens dealt de Burger zyne denkbeelden mede , over

het aanneemen der Studenten en de Promotien — Over de Taal,
waar in het Onderwys gegeeven words — Over de Politic en
.Rechtbank van de Univerfiteit. — Over de Onderwyzers der
enderfcheidene Godsdienflige Genootfchappen laat by zich in dee•

„ Al hadde men in de Staatsregeling hec
xer voege hooren
„ denkbeeld van hen gevolgd, die het nuttig oordeelden , dat
,, de Leeraaren van alle Godsdienflige Genootfchappen enige
„ toelage van 's Lands wege ontfingen, dan nog zou het niec
„ betrekkelyk gemaakt kunnen worden tot hen , die de Jonge• lingen onderwyzen , welke zich tot het Leeraarampt willert
„ vormen , om dat die gelykheid, welke kan bewaard wordett
„ in het eerfle geval , by het tweede niet doorgaat. Maar za
„ de Maatfchappy niet op zich kan semen de betaaling der
Profesforen in de Theologie der onderfcheidene Godsdienften,
„ is het echter voor hear nuttig om alle Godsdienflige Genoot„ fchappen aan te moedigen , hunne flichtingen rot vorming
• hunner Leeraaren aan de Nationaale Univerfiteit te plaatzen
,, en over te brengen. Het is ramie voor de Maatfchappy,
„ dat alle Godsdienflige Leeraaren opgeklaarde denkbeelden heb„ ben,
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„ ben, en dezen hebben zy gelegenheid te verkrygen ter pleat,
„ ze , alwaar van 's Lands wege gezorgd worth, dat onderricht
„ in de onderfcheidene Weetenfchappen words gegeeven.
„ Weetenfchappen zyn in een naauw verband tot elkander;
• niemand zal ontkennen, dat het den Staat van het hoogst
„ belang is , dat alle Godsdienftige Leeraaren grondige kennis
• hebben van de Natuurlyke Godgeleerdheid en Zedekunde.
„ De deugdzaame Wysgeer verheugt zich , wanneer by ene
„ volkomene vryheid in bet Godsdienftige ziet daargefteld
„ en de Kerk van den Staat gefcheiden ; maar de deugdza.
,, me Wysgeer bekinagt een Land , alwaar bet ene onver.
„ fchillige zaak is , of men aan een Opperweezen gelooft."
De overige Afdeelingen voeren ten opfchrift: Over het he-

vorderen der Onderrigtingen aan minverniogenden — Over
het Onderwys in de fchone Kunflen — Over de betrekking van
het Natioraal Inflituut tot het.
Onderwys.
Daar by de aangenomene Staatsregeling voor her Bataaffche
Volk veei overgelaater; is, en veel aan her Wergeevend Lichamet
opgedraagen , waar toe ook de Nationaale Opvoeding en het
Openbaar Onderwys behoort,heefc de Burger Schryver zich van
zynen pligt gekweeten met deeze Bydraage. En beantwoordt
28.) „ Dat zyn ooghet geheele Werkje aan zyn doel
„ merit alleenlyk is eenige denkbeelden op te geeven, die door
„ andere meer bevoegde oordeelaars'kunnen onderzogt , en, ZQ
„ waardig gekeurd, nader ontwikke/d worden.”Wy wetk.
fchen , dat de . Schryver de aangenaame aandoening fmaake ,
van medegewerkt te hebbeni , om iets dat algemeen nuttig is
daar re ftellen; en dus meer hebbe dan de genoegdo.ening, di;
goede oogmerken alleen geeven kunneu.

Gedichten en Liedjens voor het raderland ; benevens eene flanfpraak aan het Bataaffche Yolk ; door, ELIZABETH BEEKER1.
Weduwe A. WOLFF, en , AGATHA DEKEN. In den Ilaage, by
I. van Cleef, 1798. In gr. 8va. te /amen 294 bl.

D

e beide Vriendinn,en, door haare menigvuldige. Gefchriften
by onze Landgenooten. genoeg bekend , na de beruchte
Omwenteling van 1787, met zeer veele anderen , genoodzaakc
zynde hear Vaderland te verlaten, en thans , na her luisterryk
herryzen der Vryheidszon , daarin wedergekeerd , bieden in
tit Werkje haare Landgenooten weder een vrucht van haaren
etbeid aan; zy beftaat, behalven de Toe6igening aan den Burger 3. F. A. VAN CANTER., Secretaris te Wolvega , in Friesland,
en de Aanfpraak aan bet Bataaffche Volk , die in proza , iii
ronde taal, eene definitie van het Patriotismus en de politique
Confesfie van de Burgeresfe 'BEKKER bevar, uit een dertigtal ver,
fchillende Stukjes. De vrye , ronde teal , de losfe en onodwork
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dwongen nitdrukking en gemeenzaame VolksflyI , die meestal
in dezelven heerfchen , hebben ons zeer behaagd; offchoon
'er, war het kunscmatige betreft , vry war op aan te merken
Zou zyn , willen wy dit gaarne toegeven , oin dat zy aan het
eogmerk , waar toe zy in het licht gebragt 'fchynen, zeer wel
kunnen beantwoorden. Het Stukje, getyteld aan de Jooden.,
ademt reine menschlievendheid , en heeft ons by uitftek be•
Vallen; zo ook de twee Stukjes , de braave Man en de eerlyke
Man; dezen , in den natuurlyken , eenvoudigen Volksityl ge.
fchreven, bevatten de braaflte en edelfte gevoelens, die den
waaren Patriot eer aandoen. Wy kunnen dus dit Werkje alle
welgezinde en braave Vaderlanders aanpryzen. Tot een
fiaaltie voegen wy hier nevens her Stukje, getyteld
DE BRA A YE MAN.

Daar
Vryheid en Gelykheid is,
En Brarfchap om te fchreeuwen,
Dear vraagt je my, onnoosle cum!
(Schoon 't hachje van de Zeettwett,)
,, Of k, een zwaare Patriot,
„ Precis zo als myn °silvers,
„ Geen amtje kryg?" wel ben je sot!
Past dat dan op myn fchouwers?
1k een, fcheepstimmermans gezel!
Hoe kan je toch zo babblen!
Die niet pront lees, armhartig fpeI,
En naauw myn' yawn kan krabblen!
;Pat hamer! kan ik dan voor 't Land,
En voor zyn Vryheid svaaken?
Heb ik , fchoon joist niet gek , verfland
Om wetten te gaan maaken?
Als ik by omen buurman KLAAS,
(In 't kroegje van de Keezen,)
Door d'oudflen zeun van JASPER - bans ,
Het dagblad year boor leesen,
Ben, ik geen eerelyke knaap,
Zo ik , door hersfen- flypen,
Hoe fcherp ik hoar', hoe wyd ik gaap' ,
E. regel kan begrypen:
lierfla ik, war men dear zo fyn
Uitcyfert en berekentP
Veet ik wat anticipaas zyn?
Wat coneludeer betekent?
Het oordeel dat ik doorgaands firyk ,
Geeft de een op de air gee voordeel;
Die 't laetfie fpreekt heeft meest gelyk;
Zb drallig is inn corded
Mawr,
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Maar, wee: je wat ik zeer wel weett
Een eerlyk man to weezen
Hy die geflolen brokken eet,
Behoort niet by de Keezen!
Een Burger gaf my eens een' raad,
Die veelen zou behaagen:
„ e tnoet ," zo zei by „ beste mast!
„ Ook om een amtfen vraagen:
„ ye kunt het , voor een kleinen prys,
„ Een ander waar dons neemen;
„ Dat is, zo als je weet, de wys;
Dat is geen geld vervreemen."
'krd haastig; zei: wat denk je dan?
Zou ik 's Lands kas bezwaaren?
Beiioeven wy, myn goeje man!
Meer fotzige amtenaaren?
'k Ben bier, in 't hart, een Patriot,
Maar 'k ben geen dief of rover;
'k Heb voor myn Land, en voor zyn lot,
Geed, bleed, ja nog mIer over —
Nog meer! — Zie daar , dien lieven won*
Die blydfchap van myn leven,
En dien ik voor geen koningskroon,
Geen werelden, zou geeven;
Dat fthoone kind, dat aan myn vrouw,
Teen zy daar van verloste,
Tot myne nooit vergeetbre roues ,
Byna het leven kosite:
'k Herhaal 't nog eens; dit eenig kind ,
't Geen ik geen' (lag kan derven,
ZaP, op 's Lands Woot, als Vryheids-vrind,
Basch vechten, mooglyk flerven
Zeg, flerven, zo dat God behaagt;
Maar , by den Vryheids- "Mader,
ills die voor 't Land zyn leven waagt,
ills wddre Vaderlander —
Myn fongen! zo ge een bloodaart waart
De Wag der Natie hoondet;
Zo gy. van Neérlands bleed ontaart ,
ben Engelschman verfcheondet ;
Heelshuids my in myne armen kwaamt;
Uw bleed niet had vergoten,
lk zoude, als veer my zelv' befchaamd,
U, Weekend, van my Jlooten;
Uw meeder, veer wie ik het brood
Zo naarflig heb gewonnen,
Yerlaaten, vliegen naar de vivo:*

k,

En daar, niet onbezonnen,
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Maar soli beraen, en wel gemoed,
Op myne zaaken pasfen;
's Lands hoon, of in der Britten bloed,
Of in het myne uitwasfehen;
Ik hielp den woesten, harden Brit,
Met me kogels groeten;
De looze Staatsman, fchrandre PITT,
Zou voor zyn trotschheid boeten;
Hy zou, het hoedjen in de hand,
De zee haast Sverfieeken ,
Het vrygevochten Vaderland
Om vrede en vriendfchap fmeeken;
Hy zou voor Vryheids fpeer en hoed
Gelyk een rietjen beeven,
En al het ons ontroofde goed
Gewillig wedergeeven
Hoe brandt myn hart reeds naar den flag!
Sterk onzer helden handen,
Bewaar door hen de Vryheids-vlag,
t1 God der 1Vederlanden1
CHRIS _land

te kyken als een zot,
My ziende dus oreeren;
Maar zei: „ Gy zyt een Patriot,
„ Dat durf ik we! bezweeren:
„ Zo alien , allerbeste maat!
„ De zaaken dus befchouwden,
„ Daar was geen vrees meer voor verraad,
„ En 't Land was reeds behoua'en.”
Ter Nagedachtenis van PETRUS BROES, in leeven eerst Leeratif
te rap by Rofendaal 1751 , van daar te Loosdrecht 1757
te Vl4ngen 1762, te Haarlem 1765 , en te ilmflerdam in
177o. Overleeden den 26flen van Wynmaand 1797. Te Amflerdam , by J. ten Brink , Gerritsz. , 1798. In gr. eve.
37 bl.

De

waardige Amfteldamfehe Kerkleeraar P. BROES aldaar op
den 26 O&ober 179, 7 overleden zynde , onttrekken eenige
Vrienden , door middel van dezen bundel Lykzangen , zevera
umanden na zyn dood, 's Mans naam aan de vergetelheid , gelyk zy zelf zeggen in het Voorberieht dezer Verzameiing. De
Vervaardigers van deze Jeremiades zyn B. BROES, M. P. ELTER

geb. WOESTHOVEN , J. ROSIERSZ. A. DU SART , W. VAN DE VEL+

DE, J. jORDENS , VAN OUWERICERK DE VRIES , en J. TEN BRINK,
GERRITSZ. De Stukjes zyn meestal van denzelfden ftempel,

faamgefteld uic treuren , wenen , klogen zuchten , berymde
Bp*
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Bybelplaatfen , enz. Als dit gerymel moet flrekken om de
nagedachtenis van den braaven BaoEs te vereeuwigen , twyfelen
wy of deze treurige Poë'eten hun oogmerk wel bereiken zullen ; niettegenitaande zy zeggen dat deze enkele bloem ,
,, op zyn Graf geftrooid , niet anders kan don behaagen," is
'er nog al vry war oribehaaglyk:. in a by voorb. bl. a6.

De ganfche Kudde , die hoar Herder mist , goat dwalen.
Het lommerryke veL p , zal over berg en dal ;
Den grysaard daar zyn kroost . nog van haar EHOES verhaalen;
Wyl B inds de Noordergolf, zyn g; ootheid ruzichen zal.
Zou VLISSINGS gryze vest deez' maar gevoelloos krygen?
0 Neen! de ronde tong des Zeeuws kan bier niet zwygcn.
Terwyl de flroom van 't Y, en Spaarne en Vegt vertraagt;
Ontroert de Zeeuwfche Stroorn , die haar verlies beklaagt.
Welk eene menigte hyperbokn in an couplet! t°.) Eene gant.
[cite dwalendi hudde . die haar' herder mist. 2 0 .) Zal het (de) lommerryke YELP over berg en dal ...... Non plus ultra ,
3°.) Zal bestevaer daar zyn kleinkindertjes wat van Do.
1ROES vertellen, wy/ (omdat) 4 0 .) de Noordergqf zyn grootheid
fuifchen zal ; onder dit geruisch van de Noordzee komt men
kensklaps 5°.) te Vlisfingen waar 6°.) de NB. ronde tong des
Zeeuws filet zwygen kan: dus zal men daar geen ronde Zeettwen
weer vinden, maar wel Zeeuwen met ronde tongen. Eindelyk
wordt 7 0 .) dit meesterlyk couplet gefloten met het vertragen van
den Strom van 't 2-, het Spaarne en de Fecht; terwyl 8°.) de

Zeeuwfche Strom , die hoar (zyn) verlies beklaagt , ontroert.

Waarick , hoewel de dood van Do. tROES niet werkelyk deze
phenomena in de Naruur veroorzaakt heeft, draagt dit rym echter de duidelyke merktekens van den invloed dien zyn fterflot
op 's Dichters harsfenen moet gehad hebben ; jammer dat de over.
vloed van water, waatmede dit rym aangelangd is, niet toereikende fchynt geweest re zyn om dit ontydig uitgebariten pod.
tisch vuut te blusfchen

Neef van ider een. Blyfpel, in een Bedryf. Naar 't Fransch
van L. a. Te iinallerdam , by de Wed. J. , 1797.
In 2vo , 45 bl.

De

it Stukje heeft enigzins een onnaturelyk voorkomen , voor
zo vent' de fnaakfche verdichting van een Gasc . rnjer ont
ten paar Familian in de war to helpen , en een trouwverbond
to verbreken, naderhand blykt met de waarheid van gebeurde zaken grotendeels volkomen in te flemmen. Voor het ove•
rige is hetzelve van geest en vinding niet geheel ontbioot , en
voor het doel, oufchuldis te vent:taken, wel gefebat.
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in Leerredenen , -door BERNARPredikant to Hoorn. Ilde Dee/.

Te Utrecht , by W. van Yzerworst , 1797. In gr.
&IV.
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Tn onze aankondiging van het Eerfle Deel deezer leezenswaardige en nutte Leerredenen hebben wy ons oordeel over dezelve verklaard. De wyze der behandelinge,
in dit Tweede Deel aan de voorgaande volmaakt gelyk,
maakt de herhaaling van nadere beoordeelinge noodeloos. Het mededeelen van eenige flaalen ter proeve
is 't al, 't geen onze taak thans vordert. Zie bier lets
over JOSEPH 'S karakter, zo als VAN MARKEN hem voordraagt, by zyne ontdekking aan de broederen, als beleedigd door dezelven, en zyn gedrag in die treffende omftandigheid. „ Schoon zyne handelwyze, (zo fchryft de
deftige Leeraar) welke by in de beproeving van zyne
st broederen gehouden heeft , hard moge fchynen , wy
„ hebben evenwel hier en daar duidelyke bewyzen ge„ had, dat by door geene wraakzugt gedreven wierd,
„ maar dat hy naar een zeker plan tot een gewichtig
„ einde in die beproevingen handelde; nergens evenwet
fchittert zyn karaaer als heledigde zoo fchoon , als
9,
toen by zich aan zyne broederen ontdekte. Stelt u eens
voor, bet leed, 't welk hem door zyne broederen was
„ aangedaan; by bet voorwerp van hunne nyd zynde
„ was op de onmededogenfte wyze mishandeld, tot flaaf
„ naar Egypte verkogt; wat zoude men nu verwachten
„ by zyne ontdekking ? o Toehoorders, als menig een
„ met zyn men onverzoenelyk hart raadpleegr en ,70./ipA
I, daarnaa wilde afmeten, die zoude ten minften ver„ wachten, dat hy by deze gelegenheid verwytingen en
beftraffingen deswegens zoude gedaan hebben; maar
55
„ niets van dat alles heeft plaats: zyn hart is geheelenal
„ bet hart van den menfchenvriend; niet eene gedachte
„ van wraak komt 'er in hem op ; zyn grootrnoediue
LrrT. 1798. NO. 12.
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„ en verheven cart vertoont zich daar in, dat by niet alleen

„ de broeders van bittere verwytingen verfciroont, maar
„ zeifs de fchuld van hen zoekt weg te nemen , en de
9, geheele daad aan hem gepleegd eene andere gcdaante
„ g. eeft ; by wil niet, dat de broeders vreezcn, utitrUst
„ zyn, zich larger behommeren , ever 't geen zy aan
„ hem gedaan hebben; maar by zoekt alles op, oru hun
„ moed in te hoezernen. Wie kan het lezen o maar nu,
reest niet bekeinmerd , enz. zonder het te gevoelere;
„ yojeph is als beledigde waarlyk. groot Evenwel moe• ten wy deze verdediging van hunne misdaad nice voor
9, eene voldoende verontfchuldiging houden; want fehoon
„ God hunne boosheid tot een gelukkig cinde beiiuurd
„ had, hunne daad was eater vrvwillig geweest, en zy
„ bleven fchuldig. Als God uit - het kwade bet goede
doet voordkomen, is hy, die bet kwaad doet, dearom
„ niet onfi:huldig ; dat moeten wy Look denken ; dat
„ was yofeph's beCoAing eel< niet in de verdediging zyner
• broederen; maar hy gebruikt deze woorden als een
„ vernis , 't welk zyne menschlievendheid hem noopte
,, op het gedrag zyner broederen te leggen; by wil door
• dezelve hunne aandagt aftrekken van het herdenken
• aan eene misdaad, die bun wroeging en vreeze veroor9) zaakte; en ze hen doen aanzien als eene toelating en
11 leiding van God, to: een heilryk einde; op dat zy ,
in plaats van te bleven ftilitaan by eerie fmerte/yke
herinnering van bun eigen gedrag, zicb met hem zouden
37
vereenigen in de etkentenis en aaeb:t!ding van de hand
91
des Almagtigen. En even uit dat oogpunt yofeph'staal
hefchouwd, legt zy zyn grootmoedig hart kennelyk aan
31
den dag. Zoo dan heeft Yofeph vergeven en vergeten ;
et alle nagedagtenis der misdaad wil by hebben uitgewischt; by wil, dat zyne beledigers zich verblyden,
51
terwyl by tevens aan hun wil weldoen, hunnen itand
31
uitwendig verbeteren , en zoo het kwaad met goed
1/
,, vergelden„ Welk een navolgenswaardig , maar ook
„ befchamend voorbeeld voor ons ! Ach! Sat wy van yo„ feph leerden ons als beledigden recht te, gedragen ; en
„ zoo Gode meer gelykformig te worden.”
Tot een ander final diene , de treffende befcbryving
der ontmoetinge tusichen Jeucon en JOSEPH, by 's eerstgenoemden aankomst in Egyp. te. „ yofeph komt met zynen
„ wagen aan; (te weeten in 't land Gofers, werwaarts
• putou met de zynen zich hadt begeeven) men ziet hem
,, van
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ieder reikhalst van verlangen om hem te aan9,
„ fchouwen; aanftonds zoekt hy zynen Vader, deze na.„ dert, ras komt by uit zynen wagen, by vicl hem aan
„ zynen hals en weende lang aan zynen hals. Welk eene
„ ontmoeting, Toehoorders ! Wie kan zich deze zamen„ komst van Vader en Zoon, na zulk eene lange afwe„ zigheid , en dat in mike omffandigheden , naar ver„ eisch voorftellen ? Verbeeldt u, dat gy eenen lieven
„ Zoon voor 't eerst wederzaagt , na dat by lang afwe„ zig was geweest, en gy meende dat by dood was ; of
„ dat gy uwen Vader of Moeder,, na zoo lang dezelve
„ niet gezien te hebben , en verfchillende lotgevallen te
• hebben ondergaan , weder ontmoetecie ; en gy zult 'er
„ iets van gevoelen, van 't geen bier by .7akob en Yo„ feph zy onigegaan. De Regeerder van Egypte ziet zy.
„ nen Vader, verouderd door de jaren , verouderd door
„ het. betreuren van zynen geliefden Zoon ; by fchreit
,, van blydfchap ; by vergeet op dat oogenbiik zyne
1, grootbeid , b y erkent zich eenen Zoon van yakob te
• zijn, hier in Itelt by zyne eer; by omarmt den grysaart,
„ by drukt hem aan zyn hart , hy weent traanen van
„ y errukking en kinderlyke liefde , die hem het fpreken
,, beletten ; de oude grysaart, die zich duizendmaal het
wezen , de bonding , de geftalte van zynen lieveling
„ zal hebben voorgefteld, herkent de trekken van zynen
„ yofeph in bet gelaat van Egypten's Regent; zyne vreug„ de was onuitfprekelvk , al le de bewegingen zyner va• derlyke liefde warden te gelyk ontfloken ; Vader en
„ Zoon kunnen niets doen , dan elkander omhelzen en
„ fchreien ; lang blyven zy aan elkander hangen ; geen
„ enkel woord boort men ; de aanwezende Zonen en
Kleinzonen van den Aartsvader zyn diep getroffen; ein„ delyk zegt yakob, die, wegens zynen ouderdom nu reeds
„ koeler geworden zynde , het eerst bedaarde, met een
• weenende item: nu is myn wensch voldaan, nu kan ik
„ gerust fterven , myn Zoon ! nu ik uw aangezicht heb
„ aanfchouwd, nu ik u nog levend weergezien heb. Wei.
„ nige woorden, maar vol van kracht, vol van liefde 1
9 , Zie daar eene treffende ontmoeting, een trefend we„ derzien op aarde; maar een wederzien , welks vreugde
„ met de herinnering van fcheiden door den dood ge„ paard ging. Zoo zal het wederzien in de eeuwighei1
• niet wezen , dat zal beter, onfcheidbaar zyn. Wan„ neer wy daar de geliefden van ons hart zullen ontvan verre ,
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• moeten, Christenen! dat zal vreugde wezen , zoo aIs
• wy hier Beene kenden; dan zullen wy altoos te zamen
„ by den Heere zyn."
In de veertiende Leerrede ontmoeten wy eene verdeediging van JOSEPH'S gedrag , omtrent het geld, het vee,
de landeryen en de perfoonen der Egyptenaaren. „ 'Er
„ is (fchryft VAN MARKEN) geen gedeelte van yoleph's
„ gefchiedenis, waar op het ongeloof lager gevallen is,
dan dit , 't welk wy thans behandelen. 't Was de
„ grootfte onrechtvaardigheid, zegt men, dat Yofeph zich
,, den hongersnood ten nutte maakt, en voor dat geen,
„ 't welk den Egyptenaaren eerst in eigendom toebehoor„ de , hun geld, hun vee, hunne landen , en eindelyk
• zelfs hunne vryheid, hun ontneemt, en ze in de magt
„ des Konings brengt.” Eene pooging doende, om, ware
't mogelyk , ook ten deezen opzigte zynen JOSEPH te
verdeedigen , itch de Eerw. VAN MARKEN de volgende
vraagen ter zyner beantwoordinge .voor:
Is het te
• berispen in 3'ofeph, dat by het opgezamelde koorn ver„ kocppt , en zich van het geld der Egyptenaaren voor
Konings fchatkist meester maakt? a°. Was 't niet
•
,, hard, dat by, toen ze geen geld meer hadden , al bun
• vee neemt? 3°. Is 't wel te rechtvaardigen , dat by
„ eindelyk de onderdanen van hunne vryheid berooft ,
„ en hunne akkers tot een eigendom van den Koning
• maakt? 40 . Hoe moeten wy zyne handelwyze omtrent
„ de Priesters beoordeelen?” De oplosfing deezer zwaarigheden, tot eere van den Bybel, hoewel eenigzins uitvoerig, willen wy, volgens 't welk de geagte VAN
MARKEN daaromtrent heeft , hier nevens voegen. Hy
redekavelt in deezervoege.
„ z. Is het te berispen in yofiph, dat by bet op„ gezamelde koorn verhoogt, en zich dus van het geld
,, der Egyptenaaren voor 's Konings fchatkist gehed
„ meester maakt ? Wy bebben, (antwoordt VAN MAR” KEN) by de behandeling van Hoofdft. XLI, gezien, dat
• yefeph in de 7 vruchtbare jaren het vyfde deel, welk
• by verzamelde , wel als een belasting geEischt heeft,
„ maar denkelyk ook daarenboven nog veel van de inge• zetenen, fchoon zeker wegens den overvloed voor een
9, zeer lagen prys, heeft ingekogt, en dat 'er zeer veele
onkosten hebben moeten befteed worden , om koorn,, fchuuren te bouwen , en het graan te bezorgen en te
,, beware% En maaktdit het Diet reeds — boogst
lyk,
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lyk, dat 9ofeph zorgde, dat het nadeel, 't welk 's Konings fchatkist daar by geleden had , weder vergoed
,, wierd , en hy ten dien einde het koorn verkogt? wat
99 is daar in te berispen? moest hy niet voor het belang
59 van zyn Heer en Koning zorgen ? Ja maar , dat by
79 evenwel bet koorn zoo duur hield, dat de Egyptenaars
„ binnen 5 jaren al hun geld kwyt waren ; dat fchynt
19 onbillyk! Dan, wy moeten onder 't oog houden, dat
„ bet zeer nodig was , dat de prys niet te laag gefteld
19 wierd ; deels om bet koorn in dien tyd van gebrek ,
51 zoo veel mogelyk, in waarde te houden, en te verhinIII dezen, dat men 't niet nutteloos verkwistte ; deels om
,, de baatzugt te verhinderen, die, zich aan den nood des
1, lands niet kreunend.e, al haast middelen zoude gevonden
„ hebben, om het koorn tot nadeel der inwooneren buiten
„ 's lands tot een hooger prys te vericoopen. Hier komt
99 by, dat het geld in dezen vroegen tyd wet fchaarfer
95 was dan naderhand; dus de fchatten , die de Egypte..
59 naars in geld bezaten , niet zoo groot zullen geweest
91 zyn, als men zich wel verbeeldt. Ook was bet geld
,, toen het onontbeerlykfte middel tot onderhoud niet,
SI zoo als het in latere dagen by andere Volken gewor„ den is; dus de Egyptenaars 'er in de daad niet dat by
5! verloren, 't geen men 'er thans by zoude verliezen, als
1, men van geld beroofd wierd. Eindelyk wierd door deze
„ verryking van 's Konings fchatkist de gelegenheid ge1, opend, OM veele nuttige inrichtingen voor het Ryk to.
1, maken ; 't welk yofeph 'er zeker ook mede bedoeld
, zal hebben. 'Er is dus, dunkt my, in dezen in Y ofeph
59 Meta te berispen ; had hy eens alles voor niet wegge.
1, geven, zouden dan de vyanden van den Bybel hem niet
97 van de hoogfte trouwloosheid tegen zynen Opperheer
,, befchuldigd hebben , waar door hy zich by het yolk
D, had willen bemind maken, en zich eindelyk ten throon
95 verheffen?
„ 2. Ja maar — was het evenwel niet hard, dat hy,
1, toen de Egyptenaars geen geld meer hadden, al hun
„ vee voor het koorn, dat by hun tot onderhoud gaf,
„ genomen heeft ? Dan , ook deze bedenking heeft meer
,, fchyn , dan waarheid ; de noodzaaklykheid, om het
„ koorn op prys — te houden, bleef nu nog dezelfde,
„ als te voren, op dat men het mogt bezuinigen, en de
,, voorraad voor alle de onvruchtbare jaren itrekken kon,, de; en wat was daar toe beter middel, dan dat 3ofeph,
Mm 3
,, nu
,,
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nu 'er geen geld meer was, het vee nam? by deed ook
,, in de daad daar door een weldaad aan de Egyptenaa„ ren, wyl hun vee hun nu meer of min tot last moest
verftrekt hebben , wyl de onvruchtbaarheid zeker ook
„ de weiden, die in het hogere gedeelte van Egypte, en
„ niet kort aan den Nyl, lagen, getroffen heeft; door de„ ze zyne fchikking derhalven werd hun vee ten matte
„ van het land bewaard, en de inwooners werden van de
„ kosten en moeite ontlast, van het thans te voeden. En
dewyl het zeer te vermoeden is, dat de Koning na de
vootby zynde onvruchtbare jaren het vee des ganfchen
„ Ryks niet ten zynen laste gehouden , maar het, voor
„ een gedeelte althans , met de landeryen weder onder
„ de onderdanen verdeeld heeft , zoo be yond zich het
„ land na den afloop der onvruchtbare jaren in zynen
„ ouden bloei hertteld , en leder ingezeten moest zich
,, van agteren over deze fchikking verblyden. Ook bier
„ derhalven is yoleph van geen wreedheid te befchul.
digen.
, 3. Dan, dit zy zoo; is bet echter wel te reehtvaar„ digen , dat by eindelyk de Egyptenaars van hunne
vryheid berooft , en hunne akkers tot een eigendom
,,, van den Koning maakt? Ten dezen aanzien (zegt VAN
„ MARKEN) vooral maakt het ongeloof onzen gofeph voor
,, een titan, voot een wreedaart uit.
„ a. 't Is waar, (antwoordt zyn Eerw.) in den eerften
„ opilag fchynt bet hard, maar alles hangt bier af van
,, den aart des eigendoms, lien Pharao by deze gelegen„ heid over alle de' inwooners en landeryen van Egypte
„ verkreeg: indien gofeph hen tot Haven gemaakt had, en
„ alle hunne akkers in volttrekten eigendom voor den
„ Koning had willen verkrygen, ja! dan zoude men bent
„ moeijelyk kunnen verdedigen , en van den naam van
„ onderdrukker des yolks vrypleiten ; maar doet yofeph
„ dit? ik lees daar in de gefchiedenis niets van; een flaaf
„, hangt geheel af van de willekeur van zynen meester ; al
,, wat by heeft is deszelfs eigendom, zyne kinderen zyn
„ geboren ilaven van zynen Opperheer ; niet Cen woord
„ van dit alles vinden wy in Moles bericht. Wel is
„ waar, de nood had de Egypenaars daar toe gebragt
„ om zich zelve en hunne akkers den Koning tot een ei„ gendorn aan te bieden; lofiph had die aanbieding kun„ nen misbruiken, maar doet by dat? immers, neen! na
„ de onvruchtbare jaren, of op bet einde derzelve, wyst
,1 by
,,
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ieder weder een ftuk lands toe, by Belt ze in ftaat
„ om hunne akkers weder te bebouwen, zy konden voor
„ hunne kinderen en hunne dienstboderi oogften; alleen
„ moesten zy de landeryen als leenen van den Koning
• ontfangen, en jaarlOs het vyfde gedeelte van den oogst
„ aan den Koning opbrengen; was dat zulk eene zwaate
• belasting in een zoo vruchtbaar land als Egypte? zyn
,, de belastingen in andere landen en onder ons niet yea
zwaarder en drukkender? had Yofeph ook niet volko„ men recht tot zulk eene fchatting, daar dL Egyptenaars
„ vrywillig en volgens bun eigen voorflag de landen ver„ kogt hadden , en by door zyne wyze fchikkingen het
„ y olk zeven jaaren lang by het leven behouden had?
„ hoe weinig nadeel dit, ook aan hunnen rykdom heeft
• toegebragt; ziet men uit de volgencie gefchiedenis; ten
„ tyde van Mofes was deze wet nog in wezen; en even„ wel waren de Egyptcnaars in dien tyd vrye menfchen,
„ die groote fchatten bezaten , en hunne eigene kudden
„ hadden. Was het yolk met deze fchikking ook niet
• ingenomen en wel te vreden, toen ay by de bekend„ making derzelve zeiden: aan u hebben wy ons /even
„ te danken; laat ons rnaar genade vinden in uwe oogen,
„ en wy zullen gaarne Pharao's -knechten zyn? Zeker,
„ dat is de taal niet van een yolk, 't welk onder onder„ drukking zugt, en wraak eischt van hem , die bo,, y en de Koningen verheven is ? Waar is dan bier de
„ tiranny van yofeph? Ach! had 'er nooit meer onderdrukking plaats , hoe gelukkig zou 't menschdom zyn,
„ b. En waar toe maakte yoleph deze fchikkingen? tot
• een zeer weldadig en nuttig einde voor bet Ryk, Toe• hoorders! zy dienden ten grondilag van die gelukkige
• grootheid van E,gypteland , waar van de gevolgen zich
• ook naderhand over het beste gedeelte der toenmaals
• bekende waereld hebben verfpreid , en tot de goede
• inrichting en vorming van geregelde maatfchappyen
algemeen zeer veel hebben toegebragt. Hy
51 over
• bezorgde daar door een vast en beftendig inkomen aan
,, de kroon, 't welk /mar tot bier toe ontbrak; de algemeene welvaart konde daar door bevorderd worden ;
,, de Koning wierd 'er door in ftaat geftold, om nuttige
„ inrichtingen te waken, de openbare werken te verbe„ teren, en zyn yolk goed te befchermen, om die zegen„ ryke fchikkingen van kanaalen en dammen te laten vervaardigtn, waar door dit land zoo zeer in bloei geraakMm4
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eenen grooten rykdom verkreeg ; by bragt bet
,, yolk door die fchikking, 't welk dus ver in eene wet„ teloze onafhanglykheid geleefd had, onder een vaster
,, en beitendiger Staatsbeftuur ; want daar het deszelfs
„ landeryen als een gelchenk of leen des Kunings moest
„ befchouwen, kon het daar door te eerder aan de onderwerping eener wetgevende Oppermacht gewend worden ; iets , 't welk in alle welgeregelde ftaten hoogst
*17
511 nodig is. 7ofeph derhalven betoonde zich, in deze, als
.01 een wys flaatsman ; en is geenzins van onrechtvaardig.
heid te befchuldigen.”
Eindelyk verdeedigt de Eerw. VAN MARKEN JOSEPH'S
gedrag ()gamin de Priesters, uit aanmerking van derzelver aanzien in den Staat, en het kostbaare van 's Lands
Godsdienst, 't welk door hen moest gedraagen worden :
kunnende alzo deeze Orde niet dan ten nadeele van den
Godsdienst bezwaard worden; om nu niet te zeggen, dat
men JOSEPH, als Braeliet , zulks ten kwaade zou geduid
hebben.
Hier mede eindigen wy ons berigt , 't welk reeds
breed genoeg is uitgedyd, met den wensch, dat de godvrugtige arbeid van den Eerw. VAN MARKEN moge gezegend worden , door eene vlytige leezing in de zulke
onzer Vaderlandfche huisgezinnen , by welke de Godsdienst nog op prys words gefteld, en die, in de tegenwoordige rampfpoedige tyden , in het aanbiddelyk Godsbeftuur omtrent de waereldfche zaaken, den besten troost
voor den verflagenen geest zoeken.

s, te, en

Beknopte Letterkundige Gefchiedenis der Syflematifche Godgeleerdheid. Door A. TPEY Lid van het Zecumfehe
Genootfchap der Weetanfchappen te Vlisfingen , en Predikant te Ethen , in het Land van Heusden. In drio
Deelen. In gr. 8vo.
IViet eens zyn wy bet met ons zelven, wien wy 't eerst

llen met den meesten ernst, verfchooning moeten vraagen aan den geleerden Opfteller deezes Werks, over de
fchynbaare minagting, hem betoond, door het dus Lang
onvermeld laaten van zynen doorwrogten arbeid, of aan
eene zekere klasfe onzer Leezeren, om dat wy hen tot
bier toe onbekend hebben gelaaten met een Gefchrift, 't
welk als eene onwaardeerbaare bydrage moet befchouwd
wor•
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tot de Kerkelyke Gefchiedenisfen, en voor alien,
die in deezen tak van Geleerdheid fmaak vinden, eene
onberekenbaare nuttigheid bezit. Noch kleinagting voor
den waardigen Schryver,, noch mange! aan belangneeminge in het nut van het leezende Publiek, is de grond
van ons ftilzwygen tot bier toe , maar alleen daar van
de oorzaak een zamenloop van omftandigheden, van Welke wy ongeraaden oordeelen hier verflag te doen. Te
weeten, reeds in den jaare 1793 zag het eerfte Deel
deezes Werks , te Haarlem , by c. PLAAT, het licht.
Het tweede volgde twee jaaren daarnaa, ter zelfde Stede.
Wylen de Boekhandelaar PLAAT, zedert na Hage verbuisd , maakte aldaar , in den jaare 1798, het derde en
laatfte Deel gemeen. Bekend is het, hoe de eenvoudige Euangelieleere , al vroeg , door menfchelyke byvoegzels wierdt ontluisterd, en 't geen daar van den naana
kreeg, eene gedaante aannam, die van het oorfpronklyke
zeer weinige trekken hadt behouden. Werkdaadige Godsdienst verwandelde,welhaast, in Sy/lematifche Godgeleerdheid, dus geheeten , omdat zy , fchryft YPEY „ alle
„ de hoofdwaarheden van het Kristlyk geloof als den geheel fyflcrna of in zulk eenen zamenhang en in
„ zulk eene orde voordraagt, dat fteeds de eene der an„ dere ten fteunfel zy , en ze alien in een fchoon en
„ ftevig verband zamenzitten;” moetende , voorts, tusfchen die beiden dit onderfcheid gemaakt worden, dat
„ de Kristlyke Godsdienst de Godlyke heilleer is , die
„ ons in de gewyde Schriften geopenbaard is; en ons on„ derricht geeft, van het gene elk weeten, gelooven en
„ betrachten moet, om in dit en in het toekonntig leven
„ gelukkig te zyn ;” terwyl daarentegen „ de Syftemati„ fche Godgeleerdheid is eene menschlyke, geleerde en
„ fpitsvindige, weetenfchap , die in veelerlei wysgeerige
onikleedfels ingehuld , en met allerhande kunstwerk
„ opgepronkt is; eene weetenfchap niet alleen van God,
„ of van den eigenlyken Godsdienst, maar van alles, wat
„ op den Godsdienst en deszelfs gefchiedenis flechts
„ eenige betrekking heeft.” Met een warm gevoel van
het gewigt en de nuttigheid der zaake vernam YPEY, 20
als by in het Voorbericht voor het tweede -Deel betuigt,
dat het veele verftandigen en braaven , in onze dagen,
ernst wierdt, om naamelyk de Leere van het Christendom, van tyd tot tyd jammerlyk misvormd, tot haare
oorfpronklyke zuiverheid te rug te brengen, en tevens
m5
het
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het onderwys in die Leere zo eenvoudig en ontheven van
alien fchoolmaatigen omflag te doen worden, als het naar
de behoeften en de gefchiktheid der menfchen mogelyk
is. Ingevolge daar van was YPEY van oordeel, „ dat
„ het wel der moeite waardig , en voor veelen van nut
• zyn zoude, om met hun alle de bogtige gangen na te
„ gaan , langs welken het zo noodzaaklyk Godsdienst„ onderwys in Kerken en Schoolen van Kristus en de
Apostelen af, door alle eeuwen been, tot ons is over„ gekomen: ten elude men te duidelyker zien moge, hoe
„ zeer men in dat onderwys doorgaans van de oude
„ Apostolifche eenvoudigheid is afgeweeken , en men de
„ noodzaaklykheid van herftel ten deezen aanzien ook
„ daaruit afleide.” Ter geregelde bearbeidinge van deeze
veelbevattende taak, verdeelt YPEY zyn Werk in zeven
Tydperken. tie hier die verdeeling , in 's Mans eigen
woorden. „ Het eerite tydperk loopt van KRISTUS tot
„ aan het einde der tweede eeuw, het andere tydperk
„ loopt van het begin der derde eeuw tot aan JUNILIUS
• den Afrikaan , en ISIDORUS van Seville, die in de zesde eeuw leefden; het derde tydperk van juNmus en
9, ISIDORUS tot op de Scholastieken in de twaalfde eeuw;
Sf het vierde tydperk van de Scholastieken tot aan de
,' tyden der hervorming; het vyfde tydperk van de her• vorming tot in de zeventiende eeuw; het zesde tyd91 perk door de zeventiende eeuw heen tot aan de acht„ tiende; en het zevende of laatfte tydperk van het be„ gin der achttiende eeuw tot op den tegenwoordigen
„ tyd.” Aileen de zes eerfte Tydperken, egter, zyn in
deeze drie Deelen bearbeid. De geleerde Man, naamelyk, gelyk by vddr het derde Deel bericht, ondernomen
hebbende, eene Gefchiedenis van de Kristlyke Kerk in de
Achttiende Eeum, te fchryven, en waar van ook reeds het
eerfte Stuk is uitgegeeven , vondt geraaden , het
zevende of laatfte tydperk in die Gefchiedenis te behandelen en in te weeven.
Ziet daar een algemeen verflag van den aanleg en de
natuur deezes Werks. Wat de uitvoering aanbelangt
niet te veel zeggen wy, indien wy als ons gevoelen yen•
klaaren dat de bearbeiding der veelbevattende taak bezwaarlyk in beter hander, dan in die van onzen Schryver, kon vertrouwd worden. Uitgebreide geleerdheid
aan den omvang des Werks evearedig, juistheid van oordeel, edele onpartydigheid , gepaard met eel-len , hoewel
(*) Zic boven, hi. 35:.
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nu en dan eenigzins omflagtigen, over 't geheel, egter,
klaaren ityl : deeze vereischten van een goed' Historicfehryver vertoont YPEY van het begin tot aan het einde
van zyn Werk. Uitgebreide Geleerdheid verkondigt het
gantfche beloop des Gefchrifts; en van de Onpartydigheid
kan getuigenis draagen menig eene aanmerking , welke
men Binds en elders aantreft , omtrent byzonderheden
zyn Kerkgenootfchap betreffende , van welks heerfchende
leerbegrippen voor 't overige, zich als een verftandig beredeneerd Voofflander vertoont. Des wy ons geiegtigd, ja verpligt oordeelen, aan alle minnaars en beoeffenaars van echte. Geleerdheid deeze Letterkundige Gefchiedenis ten flerititat aan te pryzen.
Ons plan gedoogt niet , deeze of geene byzonderheden
ter proeve mede to deelen. Genoeg zy het, den Leezer
berigt te hebben, dat by bier, in een kort begrip , ontleed vindt, den hoofdzaaklyken inhoud der Schriften van
genoegzaam alle Godgeleerden, die eenigen naam gemaakt
hebben, van den tyd af, zints welken men de gevoelens,
den Godsdienst raakende, in den vorm van Zamenftelzels
heft gegooten: eerst van de tyden der Apostolifche Mannen tot op die der Hervorminge ; vervolgens die der
Lutherfchen en Hervormden ; en eindelyk der Myflieken,
Mennonicten , Sociniaanen , Remonfiranten en Roornschgezinden ; alles met aanmerkingen doorvlogten , op per.
foonen en zaaken , tot welke de geleerde Schryver,,
in de natuur van zyn onderwerp, eene gepaste aanleiding
vondt.
Leerreden, ter gedachtenis van den vyf-en-twintig jaarigen Predikdienst, en twee Verhandelingen: de eerJle over
do Voortnflykbeid der Wysbeid; de andere over de Stad
Aardenburg: door JAN NTEUWENHLTYZEN, Leeraar der
Doopsgezinden to Monnikendam. Te Amfierdam , by
WI. de Bruyn, 1793. In gr.8vo.

en Man van een natuurlyk gezond Oordeel , en , 't
geen nog meer zegt , van eerbied en dankbaarheid
L
omtrent den Allerhoogften doortrokken, voert het woord

in de Leerrede , om , naar aanleiding der woorden Pf.
LXXXVI: T r -13, de gevoelens van zyn hart te u!ten,
ter gelegenheid van zyncn volbragten vyf- en - twintigjaarigen Predikclienst in de Gemeente te Monnikendam, naa
al.
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alvoorens in die van Middelharnis , op het Eiland Overftakkd, en te Aardenburg, in het geweezen Staats-rlaanderen, geduurende den tyd van dertien jaaren, dien dienst

te hebben waargenomen. Eenigzins uitvoerig verklaart
vooreerst de Leeraar zynen Text, en onderzoekt vervolgens, welke bedenkingen , op zyne byzondere omttandigbeden flaande , in dien Text liggen opgefloten, om het
gezegde tot een toepasfend gebruik voor zyne toehoorders in 't algemeen aan te wenden. De blyken van welmeenendheid, godsvrugt, opregtheid en liefde, we Ike bykans ieder bladzyde ten toon fpreidt, hebben ons deeze
Leerrede met genoegen doen leezen , en bevestigen bet
goed gerugt, welk van het degelyk karakter des agtenswaardigen Gryzaarts alomme is uitgegaan; dien wy voortduuring van lichaams- en geestvermogens , om , in zynen
gevorderden leeftyd, zyne Gemeente nog eenigen tyd te
kunnen ttigten , van heeler harte toewenfchen. In eene
Nareden geeft de Leeraar eene korte fchets van zynen
leevensloop en voornaamfte lotgevallen.
Van de twee Verhandelingen, leert ons de eerfte den
Eerw. NIMIWENHUYZEN kennen, als den Stigter der loflyke Maatfchappye Tot Nut van 't Algemeen; eene ftigtmg , door welke NIEUWENHUYZEN al hadde hy nimmer let anders ten algemeenen beste verrigt , zich by zyne Landgenooten verdienstlyk gemaakt, en onder de openbaare weldoeners op eene aanzienlyke plaats aanfpraak
zou verworven hebben. In eenen droom zag by een hemelsch Verfchynzel , welk hem zyn Geleigeest als de
Wysheid deed kennen , gevolgd van eenen trein van deugden
en hoedanigheden, alien even vereerende en heilzaam voor
bet menschdom. Uit den droom ontwaakt, en nog al
vol van aandoeningen over de fchoonheid der hemelmaagd
en de agtbaarheid van Kaaren ftoct, treedt by in overleg
met zich zelven , omtrent de mogelykheid der verdaadlykinge van het Droomgezigt. Zwaarigheden ontmoette
by by alie rangen en ttanden , uitgezonderd by den dus
genoenden gemeenen burger, by welken hy mew eenen na.
Wysheid zag reikhalzen , doch , om de moeite en kostbaarheid der verkryginge, den moed laaten zakken. Dit deed
hem op het denkbeeld vallen, om door middel van duidlyk opgettelde en onkostbaare gefchriften de mindere
klasfen toe te lichten, en alzo de Wysheid aangenaam te
maaken. Dit denkbeeld , aan goede vrienden medegedeeld, vondt byval ; men floeg de handen aan het werk;
en I,
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en, binnen bet tydverloop van weinige jaaren, zag men
de Maatfchappy zich verheffen tot den top van aanzien
en belangrykheid , welke hier, door de opgave van het
getal der onderfcheidene Departementen en van derzelver Leden, by de ftukken wordt aangetoond. Voor 't
overige ontmoeten wy,, in deeze Verhandeling, eenige
trekken van de voordeelen der Wysheid nevens eene
opwekkende aanwyzing der middelen, om dier voordeelen
met 'er daad te kunnen deelagtig worden. De zelfde
welmeenendheid, hartlykheid en Menschliefde, als in de
Leerrede, ftraalen ook in deeze Verhandeling door. Het
onderwerp der derde Verhandelinge dunkt ons minder
gefchikt tot eene Voorleezing in eene Departements-Vergadering, waartee , egter , volgens het opfchrift, dezelve
gediend heeft.' Naa een verhaal van de opkomst en de
lotgevallen der Stad Aardenburg , volgt een berigt wegens den mislukten aanilag der Franfchen , in den jaare
I672 , doormengd met byzonderheden, welke niet algemten bekend zyn, en over de naagedagtenis der dappere
Verdeedigers een vereerend aandenken verfpreiden.
LEERREDEN

9

Het Proces van Elwall, betreffende het Leerfluk der Drieienheld. Uit het Engelsch vertaald. Benevens eene Leerrede over hetzelfde Onderwerp , door Theophilus. Te
.Zwolle, by J. de Vri, 1797. In avo. 40 bl.

et vreemd, dat men dit zoogenaamde Proces van
Elwall, zonder eenig voorbericht omtrent den tyd,
H
wanneer deze zaak gebeurd is, en zonder eenig verfiag
is

van dien man , hoe ook genaarnd , in een Nederlandsch
gewaad laat te voorfchyn komen. Wy willen hieromtrent onze Leezers eenige opheldering mededeelen, ontleend nit de Voorrede, geplaatst voor de nieuwe Engelfche uitgave, in 1792, door Priestley, zoo men meetat,
bezorgd, onder den titel, the Triumph of Truth being the
Trial of Mr. Elwall, before ,7udge Denton, for publifhing
a Book in defenfe of the Unity of God. At Staford Asfizes , in the year 1726 , (Lond. 1792) , waaruit ook

waarfchynelyk deze Nederduitfche Vertaaling is overgenomen.
Elwall behoorde tot het Genootfchap der Kwakers ,
coaar veritoutte zicb, am de Kerkelyke Leer der Driedenheid
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held openlyk tegen te fpreeken, waarover hy, naar de
wetten des Lands, aangektaagd zynde, zich op zoodanige
wys en met zoodanig gevoig openlyk verantwoord heeft,
als in dit ftuk vermeld worth. Dit is gebcurd in den
jaare 1726. De Engelfche Uitgeever noemt ;john Martin,
tusfehen Birmingham en Air:ester woonachtig , die toen ,
in zyn 1341±e jaar, zich dit reehtsgeding, waarhy hy zelf
tegenwoordig geweest is, met de oindandigheden , die 'er
by plaats hadden , nog leevendig kon erinneren, en aan
hem heeft verzekerd, 't geen oak door veele anderen is
bevestigd , dat , het geen Elwall 'er van heeft laaten
drukken, overeenkomaig de waarheid is, en oak het weezenlyke bevat van 't geen door hem by die gelegenheid,
ter zyner verdediging , gezegd is. Voigees het eigen
verhaal van .Elwall, had by een bock geiChreeven , ten
titel voerende: Een waarachtig. gatiigenis van God en zy-

ne heilige wet, zynde eene eciavoudige oprech!e Ferdediging
van het eerjle Gebod : Gy zult geeee andere Goden voor
myn aangezicht hebben, tegen age Voorlianders der Dricëenheid onder den hemel. — „ Ik woonde," zegt hy,
„ destyds te Wolverhampton in Staffordshire , alwaar
myne Voorouders meer dan elf honderd jaaren gewoond
hebben, reeds ten tyde, toen de Britten overwonnen wierden door de Saxen. Naauwlyks was dit bock in 't
lieht gekomen, of de Predikanten van dat Landlchap begonnen tegen my te woeden, inzonderbeid die van Wolverhampton, welke ook ten grooten deele de hand gehad
hebben in de moeielykheden en vervolgingen, die 1k ondergaan heb. — Om kort te gaan , zy zaten niet fbi ,
tot dat zy eene uitgebreide aankiagte tegen my vervaardigd hadden in het gerechtshof te Stafford ; alwaar ik
kragtiglyk ondervond de medewerking van Gods magt,
waardoor ik in fcaat geiteld wierd, belchuldigd zynde van kettery , met eene volkomene vrvmoedigheid te
fpreeken voor een zeer groat petal van menfnen.
Na dat de lange aanklagt geleezen was, wierd my gevraagd, of ik my voor j-cult-lig of or/c/n.eldig verklaarde?
waarop ik antwoordde, dat ik in het fchryven van dat
boek, voor zo ver ik wist , niet fehuldig was ; maar,
indien zy meenden, of ik het bock , waaruit zy eenige
bladzyden in de befehuldiging hadden voorgeleezen, gefchreeven had, ja dan seen , hekende ik zulks gedaan to

hebben, en dat, indien ik vryheid mogt hebben van fpree.
ken,
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ken, ik geloofde in ftaat te zyn te doen blyken, dat bet
gemelde boek Diets anders behelsde, dan de eenvoudige
waarheid van God.
„ Teen ftond de Rechter op, en zeide: ELWALL, ik on.
derJlel dat y Copy ontvangen hebt van de befchuldiging.

Ili antwoordde, dat ik die niet ontvangen had. Waarop hy,
zich tot de Predikanten wendende, hun zeide, dat ik Copy van de aanklagt had behooren te hebben. Doch deezen daarop niet antwoordende, wendde by zich tot my,
en zeide , dat, indien ik borgtogt wilde Itellen , en my
verpligten om weder daar ter plaatfe te verfchynen op de
eerstvolgende Zitting, hy dan tot dien tyd myn verhoor
zoude uitftellen. Maar ik antwoordde, dat ik niet voorneemens was eenige borgtogt te ftellen , dewyl ik niet
begeerde dat zig remand voor my zoude verbinden.
Want, zeide ik , ik heb cone onfchuldige bars: ,en ik heb goon
tnensch beledigd, en daarom begeer ik geene andere gunst,
dan dat my de vryheid vcrlecnd worde, cm zelve op de befehuldiging to mogen antwoorden. Waarop hy my zeer
beleefd toevoegde dat moogt gy doen." Daarop began

zyne verantwoording. fly bertep zich eerst op het eerlte
Gebod, Gy zult geene andere Goden voor myn aangezicht
hebben. Vervolgens op het geloof van alle de Aartsvaders en Profeeten , die zich altoos tot God vervoegd en
van God gefproken hadden, als een enkel Weezen, zonder iets te weeten van eene Drieeenheid, of meerderheid.
van perfoonen. En zoo ging by voort tot de Leer van
Jefus Christus , drong vooral iterk aan op de woorden
Joh. XVII: 3, dit is het eatwige lee von , dat zy u kennen
den eenigen waarachtigen God, en yefus Christus, dien gy
gezonden hebt , en wendde zich by die gelegenheid rot de

vergaderde Predikanten, zyne vervolgers, die by uitdaagde, om de bier tegen overttaande Leer, zoo zy durfden,
te verdedigen. Waarop niemand , hoewel by voor een
poos had ftilgezwegen, jets antwoordde; geen hem aanleiding gaf , om het yolk aan te iprecken, en met veel
ernst te waarfchouwen , om hunne Godsdienflige begrippen niet te ontleenen van de menfchen , maar van God ;
niet van den Paus, maar van Christus; niet van de Predikanten en Pricsters, maar van de Profeeten en de Apostelen. Daarop ging by voort met zyne zaak te bepleiten
met de woorden van jefus, Matti). XXIII: 9, to. Gy zult
niemand uwen fader noemen op de aarde: want een is uw
Varier naainlyk , die in de hernelen is. Noch gy zult
Hitt
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niet Meesters genoemd worden: want een is uw Meester,
naamlyk Christus. En van Paulus, r Con VIII: 4-6.
Daar is seen ander God, dan een: want hoewel daar ook
zyn, die Goden genaamd worden, het zy in den hemel ,
het zy op de aarde , (gelyk 'er veele Goden en veele Hee•
ren zyn,) nogthans hebben wy maar eenen God, den Va.
der , uit welken alle dingen zyn. Voorts overtuigd zyn-

de , dat de Rechters geen behaagen fchepten in de hen/
aangedaane vervolging , weidde by ook nog uit over .de
haatlyke natuur van het beginfel van vervolging, dat by
zeide in de hel uitgebroeid te weezen , en voegde 'er
by, geen penning voor de kosten van deze zyne vervolging in rechten te zullen betaalen. Nu frond een van
de Vreederechters op , met naame Rupert Humpatch,
ging tot den Opperrechter, en verklaarde, dat by Elwall voor een braaf en eerlyk man kende , 't geen nog
door een ander werd bevestigd. Waarop de Opperrechter hem vraagde , of by wel ooit over. dit Leerftuk
had geraadpleegd met de eerwaardige Geestelykheid
en met de Bisl'choppen van de Kerk van Engeland.
Hy verklaarde dit gedaan , maar geen voldoend antwoord bekomen te hebben. Men woes hem alleen op
Parlementsaäen, op Staatsbefluiten, enz. in eh woord,
op menfchelyk gezag , waaraan by zich, in zaaken van
Godsdienst, niet kon of wilde onderwerpen. De Opperrechter wilde hem daarop evenwel laaten belooven ,
dat by over dat onderwerp niet meer zou fchryven. Hy
verklaarde daartegen , nook zoodanige belofte te zullen
afleggen, maar te zullen doen wat zyn geweeten hem
voorfchreef, niet om menfchen , maar otn God te behaagen. Waarop hem werd aangezegd: ELWALL gy
zyt ontflaagen. Gy moogt het gerechtshof verlaaten, en
gaan werwaards het u belieft." En nu ging by vveg ,
door een menigte , naar gisfing wel van duizend menfchen, en ontving daarna, zoo wel van verfcheiden Vreederechters , aI's van anderen , de leevendigfle blyken van
goedkeuring en toejuiching over de dappere en mannelyke wyze , waarop by zyne zaak , met het beste
gevolg, had verdedigd. — 't Komt ons nog al vreemd
voor, dat in die tyden , daar de landswet de harde ftraf
van eeh openbaar godslasteraar fcheen te vorderen , deze zaak zoo gedindigd is. Dit alleen geeft eenige opheldering, dat zyne tegenparty verzuimd had, hem, zoo als
de wet eischte , een afichrift van zyne befchuldiging ter
hand
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hand te ftellen , en dat 'er eigenlyk geen uitfpraak ten
zynen voordeele gedaan , maar hem alleen aangezegd is,
dat by kon weggaan.
De Uitgeever brengt , by deze gelegenheid, ook eene
Leerrede over hetzelfde onderwerp, door Theophilus, aan
't licht. Of Theophilus dezelfde zy met den Vertaaler of Uitgeever van het Proces van Elwall , wordt
niet gemeld.
Daarna
De woorden van Paulus, I Cor. XV: 24 —
zal het einde zyn , wanneer by het Koningryk Gode en
den Vader zal overgegeeven hebben , enz. zyn ten tekfte

gekozen. Vooraf gaan eenige ophelderende aanmerkingen,
betreffende den cart en de natuur van dat Koningryk ,
waarvan in den tekst gefproken wordt. Daarop voigt
eene verklaaring van 't Been Paulus te dezer plaats meldt,
van de duuring van Christus Koningryk, en de overgaaf
der hem toevertrouwde heerfchappy aan den Vader. Waaruit eindelyk eenige toepasfelyke bedenkingen afgeleid
warden. En wel eerst worth uit het verhandelde beflooten, in welke betrekking onze gezegende Verlosfer ftaat ,
en tot ons Christenen , en tot God den Allerhoogften.
„ Met betrekking tot de Christenen," zegt de Redenaar,
„ is by onze Heer, Meester en Koning; zodanig verheven boven alle Engelen en magten, dat wy (met uitzondering alleen van den almagtigen Schepper en Vader van
alles) geen hooger , geen waardiger, geen voortreflyker
Wezen kennen in bet gansch heelal.
„ Met betrekking tot den Allerhoogiten blykt de Heere JESUS uit het verhandelde zodanig te zyn, als by zelye , geduurende zyn omwandeling op deeze aarde, yeelmaalen getuigd heeft, zeggende: lk gaa heenen tot mynen
Fader , en myn Vader is meerder dan ik.
oh. XI V:
Voorwaar zeg ik te, de Zoon kan niets van hem zelvet: doen , ten zy by den Vader dat ziet doen. yob.
V: 19. — Eri na zyne opaanding zeide by : My
is gegeeven alle magi in Hemel en op Aarde. Matto.

XXVIII: 18.
„ Dit leert ons van den ednen kant , dat wy ons te
wagten hebben , om de denkwyze der zulken naar te volgen , die onzen gezegenden Verlosfer niet hooger waardeeren dan een uitmuntend en voortreflyk man ; een
man, die op den weg van zyn pligt geftorven is; die een
flagtoffer geworden is van geestelyke nyd en hoogmoed,
Nn
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en die daarom verdient in den zelfden rang geplaatst te
worden met SOCRATES en anderen , welken , terwyl ze
weldoeners waren van het menfchelyk geflacht, en alles
aanwendden, om hunne tydgenooten wyzer, beter en gelukkiger te maaken , insgelyks liever alles, 't geen hun
dierbaar was, zelfs hun leven, hebben willen opofferen,
{Ian de edele toopbaane, waarin zy zig begeeven hadden,
verlaaten."
„ Van den anderen kant leeren wy hieruit, om ook de
voetftappen der zodanigen Diet naar te volgen , die tot
een ander uitertte vervallen , en den Heiland der menfchen , uit de beste beginfels en met de beste oogtnerken , zodanig verhoogen , dat zy hem volkomen gelykftellen met den almagtigen Schepper van alles , in
geen ding minder zynde dan de Vader zelve, die nogthans alleen alles in alien is , en te pryzen in der eeuwigheid."
Een tweede toepasfelyke aanmerking betreft de ver.
pliehting , om Jefus in zyne waardigheid te erkennen ,
Bern als onderdaanen te gehoorzaamen, en onzen wandel
Saar zyne geboden in te richten.
Wy hebben nit kunnen bemerken, dat deze Leerrede , die zeer oppervlakkig is, heel veel afdoet, om over
de echte Bybelfche Leer, van de waare natuur van onzen eeuwiggezegenden Verlosfer, nieuw Licht te verfpreiden.
Handelingen van het Bataafsch Genootfehap der Proefondervindelyke Wysbegeerte , te Rotterdam. XIde Deels
cde Stuk. To Rotterdam , by D. Vis , 1798. In 4r.

4t0. 275 bh
In dit tweede Stuk van het XIde Deel der Verhandelingen van het Bataafsch Genootfchap komen voor,, drie Be.
antwoordingen van voorgeftelde Vraagen ; te weeten, twee
over de Tekenen, Welke do gefleldheid der Oogen in de
Ziektekunde verfchafen, en eene over het gebruik en misbruik van Brillen en Oogglazen. De ecrfle dier Verbal'.
flelingen, die met een Gouden Eerepenning is bekroond ,
beeft tot Schryver den Heer VAN HAAFTEN , Med. Door
Deeze Verhandeling bevat zeer veele
te
fcboo•
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fchoone waarneemingen, die echter, van wegen de menigvuldigheid der ftoffen, niet wel vatbaar zyn voor tea
uittrekzel; waarom wy, tot eene proeve der fchryfyvyze 'er alleen lets uit zullen mededeelen aangaande de
verduistering der Oogen. „ Wanneer in heete Ziekten
„ (zegt de Schryver, hi. 205.) de Oogen verduisteren,
„ zonder dat eene blykbaare oorzaak voorafgegaan is, dan
„ geeft dir eene algemeene lichaamszwakte en gevaar te
„ kennen ; is hardhoorigheid met het verlies van het ge„ zicht gepaard, dan is het een bewys, dat de zwakheid
„ den hoogiten trap bereikt. Van hier,, dat het, volgens
„ HIPPOCRATES, wanneer de fcherpte van het gezicht als
„ het ware verzwakt is , en met veelvuldige flaauwten
„ gepaard gaat , een teken is van een tterk aangedaan
„ harsfengettel, van op handen zynde ftuipen, en de dood
„ zelve , inzonderheid wanneer het gezicht in een ver„ zwakten itaat geheel wegraakt.
„ In heete Borstziekten is het , volgens BAGLIVIUS,
„ een doodelyk verfchynzel, wanneer de Oogen verduis„ teren of fchemeren. Volgens HIPPOCRATES iterven
„ deeze Ziekten die Lyders op den negenden of elfden
„ dag , by Wien de Ziekte, op den vyfden of zevenden
„ dag , met de Koorts toeneemt, en de Oogen verduiste„ ren of fchemeren. Dit verfchynzel in deeze Ziekten
„ fchynt men te moeten toefchryven aan de ophooping
„ van het bloed in het hoofd , wegens deszelfs beletten
„ omloop door de longen.
,, De fterke begeerte naar licht van zornmige Lyders be„ hoort ook tot de verduistering van het gezicht. In eene
„ Kraamvrouw , welke aan de Kraamvrouwekoorts ziek
„ was, heeft de beroemde s. G. VOGEL dit byzonder toe„ vaI opgemerkt , dat het haar niet te licht in het vertrek
„ konde zyn, en dat men hierom 's avonds altoos veel licht
„ moest ontfleeken , en hetzelve zo naby haar plaatzen
„ als mogelyk was. FRITZE verhaalt een diergelyk ge„ val , en voegt 'er by , dat het altoos een doodelyk te„ ken is. Dit was het ook in de Kraamvrouw van den
Heer VOGEL: nogthans had HOME in eene Lyderes van
„ deeze zoort, welke echter genas , opgemerkt , dat zy
„ niet duidelyk zien kon, en den Oogappel zeer verwyderd
„ had. De Heer SCIVEFFER eenige zoortgelyke voor„ beelden verhaalende, gcloofde, dat dit toeval voornaa„ melyk voortkwam als het darmkanaal tot veriterving
overging. Een zoortgelyk geval is Dr. KEUP voorgeNn 2
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komen, in eene vrouw van 37 jaaren, vyf dagen voor
haar dood, by wie ook zeer zeker eene verfterving der
ingewanden aanwezig was. Voorleden zomer heb ik
by eene Lyderes, welke aan eene verfterving der ingewanden overleed, waargenomen, dat zy, terwyl het
vermogen der fpicren nog in zyne voile kragt was, en
zy , tot weinige oogenblikken voor haar dood , aide
haare zielsvermogens bezat , eenige uuren voor haar
fterven over duisterheid in het vertrek klaagde: evenwel was haar gezicht zo fterk niet verduisterd, of
zy konde haare nabeftaanden en bekenden herken.
,, nen.
De tweede Verhandeling, welke in dit Deel voorkomt,
is die van den Heer DAVID HEILBRON , over die.zelfde
floffe. Dezelve is mede uitvoerig en leezenswaardig: om
daar uit ook iets over te neemen , zullen wy laaten
volgen, 't geen by zegt over een gebrek, 't welk met
het zo evengemelde in tegenftelling that. „ De ove• rige vreemde gewaarwordingen betreffende (zegt de
• Schryver , bl. a9o.) kornt web voornaamelyk de on„ verdraagclykheid def lichts ten eerften in aanmerking.
„ Dit ongemaklyk gebrek ontftaat zeker, over het alge„ meen, by zoortgelyke toevallen der Oogen, Hersfenen,
„ Zenuwen, enz. door welke eene al te groote aandoen„ lykheid der Oogen gebooren words ; deeze toevallen
„ kutinen echter van een zeer onderfcheiden en zelfs
„ tegenovergeftelden aart zyn; 'er kan naamelyk eene te
„ groote prikkelbaarheid , of een vermeerderde omloop
„ des bloeds in de Hersfenen , en de gevolgen daar van
voorhanden zyn, zo als in de geweldige ontfteekingen
„ der Hersfenen en Oogen, en ook in de Kinderpokken
„ en Mazelen, welke Ziekten altyd van dit Verfchynzel
2, verzeld worden, of 'er kan ook integendtel eene ver„ rnindering van kragten en een zeker onvermogen
„ plaats hebben, in welk geval, zo als GAUBILIS aange„ merkt heeft , de Oogappel, onvermogend om zich by
„ een fterk licht te vernaauwen , en eene tegennatuur„ Tyke verwydering verkrygende, zodanige al te groote
„ gevoeligheid voortbrengt , en het welk ook de oorzaak
„ fchynt te zyn , waarom dit verfchynzel zomwylen
„ volgt op een lang aanhoudend waaken , flerke buikont„ lastingen, en op meer dergelyke verzwakkende gebeur„ tenisfen ; zoo als PROSPER. ALPINLIS waargenomen
„ heart.
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„ In zwaare kwaadaartige Ziekten zoude dit verfchyn„, zel nogthans, volgens BOERHAVE en VAN ZWILTEN.,
,, door eene derdc, en geheel van de gemelde verfcht11, lende , omftandigheid kunnen voortgebragt worden.
,, De eerstgemelde rekent naamelyk onder de erge ver„ fchynzelen, in eene waare Rotkoorts, een byzondere
• affchuw of weigering van den Lyder, om iets aan te
• raaken , of aangeraakt te worden , en waar van VAN
• ZWIETEN de oorzaak toefchryft aan eene geheel zon•
• derlinge en vreemde prikkelbaarheid van de algemeene
„ gevoelplaats , waar door op de minfte aanraaking eene
„ geweldige beweeging of aandoening der zenuwen geboo„ ren wordt, welke de Lyder zelfs ongevoelig fchynt te
willen vermyden : vervolgens veronderftelt hy ook de
„ onverdraaglykheid, of wel den affchuw, des lichts in
„ dergelyke Ziekten van zodanigen aart te zyn , en be„ fchouwt dezelve ook uit dien hoofde, met HIPPOCRATES,
„ als zeer gevaarlyk.”
De derde in dit Stuk voorkomende Verhandeling is een
wel uitgeiverkt Vertoog van den Hoogteeraar VAN MAANEN, toen nog Medicine Candidatta te Leyden, dienende
tot Antwoord eener Vraage omtrent de eigenfchappen der
Brillen en zoortgelyke Glazen , by welke inzonderheid
gevorderd wierd , om uit den aart en de gefteldheid der
deelen van het Oog aan te toonen, in hoe verre diergelyke Glazen wezenlyk nuttig en zelfs onvermydelyk noodig zyn, en in hoe verre zy als eene Volksgewoonte,
vooroordeelen , en een waar misbruik nadeelig mogen en
moeten aangemerkt worden. De Schryver deezer Verhandeling befchryft , met groote naauwkeurigheid „ de
verfchillende natuurkundige eigenfchappen van het Oog ,
en leidt daaruit veele praeticaale gevolgen of , welke
hy, op het einde , in negen Hoofdttellingen zamentrekt,
die wy hier, om derzelver aanmerkenswaardigheid, woordelyk zullen mededeelen.
Alle Oogglazen vergrooten of verkleinen de voorwerpen, en veroorzaaken een fterker prikkeling op de inwendige deelen van het Oog , of maaken de prikkeling
minder.
1. In alle gevallen, waar een deezer eigenfchappen vereischt wordt tot verhetering van een of ander Ooggebrek , zal een Bril nuttig kunnen zyn; doch in andere gevallen niet.
3. In zeer weinige Ooggebreken flegts kan uit dit werkNn 3
tuig
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tuig eenig voordeel getrokken worden , en niet dan in de
Langzichtigheid, de Kortzichtigheid, de onwaare Kortzichtigheid, uit eene gevoelloosheid der Retina ontftaande: in de Lichtfchuwheid , uit eene al te Berke gevne•
ligheid van de Retina, of uit eene ziekelyke gefteldh'eid
van het zwarte frneerzel van de Choroidea; en eindelyk in
bet verlooren gaan der natuurlyke wederkeerige digtheid
der Oogvochten.
4. Offchoon in de opgenoemde gevallen een Oogglas
met vrucht gebezigd kan worden , zo moet men echter
hiertoe niet overgaan buiten de grootfte noodzaaklykheid;
en zo bet uit deezen hoofde gefchieden moet, zo moet
bet niet op eene willekeurige wyze gefchieden; maar zodanig, dat het Gezicht , door een zodanig Glas geholpen,
zo veel mogelyk aan het natuurlyk Gezicht worde gelyk
gem aak t.
5. Indien men aan dit oogmerk kan voldoen , door het
Glas verder van het Oog , doch nader by bet voorwerp,
te houden , zal zulks altoos moeten in acht genomen
worden.
6. Daar in de genoemde Ooggebreken beide Oogen al.
toos gelykelyk zyn aangedaan , zo zal men aityd twee
Glazen moeten gebruiken. Het gebruik der Kykglaasjes
(Lorgnettes) wordt derhalven door ons afgekeurd.
7. Nadien in flegts zo weinige gevallen, als wy opgenoemd hebben, het gebruik van Oogglazen te pasfe komt,
en deeze nogthans tegenwoordig in zulk een algemeen gebruik zyn, zo moeten die gevallen of zeer menigvuldig
zyn, of de Oogglazen zeer dikwyls verkeerdelyk gebruikt
worden.
8. Het laatfte houden wy voor zeker, en meenen in de
vooroordeelen , dwaalingen en onweetendheid des Folks,
als ook , by -veelen , in de bedorven Zeden van onzen
tyd , bier van de reden te moeten zoeken.
9. Om dit alles uit den weg te ruimen , moeten de
Volksvooroordeelen opgeheeven , het onnuttig en dikwyls
nadeelig gebruik der Brillen en andere Oogglazen aan den
dag gelegd, het gebruik der Koopbrillen afgekeurd, en ten
fterktten worden aanbevolen, dat, wanneer iemand een Ooggebrek aan zich zelven gewaar wordt , by zich by een
bekwaamen Geneesheer of Heelmeester vervoege, en niet,
dan op zyn aanraaden , een Oogglas gebruike, en wel
een zodanig , Welk tot verbetering van het ongernak gefchikt is.
Hoe-

VAN HET BATAAFSCH CENOOTSCNAP.

539
Hoewel veele deezer gevolgtrekkingen zeer gegrond zyn,
kunnen wy ons echter met alle niet vereenigen. Dus
vinden wy geen reden om de Lorgnettes of te Icemen ,
dewyl zy doorgaans flegts geduurende een kort tyclitip
gehruikt worden; te meer, daar de brandpunten der beide Oogen by veelen merkelyk verfchillen, en men dan,
om zyn oogmerk te bereiken, fleeds gebruik zoude moeten maaken van Glazen van verfchillende brandpunten.
Het komt ons ook voor , dat het gebrek van de Verzichtigheid , en dus de noodzaaklykheid van vergrootende Brillen, veel algemeener is, dan de Schryver gelooft;
dewyl het een natuurlyk gevolg is van een gevorderden
ouderdom. Uitgezonderd de gevallen , in welke eene
buitengewoon groote vergrooting of verkleining noodig
zyn, die maar zeldzaam voorkomen, geloove ik dat men
zich ook genoegzaam met Koopbrillen kan behelpen ,
vooral voor den geringeren Burger , wiens zaak het niet
is , volkomen goede Konstbrillen te betaalen. Zo de
Kooper maar zorge draagt , dat by geen meer vergrootende Bril bekomt, dan noodig is , komt her bier op
een weinigje niet aan ; en zo men dan gelegenheid heeft
om Brillen van verfchillende vergrootingen by de kaars
te onderzoeken , bekomt men dikwyls voor een geringen prys eene Bril, die rum zo dienftig is als eene die
men naar de ftrikte regels der konst heeft laaten
pen: In eene gemeene Brit komt het voornaamlyk aan
op den rechten trap van vergrooting ; heeft dezelve
dien , dan kan zy aan 't oogmerk voldoen , fchoon van
flegt glas gemaakt , en gebrekkig gepolyst. Zelfs kan
zy dan dikwyls beter dan een uitmuntend bewerkte
Bril het ongemak afwenden, 't geen de Schryver in 't algemeen van de Vergrootglazen vreest, uit de vermeerderde prikkeling der Retina ; dewyl de gebrekkig bewerkte oppervlakte van het werktuig een groot gedeelte
dier lichtftraalen afwyst I die antlers ongetwyfeld in de
oogen zouden ingaan.
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Ontwerp tot eene algemeene Charaaerkunde. Uitgegeven door w. A. OCKERSE Rustend Leeraar. Derde
Stukjen , behelzende het Nationaal Cliaratter der Nederlanderen. AmIlertlam , by J. Allart 3 797. In
gr. 8vo. 295 bl., behalven het Voorbericht.

Stukjen van dit Ontwerp zag het licht
het jaar 1788 ; het tweecle in 179o, beide by
Hetineerfte
zooN te Utrecht (*): na verloop van
PADDENBURG EN

zeven jaaien komt het derde te vooi fchyn by den AmIterdamfchen Boekverkooper ALLART. Van dit lange
achterblyven geeft de Schryver eenige reden in een
Voorbericht , waarvan bet grootfte gedeelte beftaat uit
een Fragment van eenen Brief aan C.... Die reden lag
niet in gebrek aan doorzetting ; niet in gebrek van aanmoediging; niet in eerie aanmerking der Monthly Reviewers, nosh in de haatlyke adderbeeten van zekeren (by
den Schryver ongenoemden en ons onbekenden) Recenfent. Waataan haperde het dan? De Schryver zegt tot
zynen Vriend : „ Gy kent my genoeg om te weten ,
„ dat myn geest geenerleie banden duld. — Dat fchry„ ven by faifoenen vooral wil my maar in bet geheel
„ Diet bevallen. Ik heb .medelyden met een geflacht,
SI welk jaarlyks boekdeeien in de wereld fchopt , —
„ naar gelang het brood of klederen nodig heeft ; wat
„ my betreft, myne pen krn onmooglyk op het Compas
„ van den Almanach loopen. — Een honderd of twee blad„ zyden met gezond verftand te vullen, zonder met eens
„ anders vederen te pronken is my altoos toegefche„ nen let weer te zyn , dan het blazen eener water„ bel ......
„ Om de waarheid te zeggen, myn geest is, dank heb„ be het Nationaal Temperament ! wat eigenzinnig en
„ wat langzaam om zich in beweging te brengen. Als
„ het werk aan den gang is, dan gait het wel; maar te
beginnen! hoc opus, hic labor eft. Zoo ben ik nu, en
,, zoo zal de wereld my moeten verflyten.
Echter had ik alleen de fchuld niet. Een zwak ge„ ftel,
(*) Zie

1Vieuwe Aens. Fader/. Letteroef. III D. i St., bi.

358, en V D. i St. , bi. 615.
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ttel, dat my dikwyls tyd en lust tot ander dan myn
een zamenloop van huislyke
ambtswerk benam;
t) omitandigheden ; -- en vooral de beroerenisfen in
zie daar drie andere
„ Europa en in oas Vaderland ;
redenen voor het uitael, buiten my.
„ Welke jaaren zyn daze laatiten geweest ! .... De Naneef
in kaliner tyden zal geloven, dat by de Gefchiet"
denis eener geheele eeuw teest, terwyl by alleen de
99
Eene onJaarboeken van tien jaaren doorbladert
',
„ emdigheid van de gewichtigtte Staatkundige verfchyn.
felen volgde zich op met eene fnelheid, gelyk aan die
„ der fchimmen in eene toverlantaarn. Naauwlyks ooit
„ zweeg bet gedruisch der Staats-omwendingen, de donder
„ der Kanonnen rommelde onophoudelyk in ons oor. De
„ Tempel der Wetenfchappen Iloot zich. De vreesach„ tike Mufen fchuilden. De bedeesde Wysgeer was van
„ verre een gevoelig aanfchouwer van verfchriklyke wor„ Itelingen des menschdoms, in welken by de hooge gan„ gen van den ONEINDIGEN eerbiedig waarnam ......
„ Wat my betreft, ik wil gaarne bekennen, dat te mid„ den van zulke orcanen myn geest niet gefchikt was
„ tot gezetten arbeid. Ook had de aart der gebeurdtenis„ fen te veep betrekking op myn geliefkoosd onderwerp,
„ dan dat ik niet zoude getracht hebben, daarvan voor
„ hetzelve party te trekken,”
Deeze verfchooning wilden wy onzen Leezeren niet ont•
kwam ons voor its charaReriflieks onarent
houden :
den Schryver zelven te bevatten. Misfchien zoude dit
nog meer don't: aalen, indien wy niet , om plaats te winnen, hierendaar iets hidden uitgelaten , dat niet volftrekt
noodig was tot den zamenhang.
Achter dit Voorbericht volgt de Inhoud van het Stukjen in deeze woorden : Voorbercidende ilanmerkingen tot
het Nationaal Charaaer der Nederlanderen, W. I — 99. —
Befchouwing van hun Perliandlyk Charaaer, bl. 99 - 165.
Befchouwing van lain Zedelyk Charater. Deeze bevat
de volgende Afdeelingen : Agemcene Bedenkingen , bl.
91

165-173. Over eenige Nationaale Deugdcn en Ondeug.
den, bl. 173-234. Over zomrnige gemengde Charalierijlieke Trekker, bl. 235- 249, en, Ophelderende Byzondcrheden, bl. 219- 274. — illgemeene Waarneemingen over
de .Provineiale CharaRers, bl 274 - 282. .Revolutio.
vaire Charac'ertrekken, bl. 282 - 295.
Nn 5
De
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De eerfte deezer Afdeelingen heeft eenigermaate het
voorkotnen eener Schetze, waarvan de byzonderheden in
het vervolg meer ontwikkeld worden. De Schryver zely e geeft dit te kennen, wanneer hy, bl. 6o, zegt „ Ik
„ begeef my hier ter plaatze niet in een vertlag van de
• byzundere Nationale Deugden en Ondeugden. Dit zal
• een voornaam deel van myne Charaéterfchets zelve uit• maaken. Ik blyve nu flechts in het algemeene, omdat
• ik nog bezig ben met de byzonderheden op te geven ,
• uit Welke ik oordeel die fchets zoo onpartydig mooglyk
• te moeten opmaken." Wy denken daarom onzen Leezeren g,eenen ondienst te zullen doen met bun van deeze
eerfte Afdeelinge een beknopt verflag te geeven, en daardoor hen in itaat te flellen om van bet gebeeie Stuk zich
eenig denkbeeld te vormen.
De gemelde Afdeeling dan begint met eenig bericht
van de ligginge des L Inds , en van bet Character der
oudfte Inwoonderen, welken, van afkomst Germaanen zynde, met deezen ook de voornaame hoofdtrekken gemeen
hadden. Hierop volgt, bl. 7-16, eene korte Schets der
lotgevallen van ons Vaderland, der omwentelingen in hetzelve gebeurd, van de tyden van KAREL DEN GR6OTEN,
tot op de regenwoordige : aan welks einde de Schryver
zegt dit ftuk een weinig meer ontwikkeld te hebben ,
• om te doen zien , dat men ons voorig Staatsgeftel [te
• weeten na de oprichting der Republiek] niet verwarren
• moet met dat eener vrye Volksregeering by repriefentatie." In het algemeen is deeze aanmerking gegrond,
en zeker, dat in gene der voormaalige Provintien zulk
eene Regeering in haare zdiverbeid en volkomenheid , ja
in de meeste geen fpoor meer'van dezelve gevonden werd:
maar niet min zeker is het, dat by fommige, by voorb., by
de drie Kwartieren van het platte Land in Friesland, nog
aanzienlyke, fchoon verminkte , overblyffels der oude vrye
ftaatsgefteldbeid vuorhanden waren. Doch bet is bier de
plaats niet om zaaken van Gefchied- of Oudheidkunde op
te helderen. — Wy gaan voort.
De Schryver geeft bl. to env. , de grondregels van
Staat, zedert de oprichting der Republiek beftendig in acht
genomen , „ en die zoo veel invloeds gehad hebben op
,_, het algemeen bettuur en heerfchend Volkscharafter."
Zie bier dezelve, volgens zyn opgaaf. „ r. Befcherming
,, en uitbreiding van Koophandel, Zeevaart en Visfchery,
„ met
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met achterftelling van den Landbouw, die nimmer behoorlyk is aangemoedigd (*), en van het Fabriek en
„ Trafiekwezen. 2. Het lokken van vreemdelingen , en
,, het dulden van alle gewettigde Godsdienften (t).
• 3. Beftendige vrede, en goede verftandhoudino met de
9, Europifche Mogendheden. 4. Heiligheid der Nationale
51 Trouw, en ftipte nakoming der Traetaten. 5. AankleeI, ving aan de party der Proteflantfche Mogendheden ,
9) ontftaande uit de verwarringe der Godsdienftige gevoe• lens met de Staatkunde , en uit de vertnaagfchapping
„ der Stadhouderen met vreemde Hoven. 6. Steeds leu• nen op de hulp van machtiger Bondgenooten, zonder
ooit op ons zelven te durven Item). 7. Steeds bedacht
„ te zyn op het aflosfchen en verminderen van 's lands
„ fchulden." De Schryver maakt op ieder deezer regelen zyne aanmerkingen, waarin wy hem niet kunnen vol.
gen, zonder buiten ons beftek te treeden. Den laatstgemelden noemt by een „ ongerymd en fchadelyk maxima;"
omdat de ryke burgers hierdoor genoodzaakt werden hun
geld by andere Mogendheden te plaatzen, daardoor van
hun eigen Vaderland afgetrokken, van deszelfs natuurlyke vyanden afhanglyk werden, en deezen de wapenen
toereikten, enz. Dit is dikwyls aangevoerd ; maar kan
van den anderen kant ook niet veel gezegd wor.
den ? Naarmaate een Land meer met fchulden beladen
is, moeten ook de belastingen zwaarder zyn oaf jaarlyks
de renten te kunnen betaalen: met de zwaarte der belastingen moet de duurte der leevensmiddelen toeneemen:
met deeze de arbeidsloonen van alle bandwerken, fabrieken en trafieken ; en uit dit laattte moet natuurlyk verval van dit alles voortkomen , wanneer men tegen buitenlanders niet langer kan markten. Daarenboven, indien
men door middel van publieke Staatsfchulden het geld
binnenslands wil houden, moeten ook de renten, welke
men
t,

V,

(*) Dit moet, ongetwyfietd, bepaaldlyk verilaan worden van
de algemeene h'andelwyze der Staaten Generaal , of van Holland; men kan het ook zeggen van die Provintien , waarin de
Landman verdrukt werd door de Steden en door de Drosten.
Doch 'er waren ook Gewesten , welke den Landbouw nog al,
fchoon misfchien niet genoeg , bevoordeelden. Rec.
(t) Hierop vielen wel eens uitzonderingen in byzondere gevallen; maar de algemeene regel bleef dezelfde. Rec.
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men betaalt, niet zeer veel minder zyn, dan die welke
door andeie Mogendheden worden aangeboden: en waar
zal het dan met dit alles heen? By seer machtige Staaten kan dit wax meer lyden ; en in Engeland zyn de
Staatsfchulden in het byzonder een middel om the monied men te verbinden aan het Minifterie , hetgeen zich
daarom nooit met rechten ernst op derzelver aflosfing
beeft toegelegd. Maar in ons klein Landjen dienden wy
onze nakomelingen niet op te eeten. Doch wy zouden dus ongemerkt vervallen tot aaatkundige befpiegelingen, in plaatze van het Uittrekfel eener Charaderkunde te go.,even.
Op bl. 24 gaat de Schryver „ over tot de middelen
„ en wyze van beaaan der Nederlanderen." Men verwacht, zekerlyk , dat de Koophandel liter in de eerfie
plaats zal te vourfchyn treeden. Hy doet zo, verzeld
van verfcheiden belangvolle aanmerkingen des Schryvers
over het verval en de kwyninge van onzen handel. Ver..
volgens komen de .Visfchery , Waterwerken , Molens,
Weeveryen, Oefemng in Konften en Weetenfchappen ,
Handwerken , Wiskunde, Natuurkunde in alle haare takken , Geneeskunde . met de daartoe behoorende Weetenfchappen ; de Uitvmdingen van Drukkonst, Verrekykers,
Microscoopen , Shngertturwerken, enz. waarop Nederland
met recht mag roemen. Eigenlyk gezegde Geleerdheid
wordt ook bl. 36 , in onze Landzaaten erkend: maar
5, werken en gewrochten van genie zullen altoos meer
„ het eigendomlyk voordbrengfel blyven van zachte
„ luchtareeken en levendige geftellen, dan van eene koud„ bloedige, dikfappige Natie, geplaatst onder eenen gun„ ren, zwaar benevelden henoel.” Met dit alles heeft het
onze Natie niet ontbroken aan uitmantende Dichters en
Schilders (*).
lets
(*) De Schryver klaagt in den tekst , bl. 38,
dat her ge.
„ tyde der fraaid konden ook in ons Vaderland zoo aatunerk.
lyk verlopen is :" en voegt 'er in eene aantekening by :
„ Ken beroemd Konftenaar zeide my nog onlangs , dat naar
„ zyn inzien eene voorname reden der weinige aanmoediging
„ van het Konstpinfeel daarin gelegen was , dal men thands
„ geene ftukken meet liet fehilderen, ten zy men op troop„ mans train zyne percenten van de hoofdfom, in geval van
„ verkoop , voor een voigend 'geflacht berekenen kon.
„ zipel vergeet gy dan , dat gy geen fpeculant , maar een
„ God zyt?"
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Iets vinden wy, bl. 40 env., raakende ,, de Phyfitks
„ getteldheid der _Nederlanderen ," bet verval van „ de
aéloude grofheid , fterkte en rustigheid van getialte,"
en over de oorzaaken van dat verval, welke de Schryver
gedeeltelyk zoekt in de befchaavinge der Natie zeive ,
mar voornaamelyk in de weelde , met haaren heilloozen
nafleep.
En nu komen wy tot het Nationale . Charmer. „ Men
„ heeft hem" [t. w. den Nederlander] zegt de Schryvet, bl. 43, wiens woorden wy hier,, met zoo veel verkortinge als de duidelykbeid gedoogt , overneethen ,
„ flechts oppervlakkig te befchouwen. om in hem
„ trekken van dien koelen, bedaarden, droogen Phleg„ maticus te ontdekken, wiens bloed koud en met wa,, terdeelen ruim bezet , wiens fpieren taai, week, ge„ rekt, wiens vochten dikflymig , wiens zenuwen flap en
„ zonder veerkrachtige fpanning zyn, en die by dit al„ les eene goede mate van zwartgalligheid bezit.” —
Dat ziet 'er niet te mooi uit; maar laat ons voortgaan.
Een weinig verder leezen wy : „ De Nederlander is ge19 volglyk uit zynen Phyfieken aart langzaam , dralende,
omzichtig, nadenkende, wantrouwende, koelzinnig, niet
99
licht ingenomen noch innemende op bet eerfte voor59
^ komen, geduldig tot laagheid toe als by beledigd word;
• maar te gelyk ttandvastig, gezet, doorzettend, vasthou• dend aan gevoelens en plichten, warsch van gedurige
verandering , en hardnekkig wanneer by thimaal ver59
59 bitterd word. Weinige driften beroeren zyn geftel
• verftoorcn hem in zyne rust; langzaarn worden Bezelve in hem gaande gemaakt ; dan denmaal in ftaat van
• gisting gebracht, ryzen zy by hem tot eenen graad van
5 : hevigbeid en duurzaamheid, die hem woedend en ha/ftarrig maakt. Alles wat lang en diep nadenken , moei• lyk blokken en gezetten arbeid vordert, is berekend
voor zyn natuurlyk verttand. fly is minder een fcheppend genie, een vlug fpelend vernuft, dan een diepe
• doordenker. fly kan beter in de details dan in het
„ groote arbeiden. Het geen hem in fcherpzinnigheid
„ ontbreekt, vergoed by door vlyt en aanhoudendheid.
,, Het valt even moeilyk hem van dwaling te overtui,, gen als tot andere denkbeelden re brengen. Belang en
• voordeel is het groote roerfel dat hem in alle zyne
„ ontwerpen en werkzaamheden beweegt, en het geen by
„ zelfs invloed duet hebben op voorwerpen van uitrpan,5 rang
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„ ning en vermaak voor Natien , minder zelfszoekende
1) dan hy."
Zodanig is, volgens den Schryver, het eigenlyke Nederlandfche Charader, waarop nogthans, gelyk by erkent, een aantal van zeer merkwaardige uitzonderingen
vallen. Zelfs geeft by redenen op, waarorn by geen
Volk de uitzonderingen meer en grooter moeten zyn
dan by ons. Doch hier kunnen wy hem niet volgen.
De Schryver gaat , bl. 46 env., „ over tot de zeden
„ en levenswyze der Nederlanderen." — Hier klaagt
by, en met reden, over het verval , hetgeen by het
toeneemen der rykdommen in de Volkszeden veroorzaakt
werd door indringende weelde , vreemde manieren , de
vorltelyke Hofhoudinge van bet Stadhouderlyke huis, en
andere met dit alles verknochte oorzaaken. Nogthans
crkent by, bl. 5o, „ dat de man van geoefende wereld„ kennis geenen Rand van menfchen onder ons zal aantreffen, in welken hy, te midden van de heerfchende
bartering onzer tyden , niet eenig overfchot, niet eeni,
„ ge zichtbare Ipooren vide van het oorfpronglyke Va„ derlandfcbe.” Kort daarna : „ Het is in dien zin, dat
„ ik , fchoon eerie aanmerkelyke en Reeds toenemende af„ wyking onzer Natie van de oude levenswyze en zeden
„ in alle kringen maar al te zeer betreurende, nogthands
„ vrymoedig durve beweeren, dat 'er nog kentrekken ge„ noeg van onze voorgaande voortreflykheid overig bly„ yen , om ons van onze meeste naburen duidlyk en op
1) eene voordeelige wyze te doen onderfcheiden.
Dit wordt vervolgens nagegaan in byzonderheden,waarm
wy den Schryver niet kunnen volgen. Het laattle deezer
Afdeelinge, bl. 67 env., befteedt by aan de befchouwinge der Nederlanderen met betrekkinge tot den Godsdienst
en tot de Wetten. Ten opzicbte van den eerften komen
zy voor als yverig, fterk verkleefd aan eenmaal aangenomen begrippen, overhellende tot dweepery , en ligtlyk in
te neemen door uiterlyke vertooning. „ Om in de alge„ meene achting te deelen,” leezen wy, bl. 7a, moet
„ men by de Nederlanders te boek than voor een Gods„ dienitig man; maar het middel om dien naam te verwerven is zoo weinig. moeilyk , dat bet geen men hier
„ Kerksch noenn , yverige 'rechtzinnigheid, en het gezet
„ bywonen van Godsdienftige Byeenkomflen , met eene
„ zekere ingetogenheid van levee en houding gepaard ,
„ over bet gebeel tot dat oogmerk vry toereikend is.”
On-
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Ondertusfchen ontkent de Schryver „ niet dat de ..
zucht your Godsdienst eenen nuttigen invloed hebhen
„ konne op de zeden en 't character van een yolk: nog
„ minder wit ik," fchryft hy , „ aan de Nederlanders
„ alle detrgd, alle beginfelen van zedelykheid betwisten
Ik erken, dat uiterlyke Godsdienftigheid Been be„ wys van een deugdzaam hart oplevert, maar nogthands
„ kan dezelve by een geheel yolk het behoedmiddel te„ gen grove ondeugden zyn, en eene zekere gefchiktheid
„ en betaamlykheid van zeden uitwerken. Dit is daadlyk bet geval by onze Natie, enz.”
Daar het (bl. 79.) in ons Vaderland tot bier toe al.
„ tool ontbroken heeft aan eene behoorlyke Conftitutie,
„ heeft het Staarsrecht 'er natuurlyk zeer gebrekkig inoe„ ten zyn ... In de daad , men moet zich een yolk ger, lyk dat van Nederland voorftellen om te konnen ge„ loven, dat .het mooglyk zy zoo langen tyd ecne Republiek itaande te houden, zonder evenwicht van machten , zonder middelen van bedwang tusfchen zeven
• bpndgenoten, zonder genocgzame Mnheid in het al„ gemeen beftuur , enzonder behoorlyke lastbrieven
voor de eerfte Staatsdienaren.”
Schoon „ op ons oud burgerlyk Wetboek zeer veel
heb• valt aan te merken, onze burgerlyke wetten
„ ben echter (bl. 81.) dit chara&ermatige, dat zy tot
„ zachtheid en gernatigdheid overhellen.” Verfcheiden
lofwaardige byzonderheden worden vervo/gens gemeld ,
maar ook het gebrekkige niet verzwegen. Op gelyke
wyze handelt de Schryver, bl. 85 env., over de lyfftraflyke Wetten van ons Vaderland.
Hoe hy denke, en in zyne tweede Afdeelinge zich nitlaate, over het Verflandlyke Character der Nederlanderen,
kan men genoegzaam opmaaken uit het uittrekfel uit de
eerfte door ons gegeven.
Raakende bet Zedelyke Charaaer, waartoe hy vervoI.
gens overgaat , zegt hy zelve, in zyn Voorbericht , bl.
IX: ,, Het fmart my zelf , dat myn tafereel van. het
• Nederland,ch Character, vooral in het zedelyke , niet
91 vrolyker en zonniger , heeft mogen zyn.” En waarlyk,
dit gedeelte ziet 'er droevig en duister genoeg uit. „Ik heb
• waarheid gezocht," zegt by, „ en, zoo veel ik wete, be.
„ fcheidenlyk gezegd." Het eerfte g. elooven wy van harte,
en van het tweede durven wy getuigenis geeven. De Eerw.
OCKERSIL moest bet charaaer der Natie fchetzen, zo als hy
het

„
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bet vond ; en ongelukkiglyk moeten wy de gegrondheid
van genoegzaam alle zyne aanmerkingen erkennen. Doch
onze ruimte duldt niet, dat wy hem verder verzellen.
Misfchien zouden onze Leezers gaarne' zien dat wy
bun nog eenig verflag gaven van de Revolutionaire Charaetertrekken, welke in de laatfte Afdeelinge voorkomen.
Dit was ook eerst ons oogmerk ; maar de bovengemelde
reden wederhoudt ons. De Schryver laat zich Flier uit op
eene wyze, welke duidelyk toont, dat by behoort tot de
yverigfle Voortlanders der Revolutie , maar tevens vreest,
dat derzelver vruchtendoor verkeerde handelingen , zo der
Staatsbeituurderen , al's van amptelooze perfoonen , wel
ligtlyk konden verloren gaan. Schoon by, onzes bedunkens
Mier ruitn warm genoeg is, zegt by toch veele onlogenbaare , hoezeer fmartelyke, waarheden. Zie bier het Plot
van zyn Werk.
„ Eindelyk , tot welk eene laagte heeft de drift om
„ nateHapen ons doen zinken! De laatite omwending heeft
„ in dit opzicht onze verneJering voor geheel Europa
„ voltooid. — Ik heb 'er boven reeds te veel van moe„ ten zeggen, en voeg 'er nu alleen dit verfchriklyk Ilota
„ woord by : van zulk eene Nage kan alles
dat. is,
met andere woorden , niets wezenlyks , niets goeds
„ warden.
, flier ontzinkt de veder myne bevende handen ! Ik

Va,1 Butt deze Afdeeling, en mync Charaderfchets.
„ derIand !. verder of en grootfcher, dan het fchrikbeeld ,
„ dat voor mynen geest zweeft, zy uw Ensron!"
Hartlyk -wenfchen wy, dat des Schryvers verbeelding
bier een al to danker verfchiet moge getekend hebben ;
dat de nu vastgeftelde orde van zaaken , welke 'er nog
niet was, toen dit Stukjen opgefleld en uitgegeven wierd,
beftendig zy, de fadiegeest gefmoord, en onder een regelmaatig betluur alles op beteren voet gebragt worde , tot
zuivering en herftelling van het adloude Nederlandfche
Chara&er.
De ityl van den Burger OCKERSE is leevendig, vuurig,
origineel ; zyne wyze van voorftellen krachtig en nadruklyk ; zyne fehilderingen gloeiende zodat men ten
zninften niet veel van dat Phlegma in hem vindt, hetgeen
by als den , grond van ons Volks Character befchouwt.
Juist zyn genoegzaam altoos zyne uitdrukkingen. Even•
wel komt ons het byvoeglyke woord bloeiend niet
zeer gefchikt voor by het zelfftandige Getyde ,
38.
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sn. Ook twyffelen wy , of het woord Caricatuur wel
gebruikelyk is in dien zin , als wy bet bier , bl. 9es
leezen. Hoe men kan zeggen, dat een Volk (zie bl. 181.
r. 13.) ,, deugdzaam is niet uit zynen aart , maar uit ton,
51 eaoisme, welvoeglykheid of andere losfe beginfelen,"
betuigen vvy niet te vatten. Uit die beginfelen kan wel
eene voor het uitwendige onberispelyke leevenswyze
vloeien, maar geene deugd: deeze fteunt op vaster gronden. De uitdrukking is dus niet naauwkeurig.
Tegen over bl. 98 is eerie Plaat ingevoegd met acht
Partraiten van perfoonen uit onderfcheiden Natien , gefchikt, naar het fchynt , om het Nationaale Chara6teriilieke te doen opmerken. Naamen zyn 'er niet bygevoegd.
De meesten zyn gemaklyk te onderkennen : als
I. JAN DE WITT. 2. Misfchien RAPHAeL. 3. Due
D'ALVA. 4.VOLTAIRE. 5. ELLIOT. 6. RABENER. 7. De
Adm. DE RUITER, of Czaar PETER I, en a. De Jood
CHARACTERKUNDE.
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Trysgeerige Bedenkingen over de Gelykheid.
Uit het Fransch. 's Gravenhage, by L van Cleef, 1797.
In gr. 8vo. 144 bd.

M. IVECKER,

aa dat, op de Vraage van
Godgeleerd Genootfchap , In welken zin kunnen de Menfchen gezegd
N
worden gelyk te zyn; en Welke zyn de Regten en Pligten,
TEYLER'S

uit deeze Gelykheid voortvloeiendc ? de Antwoorden van
de Hoogleeraaren CRAS en BROWN het Licht zagen (*)
dat het algemeen gezogt en druk geleezen , laater
afzonderlyk en door dat Genootfchap vereerd Werkje
over die ftoffe van wylen NETER PAULUS in handen onzer Landgenooten gekomen is (f), en in dat Tydsgewiigte meer andere Gelchrifren tot die gewigtige ftoffe
betreklyk in den dag gezonden en den Landgenooten
onder 't oog gebragt zyn, zou men dit flak voldongen en
genoeg opgeklaard kunnen rekenen.
Het verwonderde ons , derhalven , eenigermaate , de
Vertaaling van bovengemelde Werkje des Heeren NECKER
te

(*)Zie de Verhandeling. diens Genootrchaps, XIII Deel,
onze Beoordeel. Alger& Vad. Lett. voor 1794, bl. 13 en 63.
(t) Zie ooze Letteroef. als boven, bl. 315.
LETT. 1798. NO. In.
0 o

en
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te ontvangen wiens begrippen omtrent dit Onderwerp,
in zyn Gefchrift fur l'Adminifiration , op veele plaatzen
in de Verhandeling van den Hoogleeraar CRAS ontleed
en tegengefprooken warden (*), en waaromtrent PAULUS
in zyne Verhandeling over de Gelykheid fchreef : „ Het
9, doet my feed , om der hoogagting wille, welke ik aan
1, het karakter van den Man toedraag — bet doet my
„ leed, dat ik het zeggen moet; doch het komt my in
„ waarheid voor, dat NECKER met deeze ftof niet bekend
geweest is."
De Vertaaler van bet voor ons liggend Stukje moge, ten opzigte van deeze laatfte aanhaaling , zeggen ,
„ P. PAULUS fchreef dit, vOcir dat NECKER deeze Wys„ geerige Bedenkingen over dit Onderwerp op bet papier
• gefteid en in 't licht gegeeven hadt.” — Hy moge verzwygen welke bedenkingen CRAS te boven door ons aangehaalde plaatzen maakte op de tocnmaalige begrippen
van NECKER , aangaande dit onderwerp ; wie deeze en
het tegenwoordige Werkje met elkander vergelykt , zal
reden te over vinden, om vast te ftellen , dat de begrippen
'van NECKER in den grond dezeifde zyn als by voorheen
"heeft aan den dag gelegd. Aileen is Mies hier meer
uitgevverkt, fterker gekleurd — En wie zal zich des
verwonderen, als by onderrigt words, dat NECKER, wiens
lot- en ftaatswisfel by de Omwenteling in Frankryk genoeg bekend zyn, deeze Bedenkingen fchreef, „ men,"
om hier de eigen woorden van den Vertaaler aan den
Leezer te bezigen , „ bet misbruik van bet Beginzel van
• Gelykheid in Frankryk , de Dwingiandy van ROBES' PIERRE ball voortgebragt," met de welgepaste en
hoognoodige byvoeging, „ deeze omftandigheid moeten
„ wy in 't oog houden, alzo zy zeer veel deel zal gehad
• bebben in de fterke uitdrukkingen , welke NECKER.
„ zich bier en daar in deeze Bedenkirgen heeft veroor„ lofd.”
Het blykt bier uit, dat dit fchryven voornaamlyk gerigt
is tegen de Rohefpieriaanfche Gelykheid. Men vondt ook
in het oorfpronglyke eene reeks van Aanmerkingen op
de Conftitutie van 1793; doch thans te rugge gehouden,
Ms geene belangrykheid meer hebbende in een tydftip,
dat
(*) Zie boverai in het bovenaangeduide Deel van TRYLIM'S

Codgeleerd Genootfchap, hi. 40 - 42 , 102, 107,

123.
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ant deeze Conflitutie niet meer beftaat (bl. 56.)
Men Belle zich een geraakten NECKER, met een gloeiende
Verbeeldingskragt, voor, in die tydsomftandigheid fchryvende , en 't zal ons geenzins verwonderen, dat deeze
iterker gewerkt heeft dan bet .bezadigd Oordeel. Van
bier zo veele Tafereelen in deeze Wysgeerige Bedenkingen opgehangen, by welke men den Wysgeer geheel mist,
hoe zeer het Berk coloriet den Schilder vertoone : Tafereeien van eenen begogelenden aart, dock die niets tot
de groote zaak doen. — Dan wie zal iets uit de pen van
een zo gelukkig Schryver als NECKER gevloeid, fchoon
by met hem by lange na niet inftemme , niet met genoegen leezen 2 Wie zal dit bovenal niet doen in 't
Fransch; fchoon de Vertaaling van dit Stukje veel beter
zy dan men ons ten bederve van bet fchoone Werk in de
hand geftopt heeft van zyn meesterftuk de l'Importance
des Opinions religieufes.

De Hoofdafdeelingen van deeze Bedenkingen loopen over
de Gelykheid, in haare betrekkingen jeers de Publieke
Orde en de Yryheid. — Over de Grondbeginzelen die met
het Zamen/lel Van Gelykheid verbonden zyn. — De Opper.
magt des Yolks. — De Rechten van den Mensch. — Van
de Gelykheid , in haare betrekkingen tot het Geluk en de
Zedelykheid.
Geen veraandig , geen bezadigcl, Mensch heeft ooit ge•
twyfeld aan de rampzalige gevolgen , die eene volfirekte
Gelykheid, buitenfpoorig en tot uiterflen gedreeven , moet
te wege brengen. Vooruitzigten van veelvuldig en on berekenbaar jammer doen zich aan zyn oog op: de Vertaaler voert wel te regt, in zyn Berigt aan den Leezer, het
reeds des aangemerkte van P. PAULUS aan, met byvoeZeker , deeze vooruitzigten , wier weezenlykging :
• heid in Frankryk, under de tyranny van ROBEsPIER.,, RE, beftaan heeft gehad , maken bet lezen van deeze
Wysgeerige Bedenkingen van NECKER, in welke by de• zelve , zo ernftig en nadruklyk, heeft voorgefteld, hoe
„ zeer by dan ook het onderwerp uit een ander oogpunt
„ beIchouwd, en," (gelyk by met overwigt van reden
aanmerkt,) ,, niet genoeg gelet heeft op de Pligten, welke
,, tilt de Zedelyke Gelykheid der menfchen , in dezelfde
„ evenredigheid als de Rechten, voortvloeijen, niet enkel
„ nuttig , maar noodzaaklyk voor myne Medeburgeren;
,, ten einde op hunne hoede te leeren zyn tegen bet zo geducht misbruik van het beginzel van Gelykhcid, en hen
0o2
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op te fpooren , om, eendragtig , eene wyze Staatsregeling

• (Coniiitutie) te bepaalen , op dat ednmaal alle verwar„ ring. en de gebreken eener Regeeringloosheid, ophouden,
alle rampen, die GOD verhoede ! voorgekomen, en het
Staatsgebouw van cell . VRY en VRRLICHT Volk , tot
„ heil van alien , voltrokken worde !”
Daar thans dit tydperk der aanneeminge en in werking
brenging eener Staatsregeling , zints de Vertaaler dit in
den jaare 1797 fchreef, is opgedaagd, wenfchen wy, dat
onze Landsgenooten de Tafereelen . bier tot ten toonttelling
eener verkeerd begreerene Gelykheid opgehangen , niet
noodig zullen hebben; of het muest weezen om zich te treffender het geluk te vertegenwoordigen van Dimmer dagen
beleefd te hebben , waar in , hier te lande, dusdanige
verkeerde begrippen, in werking gebragt , ramptooneelen
by ramptooneelen baarden , op welker aanfchouwen de
Menschlykheid te rug beeft.
•

/2

"fan het Corgres u Rajiad. Door eenen Staatsman. Uit
het Hoogduttsch. Te Leyden, by D. du Monier en Zoon,
1798. In gr. 8vo. 88 W.

deeze Staatsman is, wordt ons niet vermeld. Alleen geeft het flot ons deezen wenk: „ De toon, van
„ welken ik my bediend heb , is die der vryheid en waar• heid.
Als een gebooren Cis, Rhenaaner kan geen
• wensch my meer aan 't hart liggen , dan het geluk
a, een vry Fransch burger te worden. Dit moet my by
„ alle vertlandigen ontfchuldigen, wanneer myn toon met
„ myne wenfchen overeenftemt.
Daar ikzedert
• eenige jaaren, in diplomatifche bezigheden on:fgebkoo, ken gewerkt heb , geloof ik des te meerder recht te
• hebben om tegen eene verlichte Vergadering, (het Con• gres te Raflad) welke gevoel voor waarheid heeft
een woord te mogen fpreeken.
Die vry durft denken — denkt wet."

Men voege, te nader kennismaaking met den Schryver,
bier by het begin der 211gemeene ilanmerkingen , die de
cerfte Afdeeling uitmaaken. „ Met genoegen neem ik de
,, pen in handen , mogelyk voor 't laatst in deezen tyd,
daar de groote Europifche Twist nog niet geheelenal
15
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9, is bygelegd. Met genoegen zeg ik, om dat bet tydftip
„ eener algemeene Vrede onder de befchaafde Volker
„ van Europa (wart de Britfche Wilden behooren onder
„ de half befchaafde Barbaaren) daar is, en de Vorften
„ van Duitschland omtrent de noodzaaklykheid van denzel,, yen voor zich en hunne Staaten op bet levendigst over„ tuigd zyn , en deeze Vrede derhalven niet meer twy„ felagtig is (*).
„ Maar hoe — en op welke voorwaarden zal die gefloo„ ten wolden? Zal dezelve duurzaam en in zyne gevol„ gen gelukkig, of flechts voor weinige dagen zvit? Van
,, het beantwoorden deezer vraagen hangt oneinig wet
• af. — Ik vermeet my niet de wysheid der Vredesonderhandelaaren te willen beftuuren. Myn bercheiden
• oogmerk is denkbeelden op te geeven, die- bonne oplettenheid niet onwaardig zyn; die nieuwe denkbeelden
• kunnen voortbrengen, welke, door de meerdere wysheid
,, der Onderhandelaaren gerchaafd , de behoorelyke ge• daante en, betrekking tot het geheel verkrygen ;. die,
9 , wanneer zy met hunnen last niet ftryden , tot nit,. breiding , nadere bepaaling of verbetering van den', zelven lets , ten minften misfchien lets , kunnen bydraagen.”
In XX Afdeelingen is dit Stukje begreepen , en voerett
zy deeze opfchriften. — I. illgemeene aanmerkingen.
AAN HET CONGRES TE RASTAD.

nadeelige gevolgen van den Vrede komen op Rus-

land en Pruisfen. Vorgrooting der Oostenrykiche Magt.
Noodzaaklykheid deezer vergrooting. — Pruisfen. —
IV. En waarorn most de Bataaffehe Republiek deeze
Grenzen hebben CD? — V. Noodzaaklykheid om den linker
never van den Rhyn af te flaan, zo wel voor Frankryk,
als
(*) Uit eene Aantekening, bl. 73 , blykt , dat dit Stukje,
in den Jaare 1797, gefchreeven is. Wy vermelden dit, om dat
de tydsaanduiding, in GefchrifEen van deezen aart, voor jets
zeer weezenlyks moet geagt warden.
(f) Het flat der voorgaande Afdeeling moeten wy, ten rechten
Verftande van dit Vraagswys Opfchrtft deezer Afdeelinge, hier
by voegen: „ Nook ,” zegt de Schryver aldaar, moet de
„ Franfehe Republiek Pruisfen helpen , om zich in Westphaien nit
te breiden: dit is zy aan haaren getrouwen Bondonoot, de
„ Bataaffche Republiek, fchuldig; en met alle recta eu billyk„ held moet de Eems , de Lippe tot aan Ham, en de Rho,
„ de Grenzen van de Paraafiche. Republiek uinuaaken.”

0 0.3
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als veer Duitschland.
VI. Vervolg van de voorgaande
Afdceling. VII. Beantwoording der Vraage: Hoe zal
het met de drie Keurvordendommen aan den Rhyn gaan?
— VIII. De Rhyn GrensMeiding met betrekking tot de

Groote Republiek. — Het IX, X en XI toonen , in vervolg gefchreeven , aan, (r) naauwere vereeniging van
den Franfchen Handel met Bien der Bataaffche Republiek, zo Iva in tyden van Vrede als van Oorlog, Welke

van het grootfle aanbelang is ; gelyk ook met dien van de
andere Staaten van Duitschiand. (2) Noodzaaklykheid van
het bezitten van den Linker Rhyn-oever voor Frankryk ,
met betrekking tot Illifitaire fchikkingen. (3) Noodzaaklyklieid van den Linker Rhyn- oever veer de Franiehe
Republiek, met betrekking tot het Staatkundige en Finan.
tieele. — XII. Schadeloosflelling der Wereldlyke Vorflen.
— XIII. Hoe kunnen de Porften fchadeloos gelield worden? — XIV. Duitfche .Ryksfleden. — XV, XVI, XVII
en XVIII loopen te gader over de Verzoeken aan de
Franfche Republiek. (1) Dat men van alien dwang 272C4
opzigt tot de gevoelens bevryd blyve. (a) Verwydering der
Emigranten uit Duitschland. (3) Verbod dat geene Vyand.
lyke Arn2eeen door Duitschland mogen trekken. (4) Dat
Rusland tot het guarandeeren van den Vi-ede niet toegelaaten worde. — XIX. Beantwoordingen der Vraagen, h&ft
dan de Franfche Republiek werklyk voor Rusland te 1,2 cezen
of voor eene nieuwe Coafitie? — XX. Beguit.
Uit het geen wy van den Onbekenden Staatsman reeds

hebben aangedipt, en deeze opgave van den Inhoud, valt
gereedlyk op te maaken zyne denkwyze over deeze veelvuldige Onderwerpen. Natuurlyk worden wy geleid om
de aandagt voornaatnlyk te vestigen op 't geen onze Bet.
taaffche Republiek betreft. Gundig over dezelve denkt
onze Cis-Rhenaanfche Staatsman; de IV Afdeeling kan
daar van ten bewyze ftrekken, en vielen wy in bekooring
om dezelve geheel over te neemen ; immers ftrekt dezelve
ten betooge , „ dat het voor alle Staaten van Europa
,, van het hoogfte gewigt is, dat het geheel in (land blyven
5, van hunnen Handel van de naauwfte vereeniging met de
„ Hollanders afhangt," doormengd met veele ons gunftige
bedenkingen ; dock wy vinden het voor ons beftek te
uitvoerig; beter fchikt daar toe, 't geen wy bier boven
2angeduid hebben als het eerfte Onderdeel in de IX Afd.
Wy fchryven het af.
1, Het 16 bekend , dat 'er van Germersheim tot aan de
,, Za
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Bataaffche Grenzen vier - en - twintig , en van daar , tot
„ aan Rotterdam, vyf Tollen zyn, welken , in elk jaar,
• meer dan een Millioen Guldens opbrengen : waar door
„ de Handel $usfchen den Elfas of bet Departement van
„ den Boyen- en Beneden-.R.hyn buitengemeen belast en

„ bezwaard wordt. Op dezelfde wyze is het gefteld
„ met de tusfchen beiden liggende Staaten van Duitschland
aan de Rivieren , welkpn van de Noordzyde zich in
„ den Rhyn ontlasten. — Door de Stapel- Steden Spiers,
„ Maintz en Keulen wordt de Handel van de Bataaffche
„ Republiek zeer bepaald , daar dezelve haare Schepen
• niet verder dan tot Keulen mag zenden, verplicht is
„ daar te ontlaaden , en haare Waaren met Keulfche
„ Schepen verder te vervoeren. — Hoe voordeelig over
„ bet algemeen voor de Franfche en Bataaffche Republiek,
,, als ook voor geheel Duitschland, een sneer vrye handel
„ zyn zoude, heeft geen bewys noodig. Rechtftreeks
„ gaat de Rhyn tot aan Bazel ongehinderd, en van daar
„ de waterval van Schafhattlen voorby zynde , onderhoudt
dezelve door de Boden- zee den handel met Helvetie.-,, Door den Moezel geeft dezelve den vryen handel op
• Lotharingen; zo opent dezelve ook door den Main den
„ handel over Frankfort, JVurtzburg en Bamberg in Fran„ kenland.— Door den Nekkar tot aan Stutgard in Zwaben.
- En zo ook door de Lahn, de Lippe en de Rhoer.
„ Dat zelfs, door middel van de vrye Scheepvaart op
,, den Rhyn, de Engelfche handel op den Wezer en Elbe,
„ alzo die Rivieren met zwaare tollen bezet zyn , groot
nadeel zoude lyden, is duidelyk. Alleenlyk van Pima
,, in Saxen tot aan Hamburg moet men op de Elbe twee,, en dertig Tollen pasfeeren ; zo als ook de Engelfche
• handel van Hamburg na Frankfort aan den Main over
,, Hanover en Castel door het vervoeren over land moeilyk
„ gemaakt wordt.
„Maar byzonderlyk moet bet bezit van den Linker Rhyn..
„ Dever in tyd van oorlog zeer voordeelig zyn, alzo dan
„ de toevoer uit de Bataaffche Republiek door geene
„ tusfchenbeiden liggende Staaten geflremd, of door lasti„ tige Stapelrechten beleunnerd , of door tollen duut
gemaakt wordt. Hier door kunnen de Republikeinfche
„ Armeeen in eenen Ryksoorlog tot in Frankenland
„ en zelfs, wanneer het noodig is, tot in Zwaben, den
• toevoer bekomen.
I, Maar 't geen byzonderlyk de Republiek betreft is de
Ooh
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„ Stad Maintz 1 welke, in vervolg van tyd, meer dan
Frankfort aan den Main , de Stapelplaats van den
,, Franfchen, Bataaffchen en Duitfchen handel moet wor„ den, waar voor zy, en ook wat de gemaklykheid der
„ verzendinge aanbelangt, ongelyk beter gelegen is. -ligging van Maintz is van die natuur, dat 'er flechts
„
, eerie overeenkomst tusfchen de beide Republieken ge„ vordeed wordt, om dezelve tqt bet groot Depot van den
„ geheelen Duitfchen Handel en van een groot gedeelte
,, van den Franfchen met geheel Duitschland en de Ba„ taaven te maaken.— Frankfort zou dan zeker ophouden
„ te zyn, 't geen het thans. is ; maar geene Natie kan 'er
„ ook het minfte by verliezen , wanneer de Mis van
„ Maintz die van Frankfort verdringt.
De Volken zullen 'er in tegendeel zeer veel by win5?
,, nen ; alzo de vryheid van Handel en Scheepvaart de prys
„ der Waaren zeer zal verminderen„ waar aan, zo fang
„ het , met opzigt tot het itapelrecht en de tollen , by
„ den ouden regel blyft, en Frankfort dezelfde betrek„ king houdt , niet kan gedacbt worden. — De vrye
„ Handel zal geheel Zuid Duitschland doen bloeijen ,
„ het mededingen in denzelven zal toeneemen, en de
Manufaetuuren aan den rechter Dever zullen zo bloei51
„ jend worden, als zy nog nooit geweest zyn. — Deeze
affchaffing van ftapelrechten en tollen kunnen deeze
91
„ landen zo weinig van' de tegenwoordige Bezitters van
„ dezelve aan den Rhyn verwachten, dat zy veel eerder
„ eene verhooging .en vermeerdering van dezelven moe„ ten te gemoet zien , wanneer de Franfche Republiek
„ die Staaten niet aanflaat, of uit dezelven eene nieuvve
byzondere Republiek vomit.
„ Dat de invloed deezer fchikkingen, tot diep in de
„ Republikeinfche Departementen toe , de Manufaateuren
„ zal doen bloeijen, is zeer natuurlyk. Over bet al„ gemeen fchynt de natuur den bloei der Landen aan
5, den Rhyn en der aangrenzende ftreeken, aan het bezit
derzelven en aan de hoogheid der Franfche Republiek,
„ of aan den invloed van dezelve, verbonden te heb„ ben; daar de menigte der Duitfthe For fien den Handel door tollen en kwellingen het merg als uitzuigen,
„ en het toeneemen van Commercie en Manufaetuuren
„ daar door verhinderen.”
In 't clot fchryft de Staatsman , die bier de pen voert:
„ Mies, wat ik bier gezegd heb, is niets anders dan eene
„ fchets
,,
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onafgewerkt — aan het ryper nadenken van
f
chets
groote Staatsmannen voorgeiteld , die dezelve verder
• kunnen ontwikkelen."
•

Finantieel Betoog, on in de tegenwoordige omJlandigheden,
under buitengewoone Geldheffing , het noodige Geld voor
de Bataaffehe Republiek le vinden. Door C. ZILLESEN.
Te Utrecht, by G. T. van Paddenburg en Zoon, 1798.
In gr. 8vo. 813 bl.

de pen op
enigvoud zette de onvermoeide
M
't papier, over zaaken den Staat en wel byzonder
de Geldmiddelen betreffende. Dit kleine Stukje is , blyZILLESEN

kens den Tytel, daar toe ook ingerigt. Zyn vooritel,
ook by bet tegenwoordig Landsbettuur ingediend, heeft
zeker een behaagelyk voorkomen by alien, en wie is 'er
anders in den Lande , die buitengewoone Geldheffingen
tints lange moede zyn.
Ms grondbeginzelen, in alle Extraordinaire Belastingen,
vooral in een Land als onze Bataaffehe Republiek, ftelt
by neder, (1). Het minst mbgelyk verlies van den omloop des Gelds. — ( 2). De initandhouding der algemeene werkzaamheid en pryswaarde der roerende en onroerende Bezittingen. — (3). De bewaaring van het
Nationaal Credit. Dit kortlyk beredeneerd hebbende ,
beklaagt by zich, dat men in ons Vaderland, by Extraordinaire Belastingen, geen agt op deeze onwederfpreekelyke grondwaarheden gegeeven heeft, waar door de Rykdommen onzes Lands van vaste Bezittingen en Obligatien byna op de heeft ter waarde verminderd zyn.
ZILLESEN befchryft daar op het Nationaal Credit ;
en 'neemt de genegotieerde Staatsfchulden in aanmerking.
Het Plan.. 't welk by vervolgens opgeeft, is drieledig.
— Het eerfte raakt de Geldfpecien. — Het tweede de
Belasting op vaste Goederen. — Het derde eene vrywillige Negotiatie.
Ten aanziene van het eerfte komen, op dat wy 'er dit
van aanftippen , de Zesthalven wel byzonder in aanmerking. 6o iViillioenen ftelt by in omloop: deeze, tot Schellingen geklopt , zouden , de kosten der Munt daar buiten
gerekend, aan den Lamle een winst van 539t000 Guldens geeven. Vyf Millioenen Zesthalven, volgens het asfai
der oude geflaagen en tot Schellingen geklopt , geeven,
met
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met de voormelde aanwinst daar by gerekend, ruim 8 Millioenen.
Het tweede punt rust op het szo Art. der Staatsrege.
ling, de Ouohieren betreffende, en beroept by zich op
bet des door hem vermeldde in een Stukje ,getyteld
Neerlanils opkomst , bloei , verval , herfiel (' F). Wy.
ders verklaarende: „ Zo dra nu dit algemeen Quohier
„ geformeerd is , dan kan met regt, volgens de Staatsre„ geling , de Belasting gerekend worden ingegaan te zyn
„ i Mey 17911 , en alle eigenaaren , onder korting van
„ 4 pCt., aangezogt en des floods gelast worden, deeze
Belasting daadlyk in een of twee termynen te vol31
„ doen, intusfchen dat men de tegenwoordige Belastin„ gen op vaste Goederen zo fpoedig mogelyk laat aan„ betaalen , tot een daar toe te bepaalen termyn
„ naa welken tyd dezelve voor vernietigd worden gere1, kend (0.”
Voorts geeft hy, ten derden, de wyze op, naar welke
de door hem bedoelde Vrywillige Negotiatie zou dienen
ingerigt te worden. Wy moeten bier tot het Stukje zelve wyzen, waar wy 't zelve vinden, met eene opgave
van de voordeelen aan dit Plan gehegt. Hy voegt 'er
by : ,, Het dwaalend begrip van den Intrest van 's Lands
„ Obligatien nimmer boven 22 pCt. te verhoogen heeft
„ naa de Omwenteling van 1795 aan de houders van
's Lands Obligatien meer dan 2oo Millioenen fchade
„ toegebragt , en ten gevolge gehad, dat door de gefor„ ceerde Geldligtingen en door gebrek aan Contanten het
„ Nationaal Credit zodanig vervallen is , dat Leveran„ ciers en Aanneemers , bedugt voor hun geld, een zodanige groote woekerwinst daar op berekend hebben,
„ dat men , zonder vergrooting , dit verlies wel op
„ 3o Millioenen kan fchatten. Ongelukkig heeit
„ men tot heden in het finantieele alms tegen de In„ ttest der Geldfchieteren gewerkt. In een Land van
„ Koophandel is Geld de Afgod , en een goede Staat„ kunde vordert aldaar met het intrest der Geldfchieters
15 me(*) Zie onze Algern. Fader!. Letteroef. voor 1797, bl. 168.
(f) ' , Een des kundig Burger zou =trent dit alles wel
wiskunfliger berekening kunnen maaken ; maar bet Finan„ tieele yak is en blyft nog een geheim !” Aantekening van
ZILLESEN,
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„ merle te werken, en zonder dat zal het Geld hoe langer
„ hoe meer fchuil geraaken."
Ten clot biedt de Schryver aan , zo 'er hier en daar
nog bedenkingen op zyn Finantieel Betoog mugten vallen, die zwaarigheden up te losfen.
De Bataaffche Republiek zo als zy behoort te zyn, en zo als zy
weezen kan; of Revolutionaire Droom, in 1798 , wegens toekomflige Gebeurtenisfen tot a 998 , vrolyk en ernflig. Door G. PAA.
PE. Atom, in gr. 8'o. rho bl.

I

n allerlei vormen giet de Burger PAAPE zyne Schriften
dan zyne veelvuldige voortbrengzels hebben egter eene
foort van gelykvormigheid. Derzelver aart hebben Wy reeds meer.
maalen aangeweezen, en agten het herhaalen overtollig. Thant
begeeft hy zich met zyne vooruitzigten in het mogelyk toeko.
mende. Hy drown. Veel vreemds is 'et in alles; doch zeitten
droomt men geregeld. Nog fchynt by, voor al zyn fchryven,
geen Post verworven re hebben. Althans hy fpreekt , in zyir
Voorberigt , „ van al zyn zwerven en rampfpoeden; dan in
„ weerwit van alle deeze heeft hy beflooten onvermoeid , ten
„ nutte van zyn Vaderiand , bezig te zyn." — fly voegs
'er nevens : „ Niemand in Perfoon aan te tasten is myn
grondreget, in het famenitellen myner Sciiriften; maar myn
onverzettelyk voorneemen is teffens, om aan geenerlei
„ Staatsgebreken genade te fchenken." — Wel verre van
beloond te zyn, moet by aan vervolging bloottlaan; althans hy
fehryit den 4 Feb. 1798, ten floc zyns Voorberigts , naa de
zo even aangehaalde woorden „ Gy , Aterlingen , die my
„ daarom vervolgt, voor de Vierfchaar van het algemeen ge•
„ voelen zult gy eenmaal gevonnisd worden , en zo dic..
„ wyls een uwer. nit de overweldigde hoogte tnimelc ,
„ len de Rechtvaardigheid en de iVIenschlievenheid juichen I"

De
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De kleine Grandisfon , of de gehoorzaame Zoos. In eene reeks van
Brieven en Saamenfpraaken: Door Mevr. de Wed. De DAMSON,
Gebooren VAN DER WEAKEN. IV Deeltjes. Tweede vermeerderde Druk. Met Plaaten. In den Haage, by J. C. Leeuweftyn, 1798. In iomo. Te zamen 891 bl.
de uitgave van den eerften Druk hebben wy van dit
By Werkje met lof gewag gemaakc (*), als zeer bevallig voor
de Jeugd; zeer wel gerchikc om de leeslust gaande re houden;
en den geest vroeordig te verryken met eene aanmoedigende
kennis van beredeneerde pli,gtsberragiing; we'll:I, by her weneemen der jaaren, niet dan van een heilzaam gevolg kan weezen.
Voorts kunnen wy zeggen, dat dit Werkje , waarvan de twee
eerfte Deeltjes de Kleine , en het .derde en vierde de yonge,
Grandisfon betyteld zyn , onder de Werkjes voor Kinderen ,
in ons Vaderland zedert eenige jaaren uitgegeeven, een beste
plants verdient. — Ook is deeze Druk, hoe veel vermeerderd kunnen wy niet nagaan , met 12 aartige Plaatjes vetcierd.

(*) Zie

Vad. Letteroef. W D. hi. 557.

De Ongelukkigen, Blyfpel. Door A. VAN ROTSERUS. In den
Haage, by J. C. Leeuweftyn , I798. In 8vo. 71 bl.
Pieter Valk, die als een Jonge van veertien jaaren naar de
West-Indies gegaan , aldaar Planter geworden was , ea
met een goede fom gelds in Holland zich op een buitengoed
naby den Haag nedergezet had, op het zonderling denkbeeld
gekomen zynde , om den ongetukkigften zyner bloedverwainen ,
die verftrooid in Westfaalen leefden, en die hy nooit gezien
had , tot zyn' univerfeelen erfgenaam te maaken, Nat in de courant zetten dat hy overleden is en nodigt zyne maagfchap
tegen den eerften 06tober , op dat hy , die de ongelukkigfte
is , de erfenis kotne ontfangen. Dit is juist de dag lien dit
ftukje voorftelt: de geheele Valkenfamilie verfchynt na elkander op het tooneel ; doch de ryke West-Indi& heeft juist
geen groote reden om 'er grootsch op te weezen, vermits dezelve meest uir zotten of deugnieten beftaat , behalven een
recatfchapen Predikant, zyne Dochter en haar Minnaar,, voor
wie hy als de ong,elukkigften , zorgt , en aan de overige,
zonder zich beken.1 te maakm, nit nnam van den overledenea
driehoiderd duitaaien twat betaaten; waar merle dit etagere en
fchraale Dnitfc'le. Ve:= g.?:rect)t, dit zeer wel van onzen Bitaaffc:len disc's ha.1 kiticLett blyven, onder dans en vrolykheiti,
verteerd worth.
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VADERLANDSCHE
LETTER-OEFENINGEN.
Korte omfcbryving van den Prediker , met de toepasfing
des Sleutels , in - denzelven, te vinden , door W. E. DE
PERPONCHER. Te Utrecht, by de Wed. J. van Schoonhaven , 1798. In gr. avo , zi I bl. behalven de Year.
reden.
was eigenlyk de Schryver van het Beek den Pre.
W iediker
genaamd ? In het algemeen houdt men 'er
den Zoon en Opvolger van DAvin , voor. Zoveel

SALOMO,

wy weeten , heeft year GROTIUS dit niemand onder de
Christenfchryveren in twyffel getrokken. Het opfchrift of
begin des Boeks fcheen bewys genoeg te zyn , totdat
deeze phoenix der geleerdheid opmerkte, dat in hetzelve
verfcheiden- warden voorkomen , welke men enders niet
vindt in de werken van SALOMO, maar wet by Schryvers van laateren tyd , als DANIEL, EZRA en de Chaldeefche Uitleggeren. Hy befloot hieruit, dat de Prediker
eerst na de tyden van SALOMO (misfchien omtrent de
Babylonifche gevangenis) gefchreven , en gefteld was op
naam van den bier als boetvaardig voorkomenden Koning.
GROTIUS heeft in dit gevoelen niet veele navolgers gehad. CALOVIUS heeft 'er den grooten man over aangetast met onbetaamelyke bitterheid, als of dezelve leerde ,
dat de H. Geest zyne aanblaazing geleend had am een
ondergefteken Werk in de waereld en in den Canon der
gewyde Boeken te brengen. Met meerdere befcheidenheid
handelt PATRIK , in zyne Voorrede voor den Prediker.
Maar op de zyde van GROTIUS voegt zich de beroemde j. D.
MICHAELIS, wrens doorkneede oordeelkunde en bedrevenkeid in alles, wat tot de Oosterfche Geleerdheid behoort,
de meening en het gezach van veele anderen rykelyk
kan opweegen , vooral daar hy, eerst het gewoone gevoelen toegedaan, niet dan by nadenking en rypere overweeging tot dat van onzen Landgenoot is toegetreden. Het
is waar, in de Voorreden voor tit XVI Deel zyner OverLETT. 1798. NO. 13.
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zetting van den Bibel (volg. de Nederduitfche Vertaaling)
en in zyne Aantekeningen over den Prediker daar voorkomende, fpreekt by doorgaans in de gemeene onderftellinge, zonder dit gefchil aan te roeren, en in zyne
rede and Einleitung zu dern Prediger- Buche SALOMONS
(geplaatst voor de eerfte uitgaave van zyn Poétifcher Entwurf der Gedanken der Prediger-Bucks sAeomoNs) §. 5,

poogt by zeifs de gedaehten van ononus te wederleggen :
maar in de Voorreden voor de tweede uitgaave des gemelden Werks verklaart hy zich anders. Daar zyne
woorden tevens de haatelyke befchuldiging van CALOVILIS
wederleggen, zullen wy ze bier invoegen. „ In een boon„ punt, zegt hy , wyke ik thatis of van die Voorreden
„ (t. w. der eerite uitgaave) en voege my by GROTIUS,
„ die geloofde, dat niet sneorno zelve dit Boek gefchie„ yen, maar een ander Propheet , die omtrent den ty4
„ der Babylonifche gevangenisfe of laater leefde , den
„ naam van SALOMO Bents gebruikt hebbe, om , ondet
„ den Perfoon van eenen zo wyzen en gelukkigen Ko„ ning, over het nietige des menschlyken geluks met te
„ meerderen nadruk te kunnen redenkavelen.
Ik verzoeke, dat men my bier wel yeah. Ik meene
„ niet, dat iemand dit Boek valfchelyk op SALOMO'S naam
„ gefteld hebbe; maar dat de Optteller enkel in den Per• oon
f van SALOMO fchryve, en deezen fpreekende invoe„ re, om met deszelfs voorbeeld alle die gelukzalighe,, den, welke hy als vervliegende aanmerkt, te beter te
• kunnen ophelderen. Zo liet CICERO , zonder daarom
een bedrieger of leugenaar te worden , CATO redenee.
• ren over den Ouderdom, en fchreef: Omnem fermonesn
• tribuimus, non Tithono, ut Arigo Chius, ne parum esfet
• aulioritatis, tamquam in fabuld : fed M. Catoni feni,
,, quo majorem au&oritatem haberet °ratio (*).”

IVIronAdus geeft vervolgens de redenen op, welke hem
tot deeze verandering van gedaehten hadden overgehaald,
doch met welker aanhaalinge wy ons that's niet zullen
ophouden. Liever zullen wy overgaan tot den arbeid van
den werkzaamen PERPONCHER die in het aangekondigde
Werk, na eene Voorreden, waarvan wy ftraks iets moeten zeggen, vooreerst eenen korten Inhoud van den Prediker opgeeft, van bl. i—is : vervolgens eene foort• van
be(4) Cie. de Sene(. Cap. I.
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beknopte uitbreiding, of liever eene omkleeding der gewoone Vertaalinge in eenen ftyl meer gefehikt na onzen
hedendaagfchen fchryftrant en taalgebruik , van bl.
(want de bladzyden tellen bier weder van vooren af)
tot bl. 5O: en eindelyk van daar tot aan het einde des
Werks eene meer breedvoerige toepasfing zo als by
ze noemt.
Dat SALOMO zelve de Schryver van dit Boek geweest
zy, fchynt de Heer PERPONCHER te onderitelien: ten min-

iten hy fpreekt overal in dien trant , zonder ergens van
eenig daartegen ftrydend gevoelen te gewaagen. Meer benaaritigt by zich OM het oogmerk des Opftellers, en, zo
als hy het noemtden ileutel des Boeks te vinden.
Dit oogmexk is door alien niet even klaar , of op even
dezelfde wyze, begrepen. Weinig verfchfilen , evenwel,
de voornaamite en kundigfce Uitleggers van elkander.
DRUSIUS zegt : „ Dit Boek handelt over het hoogfte
1, goed. De hoofdinhoud is: Al teat ydel is, kan den

„ mensch niet gelukkig maaken. Alle ondermaanfche bedryven zyn ydelheid. Derhalven enz."
PATEIK komt

hiermede zo naauwkeurig overeen , dat by bykans fchynt
zyne woorden van DRUSIUS ontleend te hebben. - —
CHAelAS wykt eenigermaate biervan in zyne bovenaange.
haalde Vorrede, alwaar by, § 8, zegt, dat bet oogmerk
des Schryvers is, „ het groote gebrek der gelukzaligheid
„ van een aan zich zelven gelaten en van God gefcheiden
Hoofdit. I—IV, i6. en midde„ mensch voor te
„ len tot eene waare en dtturzaame gelukzaligheid deezes
„ leevens aan te wyzen, Hoofdit. IV , 17 , tot aan het

einde des Boeks.' Maar by komt 'er veel nader by in
de Voorreden voor het XVIde Deel (der Nederduitiehe
Uitgaave) van zyne Vertaalinge des Bibels. ,, De Predi„ ker van Salomon ," zegt by daar , „ handelt hoofdzaa„ kelyk over de geringheid en nietigheid van al het ge„ luk dezes leevens: eene befchouwing, waarvan het ge,, volg is , dat wy na een ander leeven moeten wen„ fchen, en bet durven hoopen,” enz. — Die de be.
fchryving van womo's character leest in NIEMEYER'S
voortrefiyke Charaaerkunde des Bybels zal vinden dat
hetzelfde denkbeeld den Hallifchen 'Hoogleeraar niet
vreemcl is.
Het is niet noodig, dat wy hieromtrent meerdere Schryvers aanhaalen. Liever willen wy zien, hoe de Heer PER.PONCHER zyne gedachten, welke hoofdzaaklyk op hetPpa
zelf-
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zelfde einde uitloopen ontwikkelt in zyne Voorreden.
Deeze zyn, met eenige verkortinge , zyne woorden :
Behalven 't groot befluit, in 't clot van 't laattte hoofd.
If ftuk, herhaald keert de Prediker, in den loop deL.
51 zer befchouwingen, geduurig, tot twee hoofdbefluiten,
39 te rug. Het eene; Gods weg en werk kunnen wy met
weten
91 doorgronden ; betreffende het toekomende
wy niets; aan den loop der zaaken zyn wy onderwor:: pen , en aan denzelven kunnen wy niets veranderen ;
39 het is dus best , dat wy ons flegts toeleggen, om 't
91 goede, dat zig aanbiedt , wel te genieten , zonder ons
59 te bekommeren , over 't geen wy noch doorgronden,
„ noch vooruitzien , noch veranderen kunnen..... Hct
• tweede ; alles is ydel,
.. de mensch heeft 'er niet
en tevens, evenwel, alles is Gods werk, 't
99 aan ;
,, is God, die alles doet. Dit moet, zeker, verwondering
• baaren. Daarenboven; by 't opmaaken van dit, befluit,
„ Itch de Prediker de dingen, deeze waereld en den mensch
• betreffende, telkens, under 't oogpunt van het enkel te„ genwoordige,
zonder het verband te verklaaren,
„ waar in zy , met de toekomende eeuwe , than... En
• nogthans zullen wy
zien, dat by
een toekomend
„ bettaan vastflelde, en wel een toekomend bettaan, met
O bet tegenwoordige , door een gericht , in verband ge,, bragt. Dit voorzeeker is niet minder zonderling. Dan
„ even bier in fchynt my de knoop, en te gelyk de fleu• tel van 't raadzel te liggen."
De Schryver merkt vervolgens aan, dat het, in SALOtlo's tyd, geheel niet vreemd kon zyn , „ den wysgeerigen
„ waereldbefchouwer, in zyne befpiegelingen en daar op
„ gegronde leer, zig, tot bet ... tegenwoordige, te zien
„ bepaalen ; ... de leere der toekomende eeuwe, of niet
• kennende , of niet aanneemende, of, als van onzeekerer
„ grondflag, of dieper geheim, laatende aan een zy.
• fchynt my dit werk van SALOMO byzonder beftemd
„ om het verkeerde deezer wyze van befchouwing , niet,
,, door regtftreeks betoog of onmiddelyker openbaaring,
„ te bewyzen ; maar , door de onoplosbaarheid van
„ alles, in deeze wyze van befchouwing, aan te duiden,
,, en dus den leezer van zelve te brengen, op den weg,
,, die hem, tot beetere befchouwing en heeler befluit,
• Leiden moest."
Vervolgens aangemerkt hebbende , in welke verlegenbeid de befpiegeling der aardfche dingen ons brengt,
wan-
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wanneer wy ze befchouwen op zichzelven en zonder verband met een toekomend leeven, zegt de Schryver, dat
de Prediker „ ons, van tyd tot tyd, eenen ileutel aanbiedt,
„ die ens 't ruimer en waare uitzigt ontfluit," en vervolgt aldus:
„ Deezen Ileutel nu vinden wy voor eerst en voor„ naamlyk, in het gericht, op het welke, bier, zoo dik„ wils en zoo uitdruklyk, wordt te rug geweezee; als
„ Cap. III: 17. IV: 1-3. verg. met V: 7. VIII: 12, 13.
XI: 9. en XII: 14 ; en 't welk even duidelyk gezegd
„ wordende , ih deeze eeuwe , geen plaats te hebben ,
„ Cap. IX: a, enz. niet anders dan, in eene toekomende
„ eeuwe kan worden verwagt ..... a u . In het zaad
„ der eeuwen, 't welk God, in de dingen, heeft gelegd,
,, Cap. III: II ; en het verfchillend lot aan menfchen en
„ dieren , aan 't lichaam en aan de ziel, toegefchreeven,
„ by de zoo uitdruklyke verklaaring , dat deeze weder„ keert, tot God, die haar gegeeven had. Cap. III: tr.
„ XII: 7. 3^. In de vreeze Gods, die als de hoofdzaak
,, van alles wordt opgegeven, Cap. XII: 13. en die toch
„ zonderling voordvloeijen zou, uit de voorafgegaane en
„ zoo dikwils herhaalde ftelling ; alles wat God , den
„ mensch en deeze waereld betreffende , gemaakt heeft,
„ is ydelheid indien deeze , als 't waare ilot van
„ ille des Predikers befchouwingen, moest worden aangemerkt; en niet veeleer, als de bewysgrond, dat dit
ongerymd zynde, men dus de befchouwing verder uit,, breiden, en de oplosfing, in iets anders dan het tegen„ woordige, zoeken moet.”
Wy hebben dit met eenige uitvoerigheid willen voordraagen , dewyl het en de gedachten van den Heere PERPONCHER raakende het oogmerk des Predikers, ontwikkelt en de bedoeling van den Uitgeever in zyne Uitbreidinge of Toepasfinge. Hy betuigt , Voorr. bl. 14,
„ tot bepaaling van den zin , behalven onze gewoone
„ Overzetting en Kantteekenaars ,
ook nog geraad, pleegd te hebben, rnde
Vertaalingen en Verklaaringen
„ van BAUER 5 HANSSEN , DES VOEUX , MENDELSOHN ,
• MICHAeLIS , BONNET en HAMELSVELD ; zich , in de
„ keuze , tusfchen hunne verfchillende opvattingen, by„ zonder laatende bettieren , door 't geen de famenhang,
„ de bedoeling en de hragt van 't voorfiel hem fcheenen
„ te vorderen.”
Van de uitvoeringe moeten wy nog een woord zeggen.
DeePP3
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Deeze verdient doorgaans lof. Schoon wy in alle byz0n•
den Burger PERPONCHER niet kunnen byvallen,
en wie zal dit ooit ten opzichte van eenigen Schryver
verwachten , durven wy zeggen , dat by , in bet algemeen , zeer wel geflaagd is, en veele plaatzen, welke den
meesten Leezeren anders duister zyn , krachtig opheldert.
Hy verdeelt den Prediker in twee Deelen. Het Eerfte
bevat de drie eerfte Hoofdftukken , onder den titel van
ierheden

Algemeene mensch- en waereld - befchouwing, met het befluit,
daar uit afgeleid. Het andere heeft tot opfchrift: Byzondere bcfpicgelingen, ter bevestiging van 't voargaande, en
loopt tot het einde des Werks.

Tot een flaaltjen zouden wy onzen Leezeren gaarne
aanbieden de Uitbreiding en Toepasfing van Hooftht.
VII, vs. 16-19 , indien zulks ons bericht niet te lang
nude maaken. Wy zullen daarom alleen overneemen
het 16 , 17 en een gedeelte van het i8de vers. In onze
gewoone Overzettinge luiden dezelve Weer niet al to
rechtvaardig , en houd uzelven niet al is wys : waarom
moudt gy verwoesting over u brengen ? Wee: niet al te
godloos , en weer ale: [al te] dwaas: waarom zoudt gy flerven button uwen tyd ? Het is good, dat gy daaraan vast
houdt, en trek ook uwe hand van di: niet af. De vol-

gende korte Uitbreiding wordt hiervan gegeven: Wees
„ noch overdreeven , in uwe rechtvaardigheid, noch laat„ clunkend , in uwe wysheid ; want waarom zoudt gy
„ u zelf onheil , op den hats , halen ? Maar geef ook
„ niet te veel aan godloosheid , of dwaasheid, toe; want
„ waarom zoudt gy zelf uwen dood verhaasten ? Het
„ is goed , dat gy u aan deezen laatften grondregel
„ houdt, en ook van den eerften niet afwykt.” De breedvoeriger Toepasfing is deeze : „ Somtyds ook heeft by
„ [t. w. de rechtvaardige] zelf aan zyn ongeluk fchuid,
„ door de wyze , waarop by zyne, rechtvaardigheid uit„ oeffent ; want mets is 'er , dat 's menichen verkeerd„ heid niet fomtyds , tot verkeerdheid , doe overflaan ;
„ en ook rechtvaardigheid, wysheid , deugd , godsdienst ,
„ alles verbasterd, onder zyne nog zoo dikwils misftuu„ rende hand. De een tog treed den waaren kring der
„ regtvaardigheid te buiten , door haare grondbeginfelen
„ verder te willen dryven , dan zy, naar hunnen eigenen
dringt derzelver. gevolgen, met
„ aart , gaan moeten
ongepaste ftrengheid , onbedagtzaamheld onvoorzigtig-
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tigheid , door, ten laatften uiterften toe; en haalt zig
„ daar door, zonder noodzaak, vyandfchap, of zelfs wetverdiende beitraffing en weedervergelding, op den hals.
Een ander wederom is laatdunkend, ftuurs, ftyfzin„
„ nig, hooggevoelig, in zyne wysheid en deugd. Met den
„ treurfpeeldichter zou men hem wel te gemoet voeren ;
„

dien niets kan buigen , heeft de deugd
• omhelst , ten einde haar gehaat te maaken. Hy geeft

5, ow woeste trots ,

„ aan tyd noch geleegenheid , aan den gang van 't werk
„ noch aan de menschlyke zwakheid toe. Hy vergeet
„ dat hy nog zelf een blind, een zwak , en nietig iter• veling is; wat wonder dan, dat by zigzelven dikwils
En wat doet by die daze
• veel onheil brouwe ?
„ uiterftens vermyden wil ? Deeze geeft fomtyds
• om te veel toe. Geduurig buigt by zynen maatttaf,
,, en wil, dien, naar alles, voegen, tot dat dezelve geene
• vaste rigting meer hebbe , en hem dus niet meer, tot
,, den reegel , te rug brengen kan maar hy eindelyk
• geheel afwykt ; die regtvaardigheid verzaakt, die hy
• degts , met befcheidenlreid , moest uitoeffenen ; god„ loos en dwaas wordt, en zig nu niet meer enkel on„ hell, maar een geheel verderf, op den hals haalt. Tragt
„ derhalven , met de uiterite omzigtigheid , tusfchen dee„ ze twee klippen , door te zeilen. Hou ze beiden ge„ ftadig in 't oog om ze beiden mis te ftuuren.”
Wy zouden nog wel jets willen overneemen; ook wel
over eenige byzondere ftellingen bier en daar eenige aan•
merking kunnen inbrengen: maar de opmerkzaame Leezer
zal daartoe zelve wel gelegenheid vinden en ons bericht
is reeds breedvoerig genoeg geworden.
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SaaALDI FULCONIS JOH. RAVII Oratio de Jefu Christi
ingenio & indole perfedisfimis , per comparationem
cum ingenio indole Pauli Apostoli illuttratis. Habita publice d. 8 Februarii 1798. Quum fupremo
Academia: Lugduno Batavx Magiftratu abiret. Lugduni Batavorum, apud S. & 5. Luchtmans, in 4to. maj.
Fagg- 54Redevoering van S. F. J. RAU, over het allervolmaakst Kara6er van yefus Christus, opgehelderd door eene vergely.
king met dat van den Apostel Paulus. Uitgefproken op den
agtfien February des jaars 1798 , by het nederleggen
der Waardigheid van Rector_ Magnificus, aan de Hooge
&hole te Leyden. Uit het Latyn vertaald , door JAN
DE KRUYFF. Te Leyden, by S. en J. Luchtmans, 1798.
In gr. 8vo. 67 bl.

Vale uitmuntende Redevoering over een aangelegen on.1.24 derwerp , juist berekend naar de hehoeften van den tegenwoordigen tyd , en met veel fmaak en oordeel voortreffelyk behandeld, waarvoor alle verflandige en onbevooroordeelde vrienden van waarheid en godsdienst gaarne
rant ons, in de eerfte pints den voortreffelyken bewerker,
en vervolgens ook den Heer Die KRUYFF , die dezelve,
zoo keurig, als getrouw, uit het Latyn vertaald, in een
bevallig kleed aan zoo veel meer Leezers in handen geeft,
hunnen waaren dank zulleu betuigen.
Na eene gepaste Inleiding laat de Hoogleeraar eene
algemeene aanwyzing voorafgaan, hoe men best karaters
in hunnen waaren grond kan leeren kennen , en met de
meeste juistheid afteekenen. „ Het is ten dien einde
„ geenzints genoeg, iemands onderfcheidene hoedanigbe„ den , en meest in het oog vallende deugden, ieder af• zonderlyk , op te teilen , neen, maar men moet, met de
• meeste zorgvuldigheid, opfpooren en aanwyzen het punt,
waarin die alien zich vereenigen, en als 't ware famen
„ werken tot het vormen van ëene bepaalde en eigene ziels„ gedaante. leder mensch, namelyk, heeft aorfprongelyk,
„ zo wel naar de ziel als naar het lighaam , lets hem
• byzonder eigen, uit het Welk, als nit de gemeene bron,
„ alle de overtge wyzigingen van denken en handelen,
„ die het eigenlyk gezegde karader uitmaken, moeten
• worden afgeleid.” Voorts kan men zich met veel vrucht
be-
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bedienen van eene vergelyking van gelykfoortige of (frydige kara&ers met elkanderen. Naar deze grondregels
wordt dan het karader van jefus Christus meesterlyk gefchetst ; en wel indiervoege, dat het in vergelyking ge.
bragt wordt met dat van den Apostel Paulus, een man
van een zeer voortreffelyk en bewonderingswaardig ka,
rader , die zyns gelyken nimmer gehad heeft , boven
wien eater jefus zoo zeer nitfteekt , als bet hoogfte
en volmaaktfte verfchilt van het groote en verhevene.
Her valt minder moeielyk , de byzondere deugden en
loffelyke hoedanigheden van Paulus op te tellen, dan wel
die alien tot den punt te brengen , en als het ware tot
derzelver gemeene bron te rug te voeren, omdat wy ii
een en denzelfden man zoo veele, zoo in fchyn verfchillende, zoo geheel onderfcheidene, ja zelfs byna onderling
Itrydige, deugden ontmoeten. Om nu evenwel het waar
karader van dezen grooten, waarlyk zonderlingen, man
recht door te zien , en met juistheid af te teekenen ,
tracht de Redenaar als 't ware het brandpunt te vinden
uit bet welk zoo veele verfchillende lichtftraalen voortfchieten, en, 1taag verwyderende, zich door alle de deelen der ziel verfpreiden. De Karaderkunde fchynt hem
toe in vier deelen befloten te zyn. Zoo veelen immers , zegt by, zyn de oorzaaken of grondkrachten , uit
wier verfchillende vermenging of wyziging alle die ver•
fcheidenheid, welke onder de menfcben gevonden worth,
is af te leiden. r) „ Eene meerdere of mindere gevoe„ ligheid , of, om juister te ipreeken, de verfchillende
„ mate van dat vermogen, bet welk ons gefcbikt maakt,
„ om door de dingen, die buiten ons zyn, aangedaan te
„ worden, als waar uit de bevigere of zwakkere werking
„ onzer gemoedsbewegingen en hartstochten haaren oor..
„ fprong neemt.” 2) „ De meerdere of mindere kracht dier
„ gcedwillige neiging , door welke de natuur ons alien
„ tot de gezelligheid of onderlinge gemeenfchap roept,
„ en waar door wy, als van zelve, gedreven worden,om
„ anderen te zoeken, te 'oeminnert , hen met ons te ver„ eenigen , en wederkeeriglyk ons zelven aan hun mede
„ te deelen.” 3)De iterkere of zwakkere aandrift tot werk•
zaamheid. 4) ,, Het redelyk vermogen of het verfland ,
„ waar omtrent mede de grootfte verfcheidenheid plaats
vindt, als zynde. bet zelve, oorfprongelyk, by fornmi„ gen vlugger of fcherper , by anderen traager of itom„ per, terwyl het nog daarenboven eene verfchillende
vorPP
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vorming krygt door veelerleije oorzaken van buiten.,,
„ als opvoeding , onderwys , voorbeelden ., ftaatsgefteld„ heid, of wat dies meer zy." Uit deze verfchillende
„ vereeniging dezer vier hoofdbeginfelen, in wier men„ geling eene oneindige verfcheidenheid kan plaats heb„ ben , ontitaat elks byzondere gefteldheid, of, zo als
,, Cicero dit heeft uitgedrukt , dat bepaalde wezen, het
„ welk , in onderfcheiding van het pen aan alien gemeen is , door de natuur zelve iederen menfche tot
„ een eigen perfoon is aanbedeeld, en het geen wy, ge„ woonlyk , Aart of Karaeter noemen.”
Volgens dezen leidraad words dan eerst het karader
van Paulus nagefpoord , en vervolgends deels de overeenftemming van hetzelve met dat van Jefus , deels de
verhevenheid van het laatite boven het eerfte, in de byzonderheden aangewezen, en dit een en ander uit de vergelyking van beider levenswandel bekrachtigd. Al 't welk
met zoo veel juistheid afgeteekencl , en tot een overfchoon
geheel famengebragt is , dat wy alles zouden moeten
overneernen , om onze Leezers een regt denkbeeld van
de treffende wyze, waarop de Prof. zoo wel het bewonderenswaardig karat:ter van .Paulus, als de nog oneindig
heerlyker beeltenis van Jefus , afmaalt, mede te deelen.
Wy vergenoegen ons , met onze Leezers oplettend ge.
maakt te hebben op dit roemwaardig voortbrengfel van
het gezond verftand , en de godsdienstliefde eenes Vaderlandfchen Geleerden , dat tegen eene menigte onbekookte niets afdoende fchriften , die men van tyd tot
tyd met de allerverfoeielykite oogmerken, tot ondermyning
van den besten Godsdienst , ziet in de wereld itooten
alleen kan opweegen.
„

Berichten van de Zendingen der Evangelifche Broedergemeente onder de Heidenen. No. r. Te Zeist, uitgegecvers
door de Societeit der Broeders , tot uitbreiding van hey
Evangelic, 1798. In gr. 8vo. 77 bl.

it eerfte ftuk der berichten van de Zendingen der
Euangelifche Broedergemeente onder de Heidenen
D
behelst , I. Voorbericht. II. Beknopte opgave van het
onderwys der Heidenen door de Broeders. III. Kort bericht van hunne Zendingen in 't algemeen.
In het Voorbericht wordt verftag gegeeven van de wyze
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ze, waarop dit Zeister Genootfchap, waartoe al voor ettelyke jaaren de gronden gelegd zyn , in 1793 is tot itand
gekornen. De gelukkige werkzaarnheid van twee dergeJyke Genootfchappen der Euangelifche Broeders in Engeland en Noord - America , ter uitbreiding van het Euangelie onder de Heidenen, heeft de Hollandfche Broeders
opgewekt , om ook tot dat zelfde elude rnede te werken (*). Het Genootfchap bettaat thans uit 42 gewoone
werkende, en 16 honoraire Leden. Men ziet uit de vastgettelde regelen, tot een richtfnoer van deszelfs onderneemingen aangenoomen, dat de voornaame dryfveer tot dit
werk moet gezocht worden in de overtuiging , dat de
Broeder-Uniteit haare byzondere roeping van God heeft,
om de zaligmaakende kennis van Jefus Christus overal
uit te breiden, en dezeIve ook de afgelegenfte Volken en
Heidenen mede te deelen, en dat het eigenlyk hoofdoog.
merk van deze nieuwe Societeit is, den Misiionarisfen,
in de Hollandfche Colonien, de behulpzaame hand te bieden, en voor hun te zorgen; hoewel zy ook bereidwillig
zyn , om de Zendingen der Broederen onder de Heidenen , in andere plaatfen , alle mooglyke huip te verleenen.
De beknopte opgave van de leerwyze , welke de Broe.
ders houden by het onderwyzen der Heidenen, die het
tweede deel van dit ftukjen uitmaakt, is ontleend uit de
Inleiding van een Engelsch Tydfchrift , dat van tyd tot
tyd over de werkzaamheden der Engelfche Broeder- Societeit, federt 1790, wordt uitgegeeven, waarvan reeds
ttukjens bet licht zien. Men kent reeds onder ons
bet vertaalde Werkjen van A. G. SPANGENBERG Arbeid
der Euangelifche Broeders under de Heiderten, enz. te Gouda
uitgegeeven , 1790. De Z(-ister Broeders maaken ook
zelve gewag van de Ratio dileiplinx Fratrurn van JOH.
LORETZ, onlangs door Prof. KROM in het Nederd. aan
onze Landgenooten medegedeeld, waaruit men den hedendaagfchen leertrant der Broederfchap ook nailer kan leeren kennen.
„ De Euangelifche Broeder-Uniteit is zedert het jaar
1732
BERICHTEN VAN DE ZENDINGEN, ENZ.

(*) Het Engelsch Genootfchap is in 1742 to houden
opge)icht , en in 1768 verni,uwd en merkelyk uitgebreid.
Het andere heeft le Bethieliem in Penfylvanien gevestigd
in 778$.
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1732 aanhoudend werkzaam geweest, om het Evangelic on.
der verfcheidene Heidenfche Natien te prediken." 'Er is een
aanmerkelyk aantal van gevestigde Gemeenten door deze
Broederfchap geiticht i ,, in Groenland van Groenianders,
in Labrador van Eskimoos, in Noord- America van Indiaanen ; in Zuit America van Negerflaaven Vrynegers en
Indiaanen ; op de EngellChe West - Indifche Eilanden in
3amaica, 1ntigoa, St. Kits en Barbados, als mede op
de .Deenfche West- Indifche Eilanden St. Thomas , St. Crux
en St. .Jan van Negergaaven; in Africa, op de Kaap
de Goede Hoop, van Hottentotten." De meest bloeiende
van de voornoemde. bezendingen zyn tegenwoordig die
in Groenland , Anngoa , St. Kits , en op de Deenfche
West- Indifche Eilanden Thomas , Crux en Jan. De
Zendelingen behoeven niet tot de ftudien opgeleid te zyn.
Genoeg, dat zy, gelyk de Apostelen, door God en zynen Geest tot het hemelryk onderwezen zyn , en Gods
wil omtrent de zaligheid der menfchen, door een naarRig onderzoek der heilige Schriften , en door een gezegende zelfsondervinding in hunne harten, hebben leeren
kennen. Om echter alle wanorde en aanftoot voor te
komen, worden de geroepen Zendelingen , overeenkomItig met onze Kerkelyke inrichting, van een Bisfchop der
Broederkerke geordend. 'Er is een gevestigd Fonds voorhanden, ©m dit werk te onderfteunen, waartoe van tyd
tot tyd gewillige bydraagen der leden aller Broedergemeenten in Europa en America, van een iegelyk naar zyne vermogens , ingezameld worden. De Misfionarisfen
zyn evenwel gewoon zich zeer fpaarzaam te behelpen ;
zy trachten doorgaans door den arbeid hunner eigene
handen zoo veel te verdienen, dat zy maar eene geringe
onderfteuning behoeven. Na eerst verfcheidene jaaren
andere poogingen vruchteloos beproefd te hebben , om de
Heidenen eerst over God , over zyne eigenfchappen en
daaruit voortvloeiende verplichtingen te onderhouden, en
zoo ontfangbaar te maaken voor de kennis van het Euanzyn zy," volgens deze berichten, „ eindelyk
gelie ,
proefondervindlyk overtuigd geworden, dat het eenvoudig
getuigenis van het lyden en fterven van Jefus Christus,
den Zoone Gods, in betrekking en zaamenhang met deszelfs oorzaak en gevolgen, door een Misfionaris, die zelve
de kragt daarvan ondervonden heeft , met een brandend
hart uitgefproken, het beproefdfte middel is, om de verduisterde harten der Heidenen te verlichten, en dezelve.
in
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in 't vervolg langfamerhand tot alle andere Zaligmaakende
Goddelyke waarheden op te leiden. Dit heeft hun het
vaste befiuit doen neemen , nooit den Heidenen eerder een
begrip van het eeuwige weezen Gods , van de heilige
Drieeenheid, en meer andere diergelyke Goddelyke waarheden te willen inprenten, voor dat het woord des Kruisfes
zich aan hunne batten als eene kracht Gods ter Zaligheid
beweezen heeft." Niemand wordt ligt tot den Doop toegelaaten. Die den Doop begeeren, moeten eerst rekenfchap van
hunne gemoedsverandering geeven. Gedoopt zynde moeten
zy nog ftrenger proef doorthan , om tot het Avondmaal toe •
gelaaten te worden. By het onderwys der Heidenen in de
Christelyke Leer, bedienen zich de Misfionarisfen voornamelyk van de Harmonie der vier Euangelisten , eenige plaatfen uit de Zendbrieven der Apostelen , uit de Pfalmen
Davids , en meer andere boeken van het Oude en Nieuwe
Testament , in de Groenlandfche, Creoolfche en andere
vreemde taalen van Heidenfche Natien overgezet, waaruit
hun dan dat gene, dat zy vooral dienen te weeten en te
verfhan, voorgeleezen en op eene verfhanbaare wys verklaard wordt. In alle Redevoeringen , zoo in het openbaar
als , byzonder, wordt over een tekst uit de heilige Schrift
gefproken , met toepasfing op het hart. Men leert de
kinderen , daar dit voegelyk kan gefchieden , leezen en
fchryven. Daar zulks onmogelyk is , leeren zy fchriftuurp/aatfen en verfen uit- liederen van buiten, welke bun
door dat middel ingeprent worden. Tot het bezoeken van
zieken, het houden van geduurige oefeningen , en andere
dientten, hebben zy bier en daar medehelpers uit de bekeerde Heidenen, perfoonen van beide,Llei kunne, welke
by de geheele Gemeente als waare , geloovige en onbefprokene voorbeelden van een deugdzaam gedrag bekend
en beproefd than. Behalven door deze helpers worden
ook alle gedoopte en communiceerende Ledemaaten van
tyd tot tyd , door de Misfionarisfen , een voor een , op
bepaalde tyden , over hunnen gemoedsttaat onderhouden.
De Zondagen en overige algemeene feestdagen der geheele Christenheid , zoo wel als de feestelyke gedenkdagen
der Broeder Uniteit inzonderheid , worden ook in deze
Heiden- Gemeenten met de mooglykfte ftiptheid gehouden en waargenoomen. Op elken vierden Zondag wordt
een biddag gehouden. Onder andere byzonderheden , die
hier verder van de handelwyze der Misfionarisfen vermeld worden , is vooral aanmerkelyk de ernflige toeleg ,
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leg, en veelvuldige arbeid door hun te koste gelegd, oni
bet zedelyk gedrag van diep bedorvene menfchen, te voren aan dronkenfchap, overfpel, hoerery, tovery, dieve.
ry, toorn, wraakzucht en allerlei andere ondeugden geheel
overgegeeven, naar de voorfchriften van het Christendom
te verbeteren, waarin zy ook, volgens deze berichten, by
veele duizenden wonder gelukkig gellaagd zyn.
Nu nog lets van het kort bericht van hunne Zendingen
in 't algemeen. Weinige jaaren na de oprichting der
Broeder. Uniteit door den Graaf VAN ZINZENDORF werd
reeds, op aanraading van dien Graaf, uit het midden derzelve een tocht tot bekeering der Heidenen ondernoomen.
Het eerfte Zendingwerk vwerd in 1732, 1734 op de Deenfche Eilanden St. Thomas en St. Croix under de Negers
hegonnen, met het allerbest gevolg voor duizenden, die
daar, en vervolgens ook op Sr. Jan, in ettelyke jaaren
tot het Christendom overgebragt zyn. Dc berichten gaan
in dit eerfte ftuk niet verder dan tot 1785, en bevatten
weinig meer, dan de verrichtingen der Euangelifche Broeders op deze drie Eilanden. In het jaar 1782 beliep het gctal der gedoopte Heidenen, in het tydperk van so jaaren, reeds 8838 bejaarden en /974 kinderen. Men tenet
verbaasd ftaan by het leezen van het taai geduld , en
de onwrikbaare ftandyastigheid , waarmede deze Zendelingen van tyd tot tyd de grootfle zwaarigheden en verdrietelykfte belemmeringen zyn doorgeworfteld. Ons bepaald beftek .gedoogt . niet, ons in een nader verflag, van
't geen van par tot jaar gedaan is, te begeeven.
Al wie eenig belang ftelt in de voortplanting van hellzaame indrukfels,van zedelykheid en Godsdienstliefde,
ter vermeerdering van menfchelyke gelukzaligheid , kan
niet nalaaten de goede voortgangen van alle dergeiyke
lofwaardige poogingen , al is 't ook, dat in de wyze van
uitvoering aides niet kan goedgekeurd worden, met warme
deelneeming toe te juichen.

Irrymoedige Vraagen van een Hervormd ICristen in Nederland, nopens de Zendelingen onder de Heidenen, tot
voortplanting van den Kristelyken Godsdienst. Te
Jleldam, by H. Lard& In gr. 8vo. 6 bl.

Negental Vraagen door iemand, die zich E. C. C.
Eenonderteekent
, met geen ander oogmerk voorgefteld,

dan
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dan om het groote plan van het onlangs opgericht Zendeling- Genootfchap , zoo veel in hem is , te helpen bevorderen. Zy betreffen de vereischten van gefchikte Zendelingen, de plaats van derzelver beftemming , de middelen , tvaarvan zy beftaan , de wyze, waarop zy zich by
()river/lc/ire Volkeren voordoen , en het onderwys by dezelven inrichten zullen ; en andere byzonderheden , die ,
by alien , die in deze onderneeming betrokken zyn , en
'er min of meer belang in ftellen , overweeging verdienen. De laatfte geeft nog in hedenking , ,, of zulk eene
„ bekeering der woeste Heidenen door onze Natie niet
„ beeter zal kunnen ondernonien en voortgezet worden:
„ door eene commisfie van geftudeerde lieden of te zen„ den naar de Leeraars en gevestigde Gemeenten in de
„ 0. en W. Indiftt, bekleed met dat gezag, dat dezelve
„ in die gewesten met verftandige en godvruchtige Leer„ cars Ledematen raadpleegen , en alles in het werk
„ ftellen mogen om het Kristendom tot hunne nabuurige
volkeren over te brengen ; — welke commisfie te
„ gelyk de magt behoorde te hebben om de Inlanders ,
„ die bekwaam zyn tot de bediening van het Leeraar„ ampt, daar toe aan te ftellen en te ordenen.”

Reizen door Paleflina , in eenige aangenaame Brieven,
met cone op nieuw gemaakte 4etekening der Stud .7erufalem, door S. VAN EMDRE, Lid van de Zeetiwfche Maatfchappy der Weetenfchappen, en van het Genootfchap ter
verdeediging van den Christlyken Godsdienst. Ifle Deel.
Te Utrecht, by W. van Yzerworst, 1797. In gr. 8vo.
soo bl.

ene welbekende waarheid, dat alle Reisbefchryvingen
niet uit de pen vloeiden van daadlyk gereisd hebbenE
de Mannen, !haft de t'huisblyvende zMDRE met de voor-

beelden van den Abt DE LA PORTE, van den Abt BARTHELEMY, en, ten opzigte van Palegina , het Land zyner Kamerreize, met dat der Brieven van J. H. HEYMAN die
zyn Werk vervaardigde uit de Schriften van twee beroemde Reizigers, J. HEYMAN en J. 2E. EGMOND VAN DEN

NYENBURG.

Het eerstgemelde Werk is met genoegen ontvangen ;
het tweede draagt eene bewonderende goedkeuring weg ;
't Iaatfte, van een gemengder aart, heeft ook zyne waarde.
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de. Gegrond is des Schryvers bedenking dat,
„ wanneer zulk eene Reize, gehaald uit de berigten van
„ anderen , met naauwkeurigheid en oordeel gefchiech ,
dezelve van veel nut kan zyn, ja van meer nut in 't
leezen dan van eene enkele Reisbefchryving: men vindt
„ bier het getuigenis van veelen; dat de een heeft voor„ bygezien, vinden wy door den ander opgemerkt, en de
„ onderlinge overeenkomst in 't weezen der zaake zet
„ niet weinig geloofwaardigheid aan 't verhaal by.”
De voorwaarde, aan welke VAN EMDRE het verkieslyke
en verdienstlyke van zodanige Reisverhaalen verbindt,
naamlyk dat ze met naauwkeurigheid en oordeel gefchie.
den , is een groote mits , en vordert veel arbeids , veel
vergelykens , veel fchiftens , fchikkings , en eene wyze
van voordragt, die het anders brokkelige tot een fchoon
geheel maakt. De ter van zulks volvoerd to hebben , kan,
den Abt DE LA PORTE niet ontzegd worden, en heeft hy,
in zyn Nieuwe Reiziger , daar door eenigzins het gebrek
van Aanhaalingen vergoed : dan dubbel valt die eer ten
deele aan den Abt BARTHELEMY % die de Reize van den
jongen Anacharfis door Griekenland vervaardigde, en, by
de aanwyzing der Bronnen , zyne beleezenheid aan den
dag legt, en het door hem bygebragte itaaft; doch teffens
het daar gevondene zodanig bearbeidt , dat het niet
leend, maar oorfpronglyk, fchyne. Een work van jaaren
arbeids , gelyk bekend is. Naauwkeurigheid en oordeel
vereenigen zich hier; en wordeti veraangenaamd door het
verrukkende van een fchoonen hi, en eerie verfeheidenheid, die de aandagt der Leezeren boeit en uitlokt....
Doch wy fchryven geen lofreden van dit door ons by de
Beoordtelingen van de Deelen der NederduitIche Uitgaa.
ye Reeds gepreezen Werk ; het komt 'er bier op aan ,
of die vereischten in het Werk voorhanden gevonden
worden.
De Schryver VAN EMDRE, die reeds in den jaare 1782
eerie Bybelverklaaring betrekkelyk Palestina uitgaf (*), is
bezitter van nicest alle Reisbefchryvingen Palestina he.
treffende. Van de voornaamite , die de doorgaande bronnen zyner Reisbefchryvinge waren, geeft by eene beredeneerde Naamlyst, die over 't algemeen zeer goed is, in
tydorde. Hier vinden wy dus beoordeeld BENJAMIN Tie.
de(*) Zie ooze

Faded. Letteroef. V. D. z St. bl. 191.
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elelenfis , BROCARDUS L. ROUWOLF , N. C. RADZEVIL

J. KORTWYK , G. SANDYS , P. DE LA VALLE , L. WAXVIEUX, THEVENOT KORNELIS DE BRUIN, MAUN.
DRELL, J. HEYMAN en 3. /E. EGMOND VAN DEN NYENBURG, TH. SHAW, J. 'CORTE, R. POCOCKE, F. HASSELQUIST en C. J. VOLNEY. - Werken, die een overvloed

van fchryfftoffe voor eenen Reiziger op zyne Studeerkamer uitleveren. — Dan de gemelde erkende groote vereischten , — worden deeze by VAN EMDRE , die zo veel
fchryft , zo veel in korte jaaren in 't Licht geeft, gevonden? Wy wenschten wel , hier op ,7a te kunnen antwoorden ; doch zouden ons fchuldig maaken aan een ya ,
't geen Oordeelkundige Vergelykers van ons Oordeel met
bet Werk gaarne in Neen zouden veranderen.
Om dit te ontgaan , moeten wy van deezen fchryfarbeid
zeggen, dat dezelve blyken draagt van des Opftellers Beleezenheid in upgemelde Werken ; doch dat -het, fchoon
niet aan Naentwkeurigheid in de opgave, aan Oordeel in de
fchikking hapert ; en dat 'er tevens aan ontbreekt die
veraangenaamende 113/1 , die verfcheidenheid van voordragt , welke Werken van deezen aart tot aanpryzing
ftrekken. Te meermaalen vindt zich onze Reiziger door
de ftrydigheid der berigten zyner Leidslieden in verlegenheid : zoms gelukt het hem eene overeenbrenging te
vinden, terwyl by op andere de ftrydigheid reoet laaten
voor 't geen zy is.
Dit Deel des Werks, 't geen door nog den Deel, blykens de Voorrede , ftaat gevolgd te worden , bevat een
zestal Brieven. De Me behelst eene Inleiding en algeineene befchryving van 't yoodfche Land, met eene Reize
van yoppe na yerufalem. — De IIde bevat eene Befchouwing van de Stad yerufalem derzelver oude en
tegenwoordige lotgevallen. Met Aanmerkingen over de
plaatslyke ligging van het oude en hedendaagfche y'errofalem, vergezeld van een Platten grond van het hedendaagsch Yerufalem , uit vergelyking van de beste plans
deer

(*) Zommigen hebben THEVENOT gerangfchikt onder de &mfr..
vertrek-Reizigeren ; doch vim EMDRE houdt het daar voor, dat
deeze waarlyk die Reize gedaan heeft , en ftemt in met de ver•
dediging deezes Mans als een weezenlyk Reiziger , door
o. 'WIPERS in diens Aantekeningen op D'ARVIeUX Reize
bi. 16.
LETT. 1798. NO. 13.
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dier Stad, welke men in de Reisbefchryvingen aantreft,
opgemaakt. De hedendaagfche Inwoonders, de Plegtigheden en de gewaande Wonderwerken, worden 'er befchreeven. — De Hide bettaat uit de opgave eener
wandelinge buiten de Stad , befchryft de Dorpen Bethelnie, Bethfage, en andere merkwaardige zaaken , die tot
yerufalem betrekking hebben. — De IVde eene Reis
na de yordaan, en de merkwaardige plaatzen op den weg
derwaards, als mede eerie wandeling na de Doode Zee, met
de opgave van verfcheide byzonderheden aangaande dit
beroemde Meir. De Vde bevat de Reis van yerufalem na Bethlehem, en het merkwaardigfte op dien weg.
— De Vide is de Reis van Bethlehem na Hebron, en van
daar te rug na yerufalem; bier worden sm.omo's Vyvirs en
.Ltathof; Rains of Abrahams Stad; Vlakte van Mamre,
_Hebron, Machpelah; Dal Eskol ; Philippus bran en dorp, en

de Woestyne van JOANNE DEN DOOPER befchreeven.
Wegens alle de bier kortlyk aangeduidde byzonderheden, treft men de bevindingen,.de opgaven, en beoordeelingen der bovengemelde Reizigeren aan , die zeker op
ondetfcheide tyden veelal gedaan zyn , en niet zelden
wyd uit een loopen ; dock daar in zamenitemmen , dat
die Hoofditad, mindere Steden en Plaatzen des Yoodfchen
Lands, door zo veele weezenlyke Wonderen en ontzettende
Gebeurtenisfen vermaard, thans ten Toonplaats itrekken
van de verregaandfte Bygeloovigheden, van een onnoem.
lyk getal voorgewende nog itandhoudende Wonderwerken,
die door onzen Reiziger, by de vermelding, veelal met
de vereischte veroordeeling gegispt worden (*).
Te regt merkt by, bl. 89, op „ Dat de lotgevallen
betrekkelyk den Zaligmaaker, door de Euangelisten befchreeven, waarlyk gebeurd zyn, en wel in het .7 oodfche
91
„ Land, byzonder te ye r ufa le m , lydt geen twyfel; maar
„ om de flipte plaats aan te wyzen , waar elke byzon„ derbeid is voorgevalien , is onmogelyk.” — Hoe
veeIen men 'er op eerie kleine plaats heeft willen byeen
brengen, zal ons blyken, als wy vermelden, wat by van
den Berg Calvarien en bet Heilig Graf zegt.
,, Nu ," dus luidt dit gedeelte des Tweeden Briefs,
zyn wy gekomen tot zekeren heuvel, die men voorgeeft
(o) Men zie deswegen de Voorreden ,
't Werk , bi. 32..
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XIII en XIV,

ett

RrEIZEDI DOOR. PALESTM.

579

geeft de Berg Calvarien of Golgotha te zyn , die oud„ tyds buiten de Stad, nu byna midden in yerufalem ,

wordt vertoond; (doch hoe onwaarfchynlyk dit gevoe,, len is hadt by te vooren aangeweezen). Ondertusfchen
„ wordt deeze plaats voor 't merkwaardigIle der Stad
„ gehouden, wegens de Kerk des H. Grafi, werwaards
„ de Roomschgezinden en veelerley Oosterfche Christenen
„ gewoon zyn Bedevaarten te doen. De eenige deur
„ dier Kerke wordt altyd door twee Janitzaren bewaakt.
„ Op alle Feestdagen wordt ze, zonder dat iemand geld
• behoeft te betaalen, geopend, en elk kan 'er door in„ gaan ; maar buiten deeze tyden moet 'er iets voor
• haare opening betaald worden. Deeze Kel(; is aan de
„ Christenen door de yooden verpacht. De ROomschgezin„ den, Griekcn, Armeniers en Kopten, moeten voor hun
„ aandeel eene zwaare fchatting betaalen. De yaeobiteeht
„ Syriirs en de Georgiaanen hebben wegens die zwaare
„ ichatting hun aandeel laaten vaaren. Laat ik u , uit
9, den naauwkeurigen MAUNDRIELL 't een en ander opgeeven. Eer die Berg tot den Opbouw eener Kerke
„ bekwaam was , waren de eertte Stichters genoodzaakt
• alles tot een effen plein te maaken, met hier wat van
„ de rots of te hakken , en elders wat op te hoogen.
„ Maar onder 't werken , zegt men, wierd byzonder zorg
„ gedraagen , dat die deelen van den Berg , daar onze
„ gezegende Zaligmaaker eigenlyk geleden beeft , in 't
„ mtnfte niet verminderd wierden : zo dat 't gedeelte
„ van Calvarien, alwaar men wil, dat CHIUSTUS vastge„ maakt en aan het Kruis is opgeheeven , geheel gelaa,, ten, en ruim 3o voeten in 't vierkant is , ftaande te„ genwoordig slog zo hoog boven den gemeenen Kerk„ vloer, dat men met ILI trappen tot op den top gaat. Ja 't
„ H. Graf zelve, dat eerst een kelder in de rots uirgehou,, wen onder de aarde was , nu door het wegkappen van
„ den fteen condom als een grotte boven den grond is
0, geworden.
„ De Kerk is geen honderd treden lang en niet ha„ ven de zestig wyd , en nogthans zodanig gebouwd,
„ dat 'er twaalf of dertien Heiligdommen in zyn , of Ka„ pellen, die uit eene meet dan gewoone eerbiedigheid,
„ wegens eenige byzondere bedryven omtrent 's Heillands
„ Dood^en Opftanding gepleegd ,zyn ingewyd. Als daar is,
„ r) de plaats daar Hy van de Soldaaten befpot wierd;
,, a) daar de Soldaaten zyne kleederen deelden ; 3) daar
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Hy opgeflooten was, terwyl zy een gat voor 't kruig
„ dolven, en alles verder tot de Kruisfiging gereed maakdaar zy . hem aan 't Kruis nagelden; 5) daar
„ ten ;
't Kruis gezet wierd ; 6) daar de Soldaaten ftonden,
9, van welken een zyne zyde doorboorde; 7) daar zyn Li,, chaam ter begraaving wend gefchikt ; 8) daar zy zyn
„ Lichaam in 't Graf leidden; 9) daar de Engelen, naa
„ de Opftanding, aan de Vrouwen verfcheenen; to)'daar
9, by zich aan MARIA MAGDALENA vertoonde, enz.
„ De plaatzen, daar men zegt dat deeze en meer andere
„ dingen zyn voorgevallen , ftelt men voor vast, dat bin„ nen den engen omtrek van deeze Kerk beflooten lig„ gen.”
De Prelaanfiroom is nevens Yerufalem een der vermaardfle voorwerpen, en teffens van Bygeloof en daar uit
fpruitende dwaasheid. Een ftaaltje uit DE LA VALLE.
Wy zagen , ter plaats gekomen waar JOANNES DE
gezegd wordt CHRISTLYS gedoopt te hebben,
51 DOOPER
is met vermaak, hoe zommigen uit deezen vloed dronken,
anderen daar in zwommen, anderen hun teistuig en hanSI
sy den daar in waschten, anderen zich geheel naakt op 't
land uitgekleed badden , en anderen hunne Vrienden
baden uit Godvrugtigheid hun een kroes waters op den
3V
rug te ftorten, 't welk my waarlyk zeer vreemd fcheen ,
eV
zo om dat veele Vrouwen zulks deeden, zonder zich
te fchaamen haare naaktheid voor de Mannen bloot te
SI
ftellen ; als ook omdat bet zeer koud was, en deeze
5,
1, lieden geheel naakt te zien , die zich koud water in
overvloed op hunne lichaamen deeden ftorten, van 't
SS
welk zy beefden en klappertandden , 't welk waarlyk
aangenaam was te zien. Wat my betreft, ik beken,
51
dat
ik nooit bewys van fpoorioozer Godsdienftigheic/
50
„ gezien heb (*)." — Om deeze Bygeloovigheden aan dien
Stroom welks water gezegd wordt een zondafwisfchende kragt te hebben, te verrigten, moeten zy, die DE LA
VALLE zag, een veiliger plaats uitgekoozen hebben, dan
waar

„

V' ) DELLA VALLE I D. bl. 175, 176. TIIEVENOT verha21t,
behalven het gemelde, dat zy doeken in die Rivier asfen,
fleafen, gevuld met dat water, medeneemen , 'c welk men
zegt dat nooit bederfc ; anderen neemen aarde en flyk van
den never mede, of takken van 't geboomce. Zie I D. bl. 3z6.
Men vindt by DELLA VALLE en by THEW:140T gene Prentver•
Welding van die Jordaansplegtigheden.
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waar van POCOCKE gewaagt, als by optekent, en door onzen Kamerreiziger vervolgens vermeld wordt: ,, Het Volk
„ begeeft zich derwaards om in het jordaanwater te dui.
„ ken 't welk ook doorgaans de meeste Europars
„ doen. Zy verrichten het echter niet zonder zich aan
,, de takken der boomen vast te houden; maar dit is zelfs
• bezwaarlyk , doordien de oever week en iteil , en
• daarenboven de Broom zo fnel is, dat 'er merklyk ge• vaar zou zyn om 'er door weggevoerd te worden, als
iemand zich in de Rivier waagde , zonder zich aan de
• itruiken vast te houden : want in dit geval moet men
• een zeer ervaaren zwemmer zyn , om den oever te
• bereiken. Zommige Pellegrims, die zich onbedachte• lyk in de Rivier waagden, zyn jammerlyk verdron„ ken."
Voor ditmaal genoeg. Wy zien het volgend Deel
welhaast te gemoete.
Rapporten firekkende als Bylaagen tot de Verzameling
van Stukken, betrekkelyk de ilanflelling eener Commisfie
van Geneeskundig Toevoorzieht , te Amlierdam. Derde
Stuk; bevattende de Rapporten No. XI — No. XVI,
over het Vleeseh, de Fisch en verdere vaste Spyzen.
Amilerdam ter Stadsdriekkerye, en te bekomen by P. den
Hengst en J. A. Crajenfchot, 1798. In gr. 8vo. 65

et XI deezer belangryke
handelt over
van tyd tot tyd gemaakte Keuren, omtrent de Slag.
H
teryen en de zuiverheid der Hallen ; omtrent welke zaaRapporten (*)

de

ken eenige nieuwe artikelen tot verbetering worden voor•
gefteld, die echter , volgens het oordeel der Comniisfie,
niet van het gewenschte effe& zullen kunnen zyn, zonder
bet oprichten van vier algemeene Slagthuizen, geEvenredigd naar de grootte der Hallen; van welke gebouwen in
het volgend XII Rapport een nader ontwerp wordt opgegeeven, benevens eene Bylage van den Dire&eur A. VAN
DER HART. Indien teffens alle de andere maatregelen,
tot zuivering der ftraaten en burgwallen voorgefteld , in
werking gebragt wierden, zouden deeze Inftellingen zeker
zeer aanpryzenswaardig . zyn; doch, alleen op zich zelven
genomen, zouden zy niet veel tot zuivering des damp.
krings en der wateren kunnen toebrengen.
Het
('P) Zie de voorige Rapporten, Let VOOT1798, W. 257, 483.
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Het XIII Rapport handelt over de Visch. In hetzelye wordt betoogd , dat omtrent bet verkoopen van ondeugende Visch merkelyk verbeterde Infiellingen zouden
kunnen plaats hebben, fchoon ook teffens uit het verhan•
delde genoegzaam blykt , dat het niet wel mogelyk zou
zyn , alle de hieromtrent plaats hebbende wanordes m
verhelpen.
In het XIV Rapport wordt gehandeld over het verkoopen der Groenten, en het geen daar verder toe behoort.
Order anderen wordt bier in beweezen , dat het gemeen
Lamoenzap wordt gemaakt uit het overgebleeven bezinkzel van het waare Lamoenzap, met water verdund, en met
vitrioolgeest zuur gemaakt. Ook is aan de Commisfie gebleeken , dat de groene Augurken hunne fraaije kleur aan
het koper verfchuldigd zyn, en dus als fchadelyk verdienen verworpen te worden.
Het volgend XV Rapport gaat over het Brood en het
Neel, en het XVI over de vervalfching van Melk, Karnemelk, Boter, enz. Ten opzichte van het Brood wordt,
tinder anderen, met reden voorgetteld, dat men, by het
weegen der brooden , niet alleen behoorde te onderzoeken, of dezelve hun behoorlyk gewigt wel hebben, maar
insgelyks of zy ook ongaar of wanbakken zyn, naardien
zulks zeer nadeelig voor de gezondheid is.
Ten opzichte van de Boter merkt de Commisfie aan,
dat dezelve wel eens vervalscht wordt door fyn gemaakte Aardappelen , om de hoeveelheid te vermeerderen, en
door Loodwit , om de ransheid, of zogenaamde fierkte
te verbeteren. Intusfchen heeft zy in de door hear genomene Proeven geen fpoor van deeze bedriegeryen ,
wier laatfte zekerlyk alle oplettenheid verdient gevonden.
Zestal van Tafelen, behelzende eene algemeene opgave der
middelen tot redding in fchielyke gevaaren, enz. Door
Dr. A. C. STRUVE. Te Anfierdam , by A. B. Saakes,
1798. In piano.

'neeze Tafelen, in piano gedrukt , en gefchikt om op
bordpapier geplakt , en gehangen te worden in de
Chirurgyns Winkels, in de Logementen , enz. bevatten
menigvuldige onderrichtingen over de hulpmiddelen, welke men in veelerleye onverwagte toevallen kan toebrengen
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gen. De serfie Tafel handelt over den Dollen Hondsbeet,
en vertoont de Afbeelding van een Dollen Hond; voorts
wordt daar in gehandeld over de vergiften , het inflikken
van kwetzence lichaamen , de geftikten , de getroffenen
duor den blixem, en het veritikken der kinderen, vooral
in bedden.
De tweede Tafel bevat raadgeevingen voor de verdronkenen, de bevroozenen, de verhangenen en de doodfchynende eerstgebooren kinderen.
De derde Tafel is gefchikt voor de Heelmeesters , en
bevat de hulpmiddelen , die zy, by veelerleye gelegenheden , die eene fpoedige hulpe verelithen , in bet werk
moeten ftellen.
De vierde Tafel bevat de plichten der Vroedvrouwen
en der Moeders, by jonggeboorenen.
De vyfde Tafel is inzonderheid betrekkelyk tot de opvoeding der jonge Kinderen, en derzelver ziekten.
De zesde Tafel, eindelyk , bevat maatregelen , flrekkende tot vermindering van bet gevaar der Kinderziekte. Ook
belooft de Schryver, dat 'er meer Tafelen over zoortgelyke onderwerpen zullen volgen.
Deeze Tafelen bevatten veel goeds , en wy kunnen
ons zeer wel met de meeste raadgeevingen van den
Schryver vereenigen. Intusfchen komen 'er ook zaaken in
voor omtrent welke wy meenen van den Schryver to
moeten verfchillen. By voorbeeld (om ons alleen tot bet
geval der Verdronkenen to bepaalen) de Schryver ftelt,
dat men den Patient moet uitkleeden en afdroogen, zonder to fpreeken over de noodzaaklykheid om aanftonds
bet lichaam, ten minften in den winter, veer een maatig
vuur te brengen, en dus, zo veel mogelyk, de dierlyke
warmte op te wekken , het geen van zo veel belang is.
Voorts verbiedt by de wryvingen, zo lang 'er geen teke,
nen zyn van een vernieuwden omloop der vogten : wy
tneenen, daarentegen , dat men aanftonds met de wryvingen moet beginnen, als zynde een der gefchiktfte middelen , om het hart, door een meerderen toevloed van
bleed , te prikkelen, en dus , met den omloop der vogten, het leven te herftellen. Eindelyk verwerpt de Schryver onzes achtens , zonder genoegzaamen grond , het
gebruik van de Tabaks- clyfteer. Ik weet wel, dat zommigen den Tabak, als zynde nit zynen aart een verdoovend middel , in deeze gevallen verdenken. Dan dit
neemt niet weg, dat de Tabak, en deszelfs rook, rp
maag
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maag en darmen werkt , als een zeer kragtig plaatslyk
prikkelend middel: hier door wordt , zo 'er nog eenig leyen overig is, in deeze deelen eene iterke beweeging verwekt, en het bloed uit den onderbuik naar de borst gedreeven 't geen voorzeker een der meestvermogende
middelen is, om den gethemden otnloop der vochten te
berftellen. Ook hebben de zenuwen van bet gedarmte
eene groote medelydenheid met de zenuwen van het hart.
De prikke/s , die de darmen beledigen, hebben menigmaal een grooten invloed op bet hart, en vermeerderen
deszelfs zamentrekkingen ten fterkften; gelyk , by voorbeeld, blykt uit de hartkloppingen , die meermaalen door
wormen worden veroorzaakt. Daar nu de Tabaksrook
een der fterkstwerkende prikkelende middelen van de
zenuwen van het gedarmte is , en dezelve dikwyis bulksontlastingen bezorgt, wanneer dezelve door geene andere
middelen kan bekomen worden , hebben wy ook alle reden, om te verwagten , dat zodanig eene prikkeling, in
den onderbuik verwekt, ook iets zal kunnen toebrengen,
om de geitretude beweeging van het hart wederom op te
wekken.
Kart Begrip der Algemeene Gefchiedenis, voor jonge Lie.
den. Door J. G. SCHRäCK. Uit het Hoogduitsch. Met
Plaaten. Tweede Deel. Te Amflerdam, by J. Allart.
In gr. 8vo. 507 bl.

/J eer fpoedig naa de uitgave van het Eerite Deel dee-

Z./ zes Werks, hebben wy onze Leezers daar mede, en
met het Plan des Schryvers, bekend gemaakt, en van 't
zelve met welverdienden lof gefprooken (*). De onverwylde voortzetting brengt te wege , dat wy met onze
berigtgeevingen der volgende Deelen eenigzins ten agteren geriakt zyn. Wy zullen dit tragten in te haalen: en
vatten ten dien einde het Tweede Dee/ op.
Onkundig mogen wy onze Leezers niet laaten van het
eenigzins veranderd en uitvoeriger geworden Plan des
Hoogduitfchen Schryvers , waar door het , in Itede van
drie Deelen, vier zal beloopen. De orde der onderfcheidene Volken heeft ook eene kleine verandering ondergaan.
Dik(*) Zit onze diger& Fader!. Letteroef. voor 1797, bl. 162.
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Dikwyls, zegt onze Gefchiedfchryver, bemerkt men veel
„ beter onder -het bearbeiden van een Werk , waar men
„ deszelfs verfchitlende deelen gevoeglykst moet plaatfen,
zullen zy de bedoelde uitwerking te wege brengen,
„ dan wanneer men vdOraf de grondtrekken in het groo„ te ontwerpt, zonder zich de onderlinge verbintenis' der
• afzonderlyke Deelen op' eene leevendige wyze voor den
19 geest te ftellen. — Toen ik dus met de Nieuwe Ge.
„ fchiedenis daadlyk zou beginnen , zag ik eerst recht de
„ groote nuttigheicl, om de Gefchiedenis der Voiken ,
„ welke tot dezelve behooren, door een kort begrip der
„, Gefchiedenis van den Christlyken Godsdienst te laaren
„ vadrafgaan. Deeze kan , nit hoofde van het onaffcheidbaar verband van dien Godsdienst met de nieuwe Wereldgefchiedenis , als eene algemeene Inleiding tot de.
„ zelve befchouwd worden. De menigvuldige groote
If en belangryke veranderingen, welke deeze Godsdienst
„ vooral in Europa veroorzaakt heeft , geeven dien ook
„ een recht op deezen voorrang in de nieuwe Wereldge„ fchiedenis , welke daarenboven met deszelfs oorfprong
„ begint. Eindelyk kan veelligt de Gefchiedenis van
„ deezen Godsdienst ook tot een Historisch Onderwys
„ in denzelven voor zo verre zulks voor de Jeugd , en
„ voor hun, die zich op de eigenlyke geleerdheid net
„ toeleggen, noodig is — de bevattelykfte en nuttig.
• fte wyze van onderricht welk, naar ons inzien , over
„ deezen Godsdienst kan gegeeven worden — dienftig
„ zyn ; of men kan ten mintten het leerende met dit ver„ haalende Onderwys verbinden.
„ Natuurlyk moest deeze Gefchiedenis van het Chris,' tendom terftond opgevolgd worden door de yoodfche,
„ naa de Geboorte van CHRISTUS, om dat de Godsdienst
„ van JESUS den Jooden het eerst bekend gemaakt, op den
„ hunnen gegrond, en zelfs met hunne Lotgevallen veree,„ nigd is.
„ Hier op moest de nieuwe Gefchiedenis der Romeinen
„ volgen, in wier Ryk de reeds meermaalen genoemde
Godsdienst zyn eerften Zetel hadt, die den yoodfchen
• Staat verwoest hebben , en wier Gefchiedenis in 't al„ gemeen den overgang van de oude tot de nieuwe We„ reldgefcluedenis ongemeen gemaklyk maakt.
,, Der Romeinen Heerfchappy , welke nog anderhalf
„ duizend jaaren voortduurde, werd , eindelyk, door de
Arabieren en Turken geheel ten val gebragt. Dit voer„ de
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de ons wederom tot de Gefchiedenis deezer beide Volken.
„ En daar de Turken, Perfen en Mogollen, de Heerfchappy
„ der A'rabieren vernietigd, en zelfs grootendeels derzel,, ver plaats vervangen hebben , lieten wy het verhaal den
„ vryen loop, dien het, als ware het, zelve wilde neemen.
„ Daar door wonnen wy tevens het voordeel, dat
„ de Nieuwe Gefchiedenis der Oosterfche Volken in
„ een zamenhangende Orde byna geheel afliep. — Nog
„ blyft, wel is waar, in deeze reeks van Gefchiedenisbefchryvinge over ; doch
51 fen , die der Chineefen ter
„ behalven dat in dit Deel geen plaats voor dezelve,
5, en de tyd , dien ik daar toe kon befteeden, verloopen
„ was , kan ook de Chineefche Gefchiedenis gevoeglyk
5, in het vierde Deel geplaatst worden."
Door deeze breede • opgave van 's Schryvers veranderd
plan, hebben wy tevens, en daarom deeden wy het te
'fever, aangeduid , wat de Leezer, in het tegenwoordig
Boekdeel, hoofdzaaklyk te vinden hebbe. Voorts is de
Schryver, in zyne wyze van bearbeiding, zich zelven gelyk gebleeven. De Vertaaler heeft zich eenigzins een
meerder aantal Aanmerkingen veroorlofd , waar voor de
Leezer hem zal dankweeten. Met veel regts merkt hy
op, by de eerfle Afdeeling: „ In deeze heeft de Schry„ ver te zeer vergeeten , dat hy dit Werk niet tot een
„ Godgeleerd Onderwys, voor jonge lieden van een by„ zonder Godsdientlig Genootfchap , maar tot eene ge •
„ khiedkundige handleiding voor de Jeugd in 't alge„ meen, gefchikt hadt. Dit maakt misfchien een aanmer„ kelyk gedeelte van zyn gefchryf over den yoodfrhen
„ en vooral over den Christlyken Godsdienst voor vee„ len zyner Leezeren nutloos. Aanmerkingen over zyne
„ byzondere Godgeleerde denkwyze kwamen in een Werk
,, van deezen aart zeer te onpas. Genoeg zy het, eens
voor al den Leezer te herinneren, dat wy nimmer,, zelfs
„ dan niet, wanneer wy ons geene aanmerkingen veroor„ loven , den fchyn willen aanneemen , als of wy met
„ des Schryvers denkwyze in alle opzigten overeenflem„ den.”
Het valt geheel buiten ons beflek, des aanmerkingen te
rnaaken, waar toe ons de gelegenheid veelvuldig voorkwam ; doch kunnen niet nalaaten in 't voorbygaan aan
te roeren , hoe wy by den bekwaamen SCHROCK een voorbeeld vinden van de onbe pooroordeeleie , en de met voor .
oordeel bezwalkte, voordragt van een en het zelfde geval.

„
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val. In de algemeene Ontvouwing der Christenteere, bybrengende, hoe Jesus, om de geaartheid zyner rechtfchaape Onderdaanen voor te draagen , een Kind in hun midden ftelde, met deeze betuiging : wanseer gy niet geheel
verandert, en words gelyk dit Kind, zo kunt gy geen deel
hebben aan het Koningryk der He;nelen. „ Deeze lof,"

zegt onze Schryver, „ door JESUS aan de Gernoedsge„ fteltenis der Kinderen gegeeven, komt, wel is waar,,
,, den kleinften onder hen het meeste toe , als die nog
„ geene beoze neigingen gevoed , en zich door geene
• kwaade voorbeelden hebben laaten verleiden. Doch
• eene beminnelyke eenvoudigheid , of liever een kunst', loos, openhartig en ongemaakt gedrag; leerzaamheid,
,, of eene edele begeerte om fleeds in nuttige kennis toe
• te neemen, en voornaamlyk befcheidenheid en nederig,, held, ziet men toch gaarne in Ole kinderen: en jEsus
• vorderde dezelve ook van hun, die naar zyne Lesfen
„ hun leeven wilden inrichten.” —Dan, in 't vervolg
deezes Werks van de Doolsgezindbn fpreekende , als Lieden, die ftaande houden , dat niet kleine Kinderen, maar
alleen valwasfinen, die reeds zeggen en verklaaren kunnen,
in wien , wat , en waarom zy gelooven , den heiligen
I)oop molten ontvangen , laat scimbeic zich in deezer
voege hooren : ,, Gy zelve , myne waardften, die reeds
„ de Leer van JESUS kept, moogt oordeelen of dit zyn wil
„ zy geweest. Hy verzekerde dat de Kinderen aandeel
„ hadden aan alle zyne weldaaden , en ftelde hunne on„ fchuld en onbedorven gezindheden den bejaarden Chris„ tenet; ten voorbeelde : en by zou niet bovolen hebben ,
„ dat zy vroegtydig in de gelukkige maatfchappy zyner
„ geloovige vereerders moesten aangenomen worden 2” —
Wy zullen niet aanvoeren , wat op zulk een befluit en gevolgtrekking valt aan te merken ; maar de aanteke.
ning des Vertaalers op dit fink affchryven. „ 'Er valt,
„ echter,, voor en tegen het gevoelen der Doopsgezinde
„ Christenen veel met grond te zeggen. Ons althans
„ fchynt dit gefchil onder die menigte van Godgeleerde
v) verfcheidenheden te behooren, welke niet gemaklyk te
„ beflisfen zyn. Alle Ouders moeten ook in dit geval
„ met hun eigen verftand en geweeten raadpleegen , en het
„ ware te wenfchen, dat men in meer dan dene Christlyke
„ Gemeente van Nederland, (die der Remonllranten naamlyk, tot vvelke de Vertaaler behoort) de gewoonte volg,, de, om Kinderen zo wel als Bejaa,rden , naar goedvin„ den
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den der Ouderen, te doopen ; dewy! ook dit door de
„ Christlyke Vryheid volftrekt gevorderd wordr."
Met dit alles betoont de Opfteller deezes Werks zich
een Voorftander der Verdraagzaamheid. Wy fchryven
een gedeelte of van 't geen by des opgeeft : „ Zedert
„ twee en een halve Eeuw heeft de Christlyke Godsdienst
„ xeeds, als ware het, zich tot een band van vereeniging
„ tusfchen alle menfchen aangeboden. Door deszelfs
„ zegenden invloed is inzonderheid de Godsdienttige Ver„ draagzaamheid , of liever Vryheid, onder de Christenen
„ weder ingevoerd, welke zy te vooren noch onder el„ kander, noch jegens bun, die geene Christenen waren,
„ wisten te handhaaven en uit te oefenen. Deeze deugd
„ beftaat niet daar it? ,dat bet ons volftrelstonverfchillig zy,
„ welke Godsdienftige begrippen wy al, of niet, koesteren:
99 want bet is onze pligt, dien Godsdienst te volgen, waar
„ in wy de meeste rust voor ons geweeten vinden. Even
„ min vordert zy van ons dat wy geheel onbekommerd
„ en zorgloos zouden blyven , wanneer wy onzen naasten
„ geheel ontbloot van alle Godsdienftige kennis , of in
„ dezelve grovelyk zien dwaalen. Als dan is het onze
„ pligt , by de eerfte gefchikte gelegenheid, welke wy
„ daar toe kunnen vinden, hen , op eene zagte wyze ,
„ door overtuiging, tot betere begrippen te brengen. De
„ waare Christlyke Verdraagzaamheid of Vryheid beftaat
„ veeleer daar in , dat wy alle menfchen, welke Gods„ dienftige begrippen ook toegedaan, nevens ons dulden ;
„ niemand om zyn geloof haaten, vervolgen, of noodzaa„ ken om het onze aan te neemen: en wel uit hoofde ,
„ dat de waare kennis en vereering van GOD alleen be„ rust op vrye overtuiging en eigene beweeging van het
„ hart. — Deeze vryheid aan iedereen geheel onbe„ lemrnerd te laaten genieten is gewisfelyk voor veele
„ Christenen moeijelyk : want verre de meesten gelooven
„ de ontwyfellfaare waarheid in Godsdienftige zaaken op
„ hunne zyde te hebben, en befchouwen bet als eene be„ lediging voor hun verftand, wanneer een ander daar
„ van afwykt. Van hier, dat de Godsdienftige Vryheid,
„ wel is waar , door de Hervorming ingevoerd , maar
„ eerst eene eeuw daar na, in de Protellantiche Landen,
„ met eenige meerdere volkomenheid is vastgefteld. Dit
werd het eerst gedaan in Holland en Engeland; doch
„ voornaamlyk in het laatfte. Men ziet aldaar layna alle
„ Christlyke en andere Godsdienftige Partyen gerust en
ss vreecl.

„
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vreedzaam onder elkander leeven. De Prote/lantfche en
„ Roomfche Geestlyken, als mede die der Quakers, [heb„ ben deeze Geestlyken?] en yooden, hoe zeer ook in ge„ loof verfchillende , betrachten 'er jegens elkander elle
„ pligten van het gezellige en burgerlyke leeven, op eerie
„ zo vriendlyke wyze, als medeleden van een en hetzelfde
„ groote huisgezin betaamt. Leefden zy drie eeu wen
„ vroeger , of in . een Land , waar de vervolgzugt bet
„ Christendom ontiert, niemand van hun zou voor de woede
„ of belaagingen des anderen veilig zyn. Van tyd tot
„ tyd wint de Christlyke Vryheid by de Proteflanten in
„ bet algemeen, ja zelfs bier en dear by de Roomsch Ca„ tholyleen, meer veld. — By elle verfcheidenheid van,
„ Godsdienftige denkwyze, wanneer ze flechts met braaf„ heid gepaard is, iaat men elkander gelyke rechten ge„ nieten , oefent -.men broederfchap , helpt en dient men
„ elkander in liefde. En ook in dit opzigt betoont zich
„ het Christendom als den edelilen en beminnenswaardig„ ften Godsdienst.”
Der jooden Gefchiedenis zints Christus Geboorte, tot
den jaare 1787, wordt met veel befcheidenheids voorgedraagen, en in twee Afdeelingen begreepen.
Bovenal heeft ons in de Romeinfche Gefchiedenis bevallen, de opgave van de Chara&ers der Schryveren van de
zogenaamde Gulden Eeuwe, en der Wysgeeren van dien
t yd.Hier door verkrygt Jeugd eene welgevormde
kennis van de Schryvers Bier Werken , welke men hun
ter Taaloefeninge , ten eenigen tyde , in handen geeft ;
bet pryzens- en volgenswaardige, als mede het laakenswaardige , en het geen te vermyden ftaat, wordt by ieder meer
of min met den vinger aangeweezen. Het verval wordt
kortlyk ontvouwd , met aanduiding der oorzaaken ; en dat
der Fraaije Kunften, welke een zelfde lot trof, niet vergeeten.
Omtrent den eerften Christen Keizer CONsTANTYN den
Grooten merkt by op : „ Juist daarom , dat by zich op
„ veelerleije wyzen roem heeft verworven, en byna in al„ les zo voorfpoedig is geweest , heeft men hem den
„ bynaam van DEN GROOTEN gegeeven. Echter onthrak
„ hem nog veel om een groot Vorst te kunnen hee1, ten . Het grootfte gedeelte van zyn leeven was maar
„ al te zeer bevlekt met gebreken, ja zelfs met ondeug„ den, vooral met eergierigheid, heerschzucht , trouwloos2, held en verkwisting. Veel van dit alles kan men, wel
I, is
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is waar,, aan overyling en een goeden maar dwaatenden
wil toefchryven. Doch in 't algemeen heeft zyn Gods„ dienst weinigen invloed gehad ter verbetering van zyn
„ hart en zeden , of althans niet dan in zyne laatfte
• jaaren.”
De nu eens korter,, dan eens breedvoeriger,, Charaeterfchetzen van diens Opvolgeren zyn over 't algemeen
juist.
Met fmaak behandelt onze Schryver de Gefchiedenis
der Arabieren, geeft een fchets van MUHAMED en diens
Godsdienstleere , en voert zyne Onderwyzelingen te ge1110ete : „ Gy ziet , dat de Godsdienst van MUHAMED
• veel goeds heeft. En in de daad was het eene groote
• weldaad voor het menschlyk geflacht , dat door hem
, de fchandelyke Afgodery van zo veele duizenden af„ gefchaft, en de aanbidding .van den e6nigen waaren God
• veel verder werd uitgebreid , dan zy federt veele Eeu„ wen geweest was." — Behalven de door den Schryver opgemerkte kortheid en eenvoudigheid der Muhamedaanfehe Godsdienstleere , wist de Stichter de Aanhangers van verfcheide Godsvereeringen , als 't ware , te vereenigen, daar by uit den yoodfchen en Christlyken Godsdienst jets ontleende , en de Ileidenen in 't fink der Zede.
leere te gemoet kwam. Wel te recht merkt onze Schryver op, de gunftige tydsomftandigheden, welke die Ara.
bier te baat nam, en hoe by by alles bedriegeryen en
het zwaard voegde ; zyn Ryk en Leere tevens uitbreidende. — Vee1e byzonderheden , de Arabieren tot lof en
fchande ftrekkende, worden, met de vereischte beknoptheid , vermeld. Byzonderheden kunnen wy niet aanftippen.
Der Arabieren Gefchiedenis wordt door die der Turken, met dezelve in eene naauwe gemeenfchap ftaande,
vervangen: in het doorleezen heeft ons inzonderheid voldaan, dat de Schryver veele ongegronde en te los aangenomene denkbeelden, wegens dit Volk opgevat te
keer gaat, en hun Menfchenregt laat wedervaaren.
De Gefchiedenis der Perfen , van de Stichting buns
nieuwen of derden Ryks , tot onze tyden; als mede die
der Mo,gollen , van DSCHINGISKHAN, tot den jaare 1787,
maakt het Slotboek uit deezes Deels. Wy fchryven het
einde ten befluite van het berigt deezes Boekdeels af.
„ Nog beftaat 'er,, hoe zeer enkel in naam, een Keizer
van Hindoflan, of van het groote Mogolfche Ryk, die
„ thaw;
„
„
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thans SCHAH ALLUM beet. Doch by bezit flechts een
„ zeer klein gebied , en vindt , buiten betzelve , geen
„ het minfte eerbewys. Niets vertoont ons zo leevendig
„ en nadruklyk , dat men , van den Vorst of tot den
„ geringften Onderdaan toe, in het rykfte en vruchtbaar„ fte Land, ongelukkig kan leeven, als de lotgevallen
„ van het Mogolfche Ryk in Indic. Ten aanzien van
„ fchatten , pracht, en verbaazend groote' Krygsheiren ,
„ hadden deszelfs beheerfchers ander de iaatere Vorften
huns gelyken niet; doch het ontbrak hun geheel aan
bekwaamheid, 0111 dit alles ten beste van hun Land
quidden van onafmce55 te gebruiken. Zy werden in bet
telyke hoopen gouds en edele gefteenten arm , ver91
55 acht en hulpeloos, hunne Onderdaanen verdrukt en el„ lendig , zelfs •ontbloot van de noodwendigheden des
leevens, en altyd geneigd om elkanderen met wapenen
55
„ te verwoesten. 'Er moet dus een hooger en duurzaa5) mer goed zyn dan Rykdom; en wat is dit anders dais
ls Wysheid en Deugd ? Deeze doen Landen en Volken
55 gelukkig blyven, en hare waardy ftrekt zich uit tot
zelfs in de ceuwigheid!”
„

.De Levens van doorlugtige Grieken en Romeinen order•
ling vergeleeken, door PLUTARCHUS. Uit het oorfpronglyk Grieksch geheel op nieuw vertaald , en met veele
Zantekettingen opgshelderd. IVde Dee. Met Plaaten.
re iimfierdam, by J. Allart. In gr. 8vo. 476 bl.

van wiens vertaalde Werk wy thans
bet vierde Deel aankondigen , ondernam, gelyk by,
P
van zynen fchryfarheid fpreekende, verzekert, „ eerst deeLuTARcHus ,

= Leevens te befchryven, ten gevalle van anderen; dat
by in die onderneeming volhardde, en dezelve met yver
voortzette, betuigt hy,, het Leeven van PAULUS &MMUS
aanvangende, doe ik mede ten dienfte van my zelven, met
oogmerk om als 't ware voor den fpiegel der Gefchiedenisfe te trachteu myn gedrag in behoorlyke orde te fchikken, en naar bet deugden - patroon dier Mannen te tooien.
Het is toch, dunkt my, niet anders dan of wy eenen gemeenzaamen ommegang en daaglykfche verkeering met hun
houden, wen by hen , ceder op zyne beurt, door middel
van de Gefchiedenisfe , als gasten by ons noodigende ,
en met hartlyke vriendfchap ontvangende, elk hunner
naauw-
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naauwkeurig gadeflaan , en uit ieders daaden dezulke uit
te kiezen, welke door haare voortrefl'elykheid en fchoonheld meest verdienen gekend te worden. En 6! wat kan
den mensch grooter vermaak verfchafFen, dan dit ? Wat
middel is kragtiger om zyn leevensgedrag te verheteren?
Wy verkiezen door de beoefening der Gerchiedenisfe , en door ons met het befchryven der Leevens bezig
te houden , de ziel fteeds met de beeldtenisfen der beste
en beroemdfte Mannen te vervullen , en byaldien wy
door den ommegang met anderen , wier verkeering wy
niet kunnen ontgaan , iets vuils, wanifalligs en onedels,
mogten opgedaan hebben, zulks weg te doen en uit te
dryven, door de gedachten in ftille bedaaxdheid naar die
fchoone voorbeelden te wenden (*)."
Gepast en edel oogmerk, in de daad ; met hetzelve
hezield, zal ook de Leezer dit fchoone Werk tot eene
Leermeesteresfe des leevens kunnen gebruiken. Wy hebben, by de Aankondiging des Eerften Deels , ons gevoelen
in 't algemeen over den Vertaalingsarbeid, aan dit Werk
befteed, opengelegd (t) , en vervolgens in 't zelve volhard (1.). Niets hebben wy 'er aan toe te voegen. Het tegenwoordig Deel brengt ons in 't gezelfchap van TrmoLEoN en PAULUS IEMILIUS van PELOPIDAS en MARCUS
CLAUDIUS A1ARCELLUS ; die, naar 's Schryvers plan, ieder
met den anderen daar tegen overgeflelden Crick en Romein vergeleeken, en in de fchaale der beoordeelinge op.
gewoogen worden.
Wy kunnen ons, en zulks zou ook overboodig zyn, niet
inlaaten, om het hoofdzaaklyke, in die Leevensbefchryvingen en Vergelykingen vootkomende , op te haalen ,
noch ook om te vermelden wat 'er al Geleerds en Ophelderends in de Aantekeningen voorkomt. Maar wy mogen
dit Boek niet uit de hand leggen, fonder onzen. Leezeren door een enkel ftaal te toonen, welk een fchat van
Menschkunde, welke Leevenslesfen daar op gegrond, dit
Werk aanbiedt.
„ Wan-

(*) De Inleiding, van welke wy bier een gedeelte afikhreeven , behoort tot de beide Leevens van TIMOLEON en &mum,
en hadt , naar het oordeel des Nederduitfchen Uitgeevers , bl.
liever voor het eerfte moeten geplaatst worden , en komt bet
kem niet onwaarfchynlyk voor, dat dezelve daar oorfpronglyk is
geplaatst geweest.
(f) Zie onze IVieuwe Algem. Fad. Lett. V. D. 1 Sr. bl. 288.
(I) Zie onze
Vaderl. Letteroef. voor 1792, bi. 230.
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Wanneer," fchryft PLUTARCHUS, „deeze Daad (het
ombrengen zyns Broeders) overal ruchtbaar geworden was,
preezen de weldenkendite Lieden te Corinthus de grootmoedigheid van TIMOLEON en zynen haat tegen de Boosheid. Men merkte op, dat, daar hy voor een goedaartig Man bekend frond, en Heeds alle genegenheid toe.
droeg aan. zynen Naastbeftaanden, hy, evenwel, het Vaderland boven Bloedverwandfchap , en het eerlyke en
biflyke boven het nuttige getiela hadt; hebbende zynen
Broeder, men deeze zich dapper kweet voor het Vaderland, het Lyf geborgen; maar hem, wanneer by het be.
laagde, en gereed was om het tot ilaaverny te brengen,
van leant geholpen. Anderen, integendeel, ,die het niet
harden konden onder eene Volksregeering te leeven , en
gewoon waren de Grooten [hag naar de oogen te zien,
veinsden wel zich over den dood des Dwinglands te verbeugen; maar fpraken, echter, fmaadlyk van TIMOLLON
als die, volgens hun oordeel, zyne handen met het Bloed
zyns BrOeders bevlekkende , eene gruweldaad bedreeven
had (*), en brachten hem reeds daar door van zyn ftuk.
Maar toen hy verder vernam, dat ook zyne Moeder zyn
beftaan zeer euvel opnam , en tegen hem ue bitterite
woorden en fchrikbaarendtte vervtoekingen uitgoot , en
hy , uit dien hoofde, heengegaan was, om haar te vertroosten ; maar zy hem onder haare oogen niet wilde
dulden, en de deur van haar huis voor hem geflooten
hield , men werd by te eenemaal neerflachtig , hy geraakte zyner finnen byster ; zo zelf, dat hy zich -door uithongering van het Ieven te berooven zocht. Doch zyne
Vrienden lieten hem geenzins aan zichzelven over; zy bezwoereti, zy drongen hem, zonder iets onoeproefd te Iaaten, en verkreegen eindelyk, dat hy befloot te blyven leeyen; maar op zichzelven en van alle menschlyke zamenleving als afgefcheiden, zonder eenig deer aan het Staatsbewind te neemen. Zelfs kwam hy, in de eerfte tyden,
Dimmer in de Stad; maar fleet zyn kwynend leven eenzaam
(*) Het dooden van eenen nanten Bloedverwant werd by
de Ouden geoordeeld een Gruwelauk te zyn; waar van de
Bloedfchuld door de Misdaaden des omgebrachten niet kon
worden uitgewischt. Een duidlyk voorbeeld hier van verfirekt ORESTES.
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zaam en droefgeestig; in de onbebouwde en afgelegenfte
velden omdoolende."
Op dit gedrag maakt PLUTARCHUS deeze aanmerking:
„ Dus gaat het, wanneer onze Voorneemens noch uit de
Rede , noch door Wysbegeerte , eenen vasten grondflag en fterkte bekomen hebben , tot het uitvoeren onzer
Daaden. Wy worden dan gellingerd, en van ons ftuk gebracht , door alle voorkomende toejuiching, of afkeuring,
en als met geweld te rug gedreeven van ons eigen voorhe6n genomen befluit. Zeker ! de Daad zelve moet niet
alleen voortreffelyk en rechtvaardig zyn ; maar ook het
Oordeel, waar door zy te wege gebracht wordt, Itandvastig eir onwrikbaar, ten einde het geer. wy bedryven
het gevolg zy van een welgewikt overleg. Op dat
wy niet, (even gelyk de , Gulzigaarts , die op de wedzaamfle fpyzen met de verflindendfte Greerigheid aanvallende, ten fpoedigtte verzadigd worden, en daar van walgen) wanneer onze Bedryven nu volbracht zyn daar
over moedeloos worden, het zy dan uit zwakheid, of ook
cm dat het denkbeeld der voortreffelykheid van de daad,
dat zich voorheen zo fchitterend voordeedt , thans langzaamerhand verflaauwt. Want ook het loflykst Bedryf
wordt fchandelyk, byaldien wy toonen daar over berouw
te hebben ; daar, integendeel, een Befluit gevest op de
grondbeginzelen eener geoefende kennis (*), en aan de
Rede getoetst , nimmer wankelt, offchoon ook de zaak
zelve mislukken mogt."
Naar zynen fchryltrant, voert PLUTARCHUS fpreekende
en ophelderende voorbeelden van zyn gegeeven lesfe aan.
„ Het was hierom , dat PHOeION, de ilthenienfer, zich
op zekeren tyd verzet hebbende tegen eene reukelooze
[roekelooze] onderneeming , voorgeflagen door LEOSTHEwanneer deeze van achteren aan zyne MedeNES
bur(t ) In het even voorgaande van deeze fchoone uitweiding
badt onze Schryver deeze geoefende Kennis Wysbegeerte ge.
iaoemci.
Ken beroernd Krygsoverfle ,
meersende dat de kans
fehoon Itondr, het juk tier Pil-cedoniers van den hal.s te
werpen , zyne Pvledeburgers aanipoorde tot eenen Oorlog. , we/.
ke in de Gefchiedenis genoeind worth naar de Stad Lamia ,
by weike LLOSTHENE3 eene aannierklyke, Overwinning op ANTI.
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burgers toefcheen gelyk gehad te hebben, daar men de
Athenienfers overal zag ofteren, en grooten roem draagen
op de Overwinning, verklaarde, „ dat by het zich tot
„ eere rekenen zoude , het een gedaan en het ander
„ geraaden te hebben." Treffender nog is het gedrag van ARISTIDES, den Locren/r, een der gemeenzaamfte Vrienden van PLATO (*) , die , toen DIONYSIUS de
Oude eene zyner Dogteren van hem ten Huwelyk eischte, ten antwoord gaf , „ dat hy veel "lever wenfchen
„ zou de Maagd ontzield , dan de Vrouw van eenen
„ Dwingeland te zien !" En als nu DIONYSIUS niet tang
daar naa de Kinderen van ARISTIDES hadt laaten onibrengen, en hem daar op fchamperlyk vraagde : „ Of by
,, nog in 't zelfde gevoelen ftondt , omtrent het uithuwe„ lyken zyner Dogteren ?" gaf deeze hem te houden :
„ Dat de Daad, welke 'er gepleegd was , hem wel gevoe„ lig fmertte, maar dat by van zyn zeggen geen berouw
„ bath!” — Dan het gedrag van beide deeze Mannen
was waarfchynlyk toe te fchryven aan eene tterkere en
meer volmaakte Deugd (f).
„ De aandoening dan, welke TIMOLEON over het voorgeTIPATER behaalde. Vergel. het Lev. van PHOCION p. 75u.

A. B. en de Apophthegmata , Tom.. II. p. 188. D. vm,nre.
mAx. L. c. 8. ex ext. 2. De uitkomst beantwoordde echter
mar al re wel aan de vrees van PHOCION.
(*) Deeze ARISTIDES , onderfcheidshalve de Locrenfer ge•
soemd , words nit deeze plaats van PLUT. order de Platontfche
Wysgeeren geplaatst door FAnniews , B. Gr. L. III. c. 3. De
zeldzaame oorzaak zyns Doods worth vermeld door mmANus,
V. H. XIV, 4.
(t) Het zy ons geoorlofd ter verdediging van TIMOLEON
aan te merken , dat, daar hy zelf de Hoofdbeleider van den
aanflag tegen TIMOPHANES was geweesc , het blued, naa het
voliroeren van de daad, in hem begon te fpreeken, de oude
Broederliefde en genegenheid weder wakker e worden , en
hem te beangftigen. Hier by kwam de kinderlyke tederheid
jegens zyne Moeder,, die thans voor altoos van hem ver•
vreemd was, en hem vloekte ! Wy houden het daar
voor , dat Ongevoeligheid geene Deugd is. En hadt men
TIMOLEON mogelyk bieromtrent gevraagd , by hadt geant•
woord , „ dat by de Dad nog zou doen indien ze te
„ doen fiondt ! maar dat dit zyne Gevoeligheid niet weg-

,, nam."
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geVallene trof, het zy dat het Rouwe was over den verftorvenen, of befchaamdheid voor zyne Moeder,, maakte
hem dertnaate iieerflachtig, en benam hem zo zeer den
cooed , dat hy , geduurende het tydverloop van fchier
twintig jaaren, geenerleije daad van gewicht, of die tot
het Staatshefluur betrekkinge hadt, ter hand nam. Maar,
wanneer by nu opgeroepen was, en het Volk hem met
de grootfte blyken van achting aangenomen en tot Opperbevelhebber geftemd hadt , ftondt TELECLIDES die toen
te Corinthe in magt en aanzien de voornaamfle was, in
't midden der Vergadering op , en vermaande TIMOLEON
zich in het beleid der zaaken , als een braaf en moedig
Man, te gedraagen. „ Want," zeide hy, „ indien Gy
u dapper in den ftryd gedraagt, zullen wy het daar
voor houden, dat Gy een Tyran gedood hebr ; maar
„ zo Gy lafhartig zyt, zullen wy oordeelen, dat Gy eenen
Broeder hebt omgebracht!"
Het kan niet uitblyven, of wy ontmoeten, deeze Leevensbefchryvingen leezende , veete Gevallen en Perfoonen, die ons tot andere Vergelykingen brengen, dan PLUTARCHUS maakte ; vergelykingen tusfchen thans leevenden en werkenden op het groot tooneel van Staat- en
Krygskunde. En of dit niet genoeg van zelve zich op.
deed, worden de Leezers , nu en dan , in eene Aantekening, daar toe opgewekt, niet altoos met eenen guraigen
oogilag op deeze dagen. Men zie, onder andere, bl. 32
en 239. Gemaklyk zou het gevallen hebben, die vergelykingen te vermenigvuldigen; dan ook even gemaklyk,
vergelykingen van eenen anderen aart by te brengen ,
die ook Gene verfchillende toepasfing zouden opleveren. 't Is bier de plaats niet, over dit ftuk uit te
weiden.
Welke mogten svel de gevolgen van den aangaanden rrede met
Franklyk zyn Te Anillerdam , by verIcheidene 4oekverkoopers.
In 8vo.
Pf

een mensch wenscht met meer opregtheid en vuuriger
dan ik, dat Oostenryk en Pruisfen groot en magtig mo-

„ gen zyn: want hier door kan het Vasteland nog eenigzins
„ tegen de ontzachlyke macht van Frankryk in veiligheid wor„ den genomen. Maar juist om dat ik zulks zoo vuurig
„ wenfche, fiddere ik voor ieder aanleidende oorzaak tot in„ nerlyke gisting en beroerten in beide Staaten. Dan wat kan
„ zulks
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• zulks wel eerder te wege brengen, dan het geforceerde fa
29 menwerpen van Natien, die in teal, zeden en befchaafdheid,
„ elkanderen zoo vreemd zyn , en flechts door den zonderling.
„ ften zamenloop van Bingen van elkanderen zelven , en van
• hunne voormaalige Opperhoofden, op eene geweldige wyze
„ afgefcheurd , zich plotzeling onder eene vreemde voor bun
„ ten minften zeer onverfchillige opperheerfchappy zien ge„ dwongen ! en juist in welk een tydflip? In het tydttip
• waar in Frankryk, met eene tot bier toe ongehoorde vry„ postigheid, alle banden van veiligheid verfcheurt, elle Re•
„ geeringavormen , alie orde, alle billykheid verbant. en elken
„ deugniet, die de onfchuldigae, vreedzaamfte, Natien to be•
• driegen, in kluisters te werpeu , en te berooven , verftaat ,
• voor den grootften en waardigflen Held aanziet ! Wie
wordt dan niet bekommerd , dat deeze nieuw ingelyfde Vol,, ken ten mintlen het zullem beproeven , om gelykfoortige
„ Vryheidstragedien te fpeelen , ten einde zich aan hunnen
„ nieuwen Opperheer met geweld te onttrekken? Wie vreest
„ niet, dat de minfte afwyking der fcinanderfle voorzigtigheid ,
,, van de.zyde der nieuwe Regeering in openbaare oproerighe•
,, den konden uitberflen? — Holland is, gelyk gy weer ,
„ van zyne rykdotnmen beroofd, als merle van zynen Koop,, handel, en, 't geen nog gewigtiger is, van zyne Eenheid.
,, De jaloursheid van eenige Provincien tegen elken der is ,
„ dile hun' thands het punt van vereeniging ontbreekt , nog
hooger .gereezen, en daar by ligt hetzelve geheellyk in de
„ kluisters van Frankryk, enz.”
Wy hebben nier nicer te doen, dan dit flaaltje of te fchry•
yen, om onze Leezers de gegrondheid te doen opine; ken van
het zeggen des Uitgeevers : „ Zeker is het, dat de Schryver
,, van dit Werkjen de FranIche Natie nier wel gezind is; dic
doet hy zo dikwyls zien, als by maar gelegerheid kon
„ den, om tegen dezelve allerlei ougunflige aanmerkingen te
„ maaken. Sorntyds laat hy zich door partydigheid zo verre
• vervoeren, dat, by voorbeeld, de Generaal BUONAPARTE,
• zyn oog, voor Hecht doorgaat, om dat die Generaal aan zyn
• Eed en Pligt getrouw was, in de Vyanden van de Franfche
„ Rtpubliek alle mogelyke afbreuk te doen en de Republiek ,
,, die by diende, op allerlei wyze te bevoordeelen. — 'Er
,, is eene pooging gedaan, om alle harde gezegden , en party.
• 44ige aanmerkingen, weg te laaten; doch men kon daar in
„ niet gelukkig ilaagen : dewyl men al fpoedig zag, dat men
alles , war van dien aart is, niet kon weglaaten, zonder het
„ Werkjen zelve al te zeer te verminken."
In de dead, dit aan het Stukje voorhanden te werk gelleld
2ynde zou hetzelvel, om zo te fpreeken , bykans geheel vernietigd hebben: Dat 'er onder het veelvuldig fchampere en
beledigende, onder het byster vergrootte en opzettelyk ver.
Rr 3
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draaide , wel eens eene aanmerking voorkome, die trek en
Beek houdt, kan niet gelochend worden. Die de Hoogduitfche
pen voerde is geen onbekwaam Man; dan zyn Vercaakr is eett
broddelaar in dat werk.
Wy verwonderen ons niet . dat een Duitfcher zo fchryve,
als d_eze Beantwoording der Vraage op den Tytel gefchreeven
is ; maar het heeft ons bevreemd, dat men voor een Stukje,
zo hoonend en beledigend voor de Franfche Natie, eenen Nederduitfchen Vertaaler (hoe armhartig ook ) gevonden heeft;
dat de Uicgeevers hunne Naamen op den Tytel plaatzen van
een Stukje, alleen ingerigt ow de Franfchen in den haatlykat
mogelyken dag te ftellen.
zo
Weinig, niets doet het af, dat de Uitgeever fchryve:
„ lemand lust heefc, om bet geen, waar op onze Schryver zo
„ veel re zeggen heeft, in een ander en gunftieer dagiicht ge.
„ held te zien, die kan overvloedig te recht raaken, wanneer
„ by leest de Krygsbedryven van den Generaal BUONAPARTE
„ 's Haage by Leeusveflyn ' — Weinig, niets doet het af,
dat by uit een ander Hoogduitsch Schryver eene pleats aanvoe.
re, die de handelwyze van BUONAPARTE, ten opzigte van Ftnetie gehouden , verdeedigt.
Met dit alles hebben wy nog een tweede Stukje te wagten,
't welk,'' near 's Uicgeevers verzekering, „ nog intresfanter
zal worden door de VredeAwderhandelingen te Rastad."
't Zelve zal, volgens belofte, „ fpoedig volgen." 't Kan zyn,
dat het 'er reeds is; doch het kwam ons als nog niet is
handen.

Proef over het Vernuft des Eerlyken boven den Bedrieger. Door
J. VAN DER WYCK. Te Grave , by A. van Dieren, 1797. In
gr. Eve, 96 bl. behalven de Opdragt van 6 M.
7n de Opdracht van dit Werkjen Dan het Graafsch Genoor.
fchap , ter bevordering van wearen Godsdienst, Deugd ,
Kunst, en Weetenfchap , words te kennen gegeeven , dat de
Schryver, tot Lid van dat Genootfchap aangenoomen zynde,
zich , door deze Proeve , by hetzelve min of meer verdienitelyk heefc trachten re maaken.
„ Wie is Vernuftiger, Geestiger,, Verftandiger, Wyzer, de
Eerlyke of de Bedrieger? Deze vraag ," zegt dt Schryver,
„ zal ik trachten op re losfen, om den trotsch der bedriegers
te vellen , en ow Dan re toonen , dat , hoe veer' eer en roem
zy ook gehieten , en het vet der g arde plukken, door men.
ken die niet onderfcheiden , zy nogthans Met alieen eerioos
en roemloos zyn , maar dat hum bedrog en luosheid nog ver.
Deft, nog geest, nog verliand, nog wysheid mag hetes:, en dat
wel,
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wel, om dat zy zich zelven en anderen ongelukkig maaken."
En dit l'eeft by niet kwalyk uitgevoerd. Men ziet uit het
zedig verflag, dat de Schryver in de Opdracht last voorafgaan,
dat hy zich wel Bens overwerkt heeft, en daardoor niet zoo
goed en gemakkelyk fchryft, als by wel wenschce. Dic heeft
mogelyk ook min of meta invloed gehad op het vervaardigen
van dit Schrifc, dat voor het overige zoo wel het goed hart
als het geoefend verfland van deszelfs Opfteller eer aandoet.
De wyze van behandeling laat ons niet toe het beloop van dit
Stuk te fchetzen , zonder ons beftek te overfchreden,
Zie bier eene proeve van 's Mans denk- en fchryfwyze , die
Ivy te eer overneemen, om dat men 'er uit zien kan , hoe hy
de gemeenmaaking zyner denkbeelden op de omItandigheden
van den tegenwoordigen tyd tracht coepasfelyk te maaken.
„ Mogan die zig patriotcen noemen en het by uhnetnendheid onvolkomen zyn , tragten , om eenige flauwe gelykenia
met het volkomen afbeeldzel des eerlyken te hebben. IVIogten
zy alien na een denkbeeldig fchoon handelen, dan zouden zy
met eene geest vervuic zyn; dear zy nu zo veel onderfcheiden cart en belangens hebben dan de oorden waar van zy
komen in getalle, en van legging en van beitaan onderfcheideu
zyn. De verfcheidenheid on] het niet verdeeldheid te noemen,
wordc fteeds uirgebreider en verwydert van de eenheid het
faamwerkend middenpunt, waar in elle denkbare magt befloten
legt. Het is dan jammer, dat zig de patriotten verdeelen en
alzo veerkragt verliezen. — Men telt onder hen voornaam•
lyk twee foorten de zogenaamde Ariftocraten of Bester-heerfchers , en de Democraten of zogenaamde Volksvrienden. De
Ariftocraten zyn , die het binnen hunne kasren (gelyk die der
Egypcenaaren) willen bepalen , zy willen pragt om eerbied se
verwekken. De Volksvrienden zyn , die de amhten onder het
y olk willen verdelen die minder pragt en formaliteit begeeren.
De eerften zyn methodic(' , hierarchic', voor de fcederatie ; De
andere zyn unicarisfen , houden om het heilige eigenbelangswif.
le van amalgameeren der fchulden (*). De eerften vind men
het
(*) Myns bedunkens zoude ik wel voor bet amalgameeren der fehul.
den zyn, indien de Provintien gelyk in flaat waren , dat de fchuldeti
van Holland door de aaterftallen der andere Provintien waren, en niet
door fpaarzaamloze, door den koophandel te onderfaragen , en door
waterkerende uitgaaven , als merle door de ongelukken der ande,e Provintien in oorlogen alleen lydende , die tneestal out Holland zyn ger
weest. Niets is doch wysgeeriger dan de eenheid in befluur, dir is
een middelpuntskragt , die met befboom , en windaas te vergetyken
is , zy part kragt , fnelheid, gemeentenaplylcheid en broederfchap. Ale
deze fchoone dingen zyn te genieten met tronwe en ecrlyke menfthen,
welke geen hdndeldryvers zyn ; deze willen ryk zyn zy willen
munten ook heeft Holland altoos in weelde ydelheid en hcerzugt
airgemunt. Voor het overige wat weer opbrcngen zoude misfchien voor
Rr4
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bet meest onder voorgaande lieden van geboorte of aanzien ,
by adel en burger-adel (pacrices;) de tweeden onder die, welk
naast aanvolgen ryken en intriguanten ; de eerften hadden en
willen houden , de tweeden willen hebben en krygen. Zy
zlm dan Conformisten in hebben en gelyken zig juist in dat
deel daar wiskunilig ftryd door moet ontftaan. Deze twee
voornaame foorten van patriotten zyn weder elk in drie foorten
onder te verdelen. Loze Volksvrienden geven bet yolk een
pluimtje om na zig te flepen, en zouden gaarne alle middelen in het werk geoorloofd en ongeoorloofd tot der
zaak verkryging die zy bedoelen. De dommen willen ook een
brok mede, en zien geen ander middel , dan door hangen en
branden, each moeten zy lang hangen en branden, eer dat bun
beurt komt. Eindelyk verftandige Volksvrienden die het deugd•
zaam, trouw en waaragtig menen, maar die niets aldoen kunBen , nit hoofde der anderen. Onder de Ariftocraten zyn lozen
vol van lagen en listen , om den ouden voet van uitmuuten
en trotsch te erlangen, en zouden 'er het ganfche land aim
wagen. De dommen zyn fleets hoogmoedig en zot , biaffen
met de lozen. De verftandigften onder hen zyn die, wclken
menen dat , pragt en formaliteiten nodig zyn welke die famil.
lien, die gewoon zyn te heerfchen, bezicten, waar voor het
y olk eerbied heeft; redenerende dat het yolk niet anders dan
door vrees van duivel , beul, en vertoning van iets weer als
6 Stile!
zy zyn, te regeren is."
Gelderfen en Overysfafen een dryfveer van na cen zeker welhethan te zoeken warden , en alzo niet onnumg zyn. En wordcn de.
fehattingen wel befteed voor algerneen nut van opvoeding , ontginf•lug
van landen algemeene wapening en verdedigIng dan zyn zy voorL'elig
en niet fchadelyk.

Ifenr van Dichtbloemen. Te ..4mfleldam , by

P. J. UylenbroA,

I798. In gr. 8'o. 156 bl.

A gt-en-vyftig

verfchillende, uitmuntend fchoone, Dichtflukken van de beste Hoogduitfche Dichters ontmoet men in
dezen bundel , die alien doorgaans even bevallig, los en frasi
vertaald zyn. De keuze der onderwerpen duet de Verzamelaars
n. NIEUWENRUIZEN en A. c. SCHENK eere aan ; wy kunnen niet
nalaten deze Burgers tot het nog meer leveren van diergelyke
Sulkies ten flerkften aan te moedigen, en wy twyfelen niet, of
deze fchoone Bloemen zullen , by alles, wat fmaak heeft voor
bet edele en fchoone, ten uitertien welkom wezen; wy beken•
nen volmondig, in lang zo jets fraais in het yak der Dichtkunst
niet ontmoet te hebben. Wenfchelyk ware het, dat, daar men
in deze dagen zo gretig op byna alles, wat in Duitschland in
het
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bet licbt komt, tcr Vertaling aanvalt , men, even als deze Vertaalers, wat meerder kieschheid gebruikte omtrent hetgeen men
ter Vertaling onderneemt : hoe veele Duitfche Kunstgedrochten
zouden in de vergetelheid begraven blyven, en den luister van
den goeden fmaak minder beneveleni De Keur in deze Dicht.
bloemen is zo verfchillende, en tevens zo evenredig fchoon, dat
men 'er byna in verdwalen zou: wy Itiezen, dierhalven , tot een
itaaltje , het Stukje,'t welk juist your ons' open ligt, getyteld
VERTROOSTING IW DC GRAVEN.

De landman werpt het graan in de omgeploegde voren,
Waar 't voor zyn kieming flerven inset;
De vruchtbaare aarde ontvangt het zegenryke koren ,
En de sags: beleont zyn zweet met ryken overvloed.
Words ens een gade of vriend, door 't hongrig graf, ontnonsen,
Dan kiemt zyn fief voor de eeuwigheid;
Alle aardfche zalighein ontvluchten loch ads droomen:
Ons flof is voor het graf, de ziel voor God bereid I
Wat baat , by huts gemis, ons 't hooploos handenwringen?
En , waarOm fchreien we op hun graf ?
Vergangklykheid is 't lot van alle fiervelingen;
be ziel ligt in de groeve alleen hoar kluisters af.
Celyk het gras des velds zyn wy, in de aara'fche dreeven,
bladren , die de herfst verdort:
"fan deeze zy' van 't graf verlaaten wy eex Leven,
Dat ons, aan de andre zy', vernieuwd gefchonken wordt.
Zie , de adelaar , wiens vlucht geen wolkfloers kan beteuglen,
Bezoekt wel de aarde een korte poos,
Naar toeft niet , klapwiekt , fchudt het fie van zyne vleuglen,
Seygt weder naar de zon, en leeft 'er eindeloos!
Naar
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Alonzo, of de Zegepraal der Liefde. Treurfpel, door A. Kroarr.
Te Arnfleraat n, by J. Allan , I798. In gr. Svo. 104 bL
adat NON= VERVEER en KOTZEBUE het beste uit de af1"41 braak van het verwoeste Peru zich toegeeigend hadden,
om daarmede hunne Tone Iftukken , de liefde van Alonzo en
Cora ten onderwerp hebb,nde, te ilofferen , komt de Burger
BRIM' op het overfchot en grabbelt de puirhopen nog eon
door, om nog enige bruikbare bouwfloffen te vindLn , om daarmede onzen bouwvalligen Kun-ttempel wat op te lappen. Maar,
lieve Hemel! als 'er geen beter Metzelaars de hand aan hielden, zou dezelve in korten tyd wel geheel inftorten I
Ernftig gefproken. — Daar onze eigene Toneeldicht.ers , in eat'
tyd, waarin men anders verwachten zou, dat zy ons de vruch.
ten van hunnen geest om firyd zouden aanbieden geheel fchynen ftil te zitten , zodat 'er thans bykans alteen VertaIingen
tan FranIche en Duitfche ftukken in het licht verfchynen en
op den Nederlandfchen. Schouwburg vertoond worden , itellen
wy natuurlyk in de aankondiging van ieder oorfpronglyk Toneelfpel , naarmate het zeldfamer invalt, zoveel meerder be/ang.
Aan hetzelve onze goedkeuring , en aan den Dichter aantnoe•
diging te kunnen fchenken , firekr ons tegenwoordig tot een
wezenlyk genoegen. — Hoe gaarn zouden wy dus ook van den
Burger KRAFT, vooral dezen Eerfteling , in onze befcherming
ne en! Iv; aar . hoezeer met weerzin en tot ons Ieedwezen , de
Rechtvaardigheid dringt ons denzelven of te wyzen. Wanneer
wy dezen, Alonzo met andere ftukken, die wy over hetzclfde
fchone onderwerp van onderfcheiden Dichters hebben , vergelyken , welk een verbazend en al te zeer in het oog lopend
onderfcheidi — KRAFT wist niet ,toen hy dit Treurfpel in ledige
nren Lerst alleen tot zyn vermaak, fchreef, dat 'er reeds meer
dan edit fink over ditzelfde onderwerp vervaardigd was. Naderhand hoorde hy dit , en vergeleek zyn' Treurfpel met dezelve. Hoe is het mogelyk , dat deze vergelyking hem niet alteriterkst hebbe afgefchrikt , zyn werk , dat by die meesteraukken
geheel verzinkt , (wit bekend te maken ? Het tegendeel heeft
intusfchen plaats gehad. Toen fchryft by in zyn Voorbericht , zynen arbeid voleindigd had, kon hy de begeerte niet
wederftaan , om zyn fink publiek te maken. Hoezeer, naamlyk,
het onderwerp en de ontknoping der door hem vergeleken To•
neelfpelen van het zyne niet verfchilde, zo zag hy nogthans,
dat zyn Treurfpel ene geheel andere wending had verkregen;
te meer,, daar by 'er verfcheiden Epifoden had ingemengd , om
het fink meer werking te geven. — Aan Epifoden onthreekt
bet hem zeker niet, voor zo verr' KRAFT aan die menigte van voorval.
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vallen , waaruit hy zyn Ituk geheel heeft faarngefteld, dien
naam vericiest te geven. Maar ivy lawn het aan c,:et oordeel van
elk mensch van fmaak en gevoel over, of zodanige invoering
van Epifoden vereibcht worth , ow aan een Toneelfpel de nodige verfcheidenheid, levendigheid en werking te geven; en niet
veeleer gefchikt is, oat de aandacht te verftrooien, den Lezer
of Aanfchouwer in verwarring te brengen, en te beletten, dat
aandoeningen, welke men eigenlyk wilde verwekken, tot de
nodige hoogte klimmen. Dit is de natutirlyke en noodzaaklyke
uitwerking van die Epifoden zonder einde, waarvan de ene de
andere dadelyk opvolgt, die •in geen onmiddelyk verband than
met bet onderwerp , en waarby dus de eenheid van bedryf ,
welke nog minder dan die van tyd en pleats (waartegen KRAFT
bier ook aanmerklyk gezondigd heeft) wag worden uit het oog
verloren , geheel verdwynt. Het onderwerp van den Alonzo is
algemeert bekend. Het is hetzelfde met dat van de Zonne.
maagd van KOTZEBUE, van de Cora van VERVEF.R, en die van
?topaz. Maar wells een onderfcheid in de bewerking! Aileen
uit het eerfte Bedryf van den Alonzo lercn wy enigzins de be.
trekking kennen, waarin by tot de beminlyke Cora, en zy
tot dezen edelen Spanjaard ileac. Evenwel geeft nog dit
Bedryf gene genoegzaam duidelyke verklaring van het onderwerp. In het twede, derde en vierde Bedryf verliezen wy
onderwerp bykans geheel uit het oog. Daar vinden wy niets
dan onderhandelingen , uitrustingen ten oorlog , verhalen van
wisfelende veldilagen , en dergelyken. In het eerfte gedeelte van
het vyfde Bedryf worden,met het fterven van Zoraf, den Zoon
van Ataliba. deze Epifoden nog vuortgezet. Het ,overig gedeelte van hetzeive zal dan de oncknoping heten. Davin wards
ook bet onderwerp weder opgevat, maar hetgeen nu mede in
de daad niet anders dan ene aangetapte Epifode is, waarmede
ale() dit Treurfpel, zonder orde en famenhang , eindigt. floe.
veel verfchilt van deze behandeling in het byzonder de Corm
van VERVEtR welke wy bier juist konden vergelyken! In dezelve heerscht de volkomenfle eenheid van bedryf, van her
begin tot aau het einde. Men behoefc dear zyne aandacht op
de worlteling der liefde met het bygeloof alleen te bepalen.
Me zyne Karakters ontwikkelen zich op dat Ole punt geheel,
ren uitnemend. KRAFT, daartegen, duet gene Karakters, zeifs
zyne Hoofdperfonadien niet, behoorlyk uitkomen. Zyn
zo en Cora interesferen niet genoeg, en, vergeleken met die van
VEKVBER, maar zeer weinig. Wy wenschten wel, dat des jeug&gen Dichters eigenliefde hem had toegelaten dit zelf ce zien.
Verfeheiden fouten , betreffende het verband zyner Tonelen,
als anderszins, gaan wy nog met ftilzwygen voorby. Indien
by des bevoegde Kunstrechters , waaronder wy hem charts alleen den boven alLe verdenking verheven BLAIR aanpryzen, wil
raadplegen, zal hy, vtrtrouwen wy , onze beoordeling nier
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alleen niet te gellreng vinden, maar, by nader indenken en vet.
gelyking , zelf moeten erkennen , dat hy, toen hy tot de MEgave van dezen zynen Eerfteling befloot , al te vermetel gedacht
en befloten hebbe.

De Huivelykskeus. Blyfpel. Gevolgd velar het Hoogduitsch, van
CH. H. SPlESZ , door P. G. Witten Geysbeek. Te ritnlierdam,
by de Wed. J. 11511, 1798. In 8vo. 96 bl.

E en

by uitftek free en geestig • Stukje , dat deszelfs Oplieller
en Vertaler eer aandoet Het regelmatige van het onderwerp , het belangryke der gefprekken . en het natuurlyke der
charakters (hoofdzaakelyke kunnvereischten , die in de meeste
Hoogcluitfche Stukken rchandelyk verwamloosd worden,) geven
hetzelve eene plaats onder de geestige Stukjes van dezen itempel, die zich met vermaalt laten lezen en vertonen. Dat de
werkzaame Witten Ceysbeek voortga met het leveren van lettervruchten ; zyn arbeid is , over het algemeen , het publiek
Hier onaangenaam.

De Reis naar Utrecht. Eene Nederlandfehe Gefchiedenis. Niet
vercaald. Te iineeldan s, by P. J. Uyienbroek, 170. In
gr. 8vo. 168 bl.
en vrolyke en geestige Roman , juist gefchikt om eex uur
van uicfpanning lagchende te doen doorbrengen; de charak.
cers, de waarfchynlyklicid, de ontknoping, enz. zyn vry goed
behandeld, en met natuurlyke kouleuren gefchilderd ; en, daar
afies origineel Nederlandsch is , heeft dic Werkje des te meer
aanfpraak op de goedkeuring onzer Landgenopten, die, meest.
al vertaalde Romans moetende lezen , daarin doorgaans vreemde
charakters en zeden gerehetst vinden , waarin zy nimmer zo
veel belang kunnen flellen , als in hetgeen zy dagelyks onder
hunne oogen hebben. De Schryver verdient lof en aanmoediging in slit yak; en wy geloven met eenigeu grond te kunnen
vooronderftelten , dat wy dezen Roman aan dezelfde hand te
danken hebben, waaraan wy de dankbare Lyzander, de onges
lakilge Martin , en de boetvaardige Pauline, verpligt zyn.

E
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VADERLANDSCHE
LETTER-OEFENINGEN.
EZECHIEL. Naar het Hebreeuwsch. Door Y. VAN HA'
MELSVELD. Te Amfleldarn , by M. de Bruyn. In
gr. 8vo. De Vertaaling , 224 bl. Korte 4anmerkin-

gen, 163 bl.

deeze fraaie Vertaaling, en de daar nevens gevoegde

lJ
Aanmerkingen, van den Profeet EZECHIeL, door den
geleerden VAN

HAMELSVELD ter kennisfe onzer Leezeren to brengen , zullen wy, naar gewoonte, hier en daar
eenige ftaalen opzamelen. Veele moeite heeft EZECHIeL'S
Boek den Uitleggeren gekost. Van de duisterheid , zo niet
de onverftaanbaarheid, van welke zommigen dit Gefchrift
hebben befchuldigd, moet niet de reden by den Schryver,
noch in deszelfs Boek, gezogt worden, maar by de Uitleggers zelve, veele van welke den Dichter niet hadden
begreepen, in zynen Geest niet waren doorgedrongen, en
dikke boeken fchreeven , welke (zegt VAN HAVIELSVELD) dit waarlyk fchoon en verheven Boek niet verkiaarden , maar verduisterden. 'De hoofdinhoud van EZZctuees Voorzeggingen koomt, volgens de gedaane opgave, hier op neder: „ yerufalern zal door de Chaldean ver„ woest worden — het oorlogszwaard, honger en pest,
„ zal het yoodfche yolk verdelgen , en het overfchot
• om verftrooid worden , als eene rechtvaardige ftraffe van
• 's yolks euveldaaden en afgodendienst, en als een ge• volg van de verkeerde maatregelen, welke men volgde.
„ Eenmaal echter , doch niet zo fpoedig, als men
„ zich vleidde, zal het yolk , zich verbeterende en bekee„ rende, ook wederkeeren na het Vaderland.” EZECHIdf..
was een Dichter , gelyk blykt niet flegts uit de eigenlyk genoemde Vaerzen , maar ook uit het Ondicht, waarin
by den Dichterlyken Geest alomme ten toon fpreidt.
Vooral blykt zulks uit zyne beeldrykheid ; wordende byna
alles door hem in beelden en gezichten voor het oog zyner Leezeren gefchilderd. Woordryk- en uitvoerigheid is
eene andere onderfcheidende byzonderheid van onzen ProSs
ioEWT. 1798. NO. 14.
feet.
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feet. „ Hy vergenoegt zich niet met eene gedachten
„ voorgedragen, met een beeld in 't groot getekend te
„ hebben; by put zich als 't ware uit , om zyne beef„ den, tot in de klcinfte fchetzen toe, uit te voeren, en
„ befteedt zelfs geleerdheid, om zyne Dichtftukken vol„ ledig te maaken , gelyk by voorbeeld in het treurlied
„ over den val van Tyrus , EZECH. XXVII.” Hoewel
deeze byzonderheid in alles niet kan verdeedigd worden ,
is zy, egter, geene reden , waarom EzEctudr. niet op
de lyst van groote Dichters kan worden aangefchreeven.
Wat eindelyk de Echtheid van dit Boek betreft, volgens
VAN HAMELSVELD is dezelve boven alien regtmaatigen
twyfel verheven, zo als by opzettelyk heeft aangetoond
in zynen Bybel verdedigd , waarheen de Leezer wordt
verzonden.
Thans iets ter proeve zuilende mededeelen , bepaalen
wy ons vooreerst by een gedeelte der Voorzegginge van
de verwoesting en ondergang der Stad yerufalem. Te
:neer valt daar op onze keuze, omdat hierdoor eene bovenftaande aanmerking dat oak* in EZECHIeL 'S Ondicht
de Dichter doorftraalt, volkomen wordt gewettigd. Volgens VAN HAMELSVELD 'S Vertaaling luidde, onder anciere JEHOVA 'S bevel tot den Ziender aldus , Hoofdfl.
XXI: 9, enz.
9. „ Sterveling! profeteer en zeg: Zoo fpreekt jEno„ vA! Zeg: Het Zwaard , het Zwaard is geflepen,
re. „ gepolyst ! Het is geflepen , om eene flachting aan
„ te richten, gepolyst, om te blikfemen — am den
• ryksftaf van mynen Zoon te verdelgen. — Het
„ acht geen hout! — Het is te polysten gegeven,
om het met de hand te vatten. — Het is gefle^ pen, dat Zwaard, ja, het is gepolyst, om bet den
tt moordenaar in handen te geeven. — Gil en
• huil , fterveling! Het is tegen myn yolk tegen
„ alle de Voran van Ifrael! Voor dat Zwaard zal
Sla, fla vry op de heup!
„ myn yolk beeven.
13. „ — Dan zal het beproefd zyn, wanneer zelfs die al51 lesverfmaadende ryksttaf niet meer zyn zal — luidt
,, de Godfpraak van den Opperheer JEH0vA!
Sterveling ! profeteer ! klap in de handen !
14.
,, want het Zwaard zal in drie verdubbeld worden.
•
— Het Zwaard , dat veelen verflaan zal ! het
• Zwaard, dat eenen Grooten verflaan zal ! dat in
hunnen Harem (Vrouwentimmer) zal indringen.
15. 2, Om
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15. ,, Om het hart te doen fmelten , en veelen te doen
„ fneuvelen, , Ir alle hunne poorten, daar toe heb ik dit
„ Zwaard bettemd. — Het is een broeder van den
16.blikfem
; geflepen, om te ilachten.
ddnig u
,7
„ [6 Zwaard!] rechts! — wend u - links : waarheen
17. ,, uwe fnede gericht zy ! - Ik zelve zal ook in de
„ handen klappen , en mynen toorn kuelen. — Ik ,
9, JEMOVA, heb het gelproken.
18. „ JEHOVA'S Godfpraak vervolgde , aan my , met
„ deze woorden
19. „ Sterveling! Teken u twee wegen, waar langs het
„ Zwaard van Babels Koning . komen kan. Zy
• ten beiden uit Mt land uitlopen. — Stel verders
„ eene hand, als wegwyzer , ftel die, daar de weg
„ zich naar onderfcheiden Steden verdeelt. Teken
eenen weg, langs welken het Zwaard komen kan
na Rabba, de hoofdftad der Ammoniten, en denen,
die na het fterk yerufalem, in Yuda, heenloopt. —
ar. Want de Koning van Babel zal op den fcheidweg,
99 daar de beide wegen zich verdeelen, halte hou,, den, om zich te later waarzeggen ; by zal met
pylen looten, zyne Huisgoden raadplegen , en de
st.lever
21 befchouwen. — Rechts! zoo zal de uitfpraak
51 zyn — na yerufalern l ftormrammen aangevoerd
„ bres gemaakt ! onder een geweldig krygsgefchrei
• moord gedreigd, ftormrammen aangevoerd ! eene
• omwal/ing tegen de Stad opgeworpen ! een' wal
as. „ aangelegd ! — Dit zal hun , die eeden op eeden
19 gezworen hebben , wel als eene ydele wichelary
,f voorkomen, maar by zal hunne fnoodheid herders„ ken, om hen aan te vallen."
Op vs. 2r. teekent VAN HAMELSVELD het volgende aan
Met pylen, enz.} Het lot hadt in het Oosten van ouds
• eenen grooten eerbied; men erkende 'er den invloed
1, der Godheid in. Daar toe gebruikte men pylen, die men
,, in eenen koker deedt, en 'er eenen voor 's hands uit11 haalde , welke dan de uitfpraak deedt. Dit noemen
99 de Grieken Belomantie (waarzegging door pylen) ;
5, men gebruikte 'er ook ftokken of ftaven toe, en noem9$ de het Rhabdomantie (waarzegging door ftaven). NRnUKADIVEZAR nam dan drie pylen , de den getekend
• Rabba, de ander yerufalem , de derde met niets. Zocr
de laattle getrokken werdt , zou by den togt !ha„ ken
S6 z
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ken, maar indien den der beide anderen, zou by die
itad aantasten , met wier naam de pyl getekend was.
„ De lever befchouwen.1 De ingewanden der offerbees„ ten, waarby het voornaamtte op de lever aankwam, of
„ 'er geluk of ongeluk voorfpeld werdt. — Eene wy„ ze van wichelary, ook by de Romeinen bekend.”
Een Dichter, in den eigenlyken zin des woords, merkten wy b0VeH Lilt VAN HAMELSVELD aan, was EZECHIeL.
Eene voegzaame aanleiding, om die hoedanigheid des Profeets op eene overtuigende wyze te doen blyken zou ons
bet vermaarde zestiende Hoofdftuk aan de hand geeven,
als bevattende eene fchoone Allegoric, welke de lotgevallen
der Stad yerufalem de voorregten door de Godheid aan die
Stad gefchonke.n, haare fnoode ondankbaarheid en fchan&tyke neiging tot Afgoderyen , en baare ftraffen deswegen, uitvoerig teekent ; eene Allegorie, welke de Profeet
van 't begin tot het Bide vol houdt. De algemeene Aanmerking , door onzen kundigen Schriftuurverklaarer op
dit Hoofdftuk gemaakt , mogen wy onzen Leezeren niet
onthouden. ,, Door de uitvoerigheid der tekening (zo
fchryft by) komen , het is waar, in deze ifilegorie ver91
l, fcheiden trekken voor , welke in onze ooren de welvoeglykheid te na kornen , en met de betaamlykheid
99
niet Ichynen te ftrooken, maar men moet den Ooster99
ling en zynen fmaak niet naar de Europifche kieschheid beiiordeelen , en tevensin het oog houden , dat
91
een Schryver , die niet met de onkuischheid boert ,
05
maar ze als eene ondeugd levendig befchryft , niet
95
„ ligt aanflootlyk words.
Ik heb ondertusfchen ,
(voegt 'er VAN HAMELSVELD nevens , en diene ook tot
99
narigt onzer Leezeren) in de Vertaaling, gedacht, dat ik
57
voor den Westerling vertaalde, en daarifon zoodanige
09
„ uitdrukkingen gebruikt , die den zin van het oorfprong„ tyke daarftellen , en evenwel de tederfte ooren niet
„ kwetzen of beledigen zullen." Dan , dit Hoofdfluk
voor overneeming te lang zynde, en een brok daar van niet
voegzaam kunnende uitgekipt worden, bepaalen wy ons tot
een ander ttuk. Het behelst een Fabel, of gelykenis, van
eenen Wynftok waarin de laatfte lotgevallen van den
Joodfchen Staat, en van deszelfs Koningen , op een dichterlyken trant worden voorged,'Id. Volgens VAN HA1/XLSVICLD luidt die Fabel, Hoofayi. XIX: zo, enz. aldus:

„

„

r o.„
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lo. „ Uw moeder was eens by een wynflok te gelyken
„ Van roode druiven , aan een waterbeek geplant ; (water,
Deez' droeg veel vrucht, en fchoot, door d'overvloed van
,; Zyn loten welig uit — zyn ranken waren Clerk,
Dat zy tot fcepters zelfs voor Vorfien dienen konden ;
Zyn (lam groeid' hoog ,zyn Elam verhiefzich tusfchen 't loof;
„ Hy was, door zyne hoogte en menigte van loten,
Aiomme zichtbaar — maar
by is door een orkaan
I2.
„ Ontworteld , omgerukt , en op den grond gefmeten.
„ Een brandende oo, tenwind heeft zyne vrucht verdord,
Zyn fterke loten zyn verdord verfeheurd; en door de vlammen
„ Verwoest ; nu is de (lam verplant in een woestyn ,
13.
„ In eenen dorren grond, in waterloze ltreeken
Een vlam fchoot nit een tak van zyne loten voort ,
14.
Daar is geen tak meer over,
„ En heeft zyn vrucht verteerd.
„ Die tot een Konings NI en fcepter dienen kan."

Dichterlyk is de befchryving, welke EzEcial, geeft
van den bloei en de welvaart van het Koopryk Tyrus, en
van den ondergang dier vermogende Stad. Tyrus was eene
Zeeftad, en wierd de Koophande/ , die haar verrykte, ter
Zee gedreven. Op die gelegenheid doelt dan ook het
Zinnebeeld, waar onder het verval en de ondergang der
Plaatze wordt gemaald zodat wy van het vol houden
eener Metaphore hier, indien by eenigen anderen Dichter,
eene treffende proeve aantreffen. 't Lust ons , om ons
zeggen te ftaaven, uit Hoefayi. XXVII, het volgende of
te fchryven ; eene voorzegging van den ondergang van
Tyrus bevattende.
26. „ Uw roejers voerden u te flout door woeste Kaaren ,
„ Daar deedt een Oosterftorm u in het diep vergaan.
Uw rykdom , koopmans goed , en all' uw' flapelwaaren,
„ Matroozen , Schippers, en all' uw' fcheepstimmerlién
„ Soldaat en Koopman , 't zal , met all' uw' ingezeet'nen,
Wanneer gy fchiphreuk lydt , in 't grondloos diep vergaan.
48. „ Op 't akelig geluid van 't gillen ti wer fchippers ,
,. Op hunnen noodkreet, trill al 't omgeiegen firand.
„ De roejers , Zeelièn , all' wie ooit de Zee bebouwden,
„ Verlaten nu de kiel , en flaan bedeesd op 't firand ;
Zy maker over u, met bitt're jammerklagten ,
3o.
„ Een bang en naar gehuil , terwyl zy 't bangend hoofd
P, Met flof beftroojen , en zich zelv' in asfche went'len.
31.
„ Zy fcheeren' zich het hoofd om uwen wil gantsch kaal ;
U zullen zy beweenen
„ En draagen treurgewaad.
„ Met een' beklemden geest en bitc'ren jamruerklagc.
32. „ zy
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„ Zy been over u, terwyl zy weemend kermen ,
,, Den droeven klaagzang aan — dus klinkt hun droeve won g
33. , Wie was al; Tyrus thaws door d'Octaan verzwolgen ?
, Met uwe koopmanfchap, uit Zee u aangebracht,
• Hebt gy veel volkeren en 'laden verzadigd;
, Met al uw overvloed en ryke Zeevaardy,,
, Hebt gy veel Koningen verrykt en Wereld Vorften;
34. , Maar chans zyt gy, helaas verbryzeld door de Zee,
, En in het peilloos diep verzonken van de baaren ;
, Ja al uw koopvaardy,, en uw geheele beurs ,
, Is met u neérgeftort.' — „ De verscgelegen kusten
,, En hear bewooners zyn om uwen wil ontfield;
„ Hun Vorften doer de fchrik het haair to bergen ryzen,
„ Daar bun gelaad verbleekt.
36. „Der voiken kooplidn flan om uwen wil verlegen ,
„ Daar gy een fchriktoneel voor hun geworden zyt.
Gy zult 'er niet meer zyn, nu noch in eeuwigheid."
32.

Op den Oosterflorm, vs. 26 vermeld, merkt VAN HAaan : „ Een Levantin. Zie Handel. XXVII:
„ 14. Een beeld van den oorlog met de Chaldeen. De vol• gende verzen zyn verftaanbaar genoeg, uit de gewoonte by treuren en droefheid onder de Ouden in gebruik.
„
Alle handeldryvende Nadel] , over de geheele
wereld, neemen met verbaazing deel in den ondergang
„ van eene zoo magtige Stad, als Tyrus."
Tot Plot willen wy nog overneemen een gedeelte van
VAN HAMELSVELD'S Vertaaling van de heuchelyke belofte van de wedervereeniging der beide Ryken yucla en
ifrati, onder eenen Koning uitDAVIDS Huis , en van den
bloeittand, zo van den Burger- als Ketkitaat. Gemeenlyk wordt die belofte opgevat, als in een geestlyken zin
op de vereeniging van alle Volken onder het Euangelie
doelende. Die opvatting voldoet niet aan onzen Schryver ;
aangaande eene andere, volgens welke deeze Voorzegging,
tot heden niet vervuld zynde, eens zal vervuld worden ,
in die gelukkige dagen, „ wanneer JESUS zich ook in den
• eigenlyken zin als den Koning der Voiken zal openbaren, en het Ryk van waarheid en deugd daadlyk al„ Om , en by alle Volken , heerfchen zal , wanneer ook de
,, Wooden deze waarheid belyden , en de zegeningen van
dit Ryk genieten zullen:” aangaande die Uitlegging heeft
VAN HAMELSVELD Beene andere bedenking, en die voorwaar van geen klein ge Nigt, dan dat de zaak ongelooflyk fchynt. Doch by voegt 'er nevens: „ Hoe veel is
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„ 'er in onze dagen gebeurd, het welk niemand, flechts
voor weinige jaaren, geloofd zou hebben! Ook (ver„ volgt by) wordt die Uitlegging bevestigd , door het
„ gebruik , het welk van deze Voorzegging gemaakt
„ wordt in de Openbaaring van JOANN. XXI: 3 , verge„ leken beneden vs. 27, gelyk het dan in het geheel
duidlyk is, dat, OPENB. XX en XXI, veel voorkomt,
„ dat overgenomen is uit EZECII. XXXVII-XXXIX. ” De
plaats , door ons bedoeld, that Hoofdft. XXXVII:
enz.
Zy (Yuda en Ifrael) zullen vooraan geen twee
• Volken, noch in twee Koningryken verdeeld zyn.
23. Ook zullen zy zich voordaan niet meer be„ zoedelen met hunne fchandgoden , en met hunne
„ verfoeilyke afgodsbeelden, noch met alle hunne eu• veldaaden. — Ik zal hen zelfs uit alle die oor„ den, daar zy gezondigd hebben, verlosfen , en hen
„ zuiveren. — Dus zullen zy myn Volk, en ik zal
24. „ hun God wezen. — Dan zal myn Dienaar DAVID
„ hun Koning wezen, en zy zullen alien eënen eeni„ gen Herder hebben. — 'Zy zullen zich naar my„ ne rechten gedragen, en myne voorfchriften waarnemen en volbrengen. — Dan zullen zy veilig
„ woonen in het land, door my wel6er aan mynen
„ Dienaar JAKOB gefchonken , daar uwe Voorvaders
„ gewoond hebben. — Ja, daar zullen zy in woonen ,
„ zy, en hunne kinderen, en verdere nakomelingen ,
„ in eeuwigheid, en DAVID, myn Dienaar, zal hun
26. ,, Vorst wezen, in eeuwigheid!–Ik zal een vree- en Neil„ verbond met hen mdken , dat zal hun een eeuwig
„ Verbond zyn. — Ik zal hen plaatzen, en in autal
• vermenigvuldigen, en myn Heiligdom in hun mid27. ,, den vestigen , tot in eeuwigheid.
Myne Tent
• zal by hen zyn
ik zal hun God, en zy zullen
28. „ myn Volk wezen. — Dan zullen de Heidenen
„ ervaaren , dat ik JEHOVA ben , die Ifrad heilig,
„ wanneer myn Heiligdom voor eeuwig onder hen
• zal zyn.”
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Leerredenen over de Gefchiedenis van Ruth. Door FILIPS
SERRURIER. Ifle Deel. Te Alinflerdatn by D. en J.
Tol , 1798. In gr. 8vo. 292 bl. bebalven eene Aanfpraak van 8 H.

D

e Eerw. SERRURIER, een van de 15 Amfterdamfche
Kerkleeraaren , die v6Or twee jaaren , om bekende
xede , van hunne posten ontzet zynheeft ook nog iets,
tot bevordering van de flichting der 'Gemeente, by welke
by 33 jaaren Gods woord bediend heeft, willen toebrengen , en daar toe de uitgave verkozen van een aantal
Leerredenen over de Gefchiedenis van Ruth, door hem,
vciOr veele jaaren , in de Avondweekbeurten by de Gemeente verhandeld.
Dit eerfte Deel bevat zeven Leerredenen , waarin niet
weer dan de 16 eerfte Verzen van het eerfte Hoofddeel
afgehandeld worden. Deze uitvoerige wyze van behandeling is door den Leeraar verkozen , met het loffelyk ongmerk, om de aandacht der Gemeente by verfcheiden zede-kundige waarheden, die anders niet zoo opzetlyk behandeld
worden, te bepaalen, en dezelve te waarfchuuwen tegen
bet gevaarlyk vertrouwen op een dood geloof, 't welk het
hart onveranderd laat , en geene heilzaame uitwerking
heeft op den wandel ; en daarop allerhartelykst te dringen, dat men het geloof werkzaam hetoone door de liefde, op dat deszelfs zalige vruchten in den geheelen wandel, en dus ook in het huisfelyk en burgerlyk gedrag
openbaar worden, waartoe de Gefchiedenis van Ruth , in
een kort beftek , eene groote verfcheidenheid van omftandigheden aan de hand geeft, die men tot zoodanige einden
niet ongepast kan gebruiken.
Om onze Leezers eenigzins nader hekend te maaken
met de wyze, waarop SERRURIER. het nuttig gebruik van
de Gefchiedenis van Ruth tracht te bevorderen , willen
wy de hoofdleeringen kortelyk opgeeven , die in deze
zeven eerfte Leerredenen, na eene voorafgaande opheldering van de textwoorden , waaromtrent wy nu geen byzondere aanmerkingen zullen maaken verhandeld worden.
In de eerfte Leerrede , over FL I: r, a, trekt de Leeraar
tilt het gefchiedkundig bericht, daarin vervat, deze leerzaame gevolgen. r) God fchept daarin vermaak, dat by
den - geringen verhooge. '2) God wil ook Heidenen toeha-
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laaten tot zyne gemeenfchap, en de voorrechten van zyn
y olk deelagtig maaken. 3) Het was eene gunftige beftelling van God, dat Hy aan zyn yolk mannen verwekte,
die verpligt waren den Godsdienst te handhaaven, en voor
de burgerlyke rust en welvaart te zorgen. 4) Hanger is
een van de oordeelen , daar God een zondig land mede
bezoekt. Ondankhaarheid, weelde, verzuim van 's Heeren woord, zyn de zonden, welke vooral met dit oordeel
bedreigd worden. 5) Het was 's Heeren weg meermaalen,
dat zyne oordeelen hen troften , die den waaren
dienst beleeden ; terwyl zy, die Hem niet aanriepen, maar
den afgoden dienden, vry gingen. 6) Het is een voorxecht, in ons Vaderland veilig te kunnen woonen.
In de tweede, over vs. 3, 4, deze volgende. a) De dooci
kan ons overal, waar wy ons ook mogen bevinden, en hi
welke omftandigheden wy geplaatst zyn, overvallen. 2) Het
vroegtydig overlyden van eenen Vader kan voor zyne kin.
deren een zeer zwaar verlies zyn, niet alleen van wegen
het nadeel in hun tydelyk belang, maar ook ten aanzien
van hun zedelyk gedrag. 3) Het huuwelyk van Israeliti:
fcbe jongelingen met Moabitifche dogters , zoo zeer aanloopencle tegen 's Heeren gebod , ftrekke ter waarfchuuwing tegen alle zulke huuwelyken, waarop wy de Goddelyke goedkeuring met grond niet zouden mogen verwachten, en wel tegen huuwelyken met echtgenooten , die of
als ongeloovigen, of als godloozen, bekend than. 4) Zoo
lang God aanhoudt, om ons te tuchtigen, moeten wy bedacht zyn, om het oogmerk daarvan te verftaan, en daaraan te beantwoorden. — In de derde, over vs. 5. r) Het
is goed, by het aangaan van een huuwelyk, en in 't algemeen in dagen van voorfpoed , zich de wisfelvalligheid
der menfchelyke zaaken voor den geest te brengen. 2) Het
is niet vreemd, wanneer menfchen, die den Heere vreezen, voor eenen tyd zwaar beproefd worden, zoo dat de
eene ramp op den anderen volge. 3) Sterfgevallen van
nabeftaanden en vrienden kunnen en moeten , op meer dan
eerie wyze, nuttig gebruikt worden. Tot bet uitvoerig
verhandelen van deze laatfte Leer zal de gelegenheid des
tyds , by welke deze Leerrede, by 't eindigen van een
jaar, (1773) uitgefproken is , vooral aanleiding gegeeven
hebben. — In de vierde, over vs.
r) Wy moeten , in den voorfpoed van een yolk , des Heeren hand
erkennen, en dien zegen als eerie Godlyke bezoeking aanWy moeten aan een land , daar de waare
merken.
Ss5
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God gekend en gediend wordt, den voorrang geeven, om
daar te woonen, zoo ver dit van ons afhangt, boven een
afgodisch land. 3) Wy moeten een welberaaden voorneemen , zonder noodeloos ultftel , volbrengen. 4) Het is
betaamelyk , hen, die onder ons than, te pryzen als zy
't verdienen. Christelyke vrouwen moeten aan Kaaren
pligt omtrent haare mannen gedenken. Wy moeten, van
vrienden fcheidende , hen den Heere aanbeveelen.
In de vyfde , over vs. 9-13. 1) Dat de overgang tot een
tweede huuwelyk eene geoorloofde zaak zy. a) Dat het
huuwelyk behoort te zyn een that van ruste. 3) Dat zulk
een huuwelyk , 't welk een ftaat van ruste mag heeten ,
een gefchenk van God is. 4) Dat het eene fchoone zaak
is , wanneer fchoonvaders en fchoontnoeders , op zulk
eenen voet, met fchoonzoonen en fchoondogteren omgaan,
dat men tusfchen hen en tusfchen regtgeaarte eigene onderen en kinderen geen onderfcheid kan ontdekken. 5) Wy
moeten , in alle tegenheden , die ons overkomen, 's Heeren hand erkennen. — In de zesde, over vs. 14. r) In
wereldfche menfchen kan eenige liefde tot godvruchtigen
plaats hebben. a) De hartstogten, die by dezelve gelegenheid, by onderfcheidene perfoonen, worden opgewekt,
brengen niet altoos dezelfde uitwerking voort. 3) Het
beminnelyk fchoon der ftandvastige aankleeving aan waare deugd valt te meer in de oogen , wanneer men haar
vergelykt met het laag befhan der genen , die zich daar
van door wereldsch belang laaten aftrekken. — In de
zevende , over vs. 15 , 16. i) Dat het voorzichtig en nut.
tig is , aankomelingen uit eenen anderen Godsdienst behoorlyk te beproeven. a) Dat kwaade voorbeelden ,
vooral van nabeftaanden en bekenden, eene fterke beproeving kunnen worden. 3) Die de voorrechten der godvruchtigen wil deelagtig worden, moet zich ook getroosten , in hunnen druk met hun te deelen. 4) Die van de
naauwe gemeenfchap met de wereld afflapt, en tot de
gemeenfchap met Gods yolk overgaat, die verkrygt daar
door een dubbele whist. 5) De fterkfte band van waare
vriendfchap is de vereeniging van de harten , in de gemeenfchap van den waaren Godsdienst. 6) Die tot het
waar geloof is bewrocht , behoort ook van zyn geloof
eene oprechte belydenis of te leggen.
Of nu evenwel de Itoffen niet wat ruimer hadden kun•
nen genomen, en deze en gene leeringen niet korter voorgedraagen zyn, met vermyding van uitweidingen over zaaken,
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ken, die met de gefchiedenis voorhanden niet zeer naauw
famenhangen, willen wy niet bellisfen. Men kan op verlchillende wyzen ftichten, en moet zoo wel te raade gaan
met den fmaak en de vatbaarheid, als met de belangen
en de behoeften, der menfchen , aan welken men tracht
nuttig te weezen. In eene andere Gemeente zou men mogelyk , met meer vrucht , op een anderen trant over de
Christetyke Zedekunde prediken. Over de fchoone ka.
rafters , die in de allezins leerzaame Gefchiedenis van
Ruth voorkomen, zouden ook nog wel andere aanmerkingen, waartoe Niemeyer, in zyn wel bekend uitmuntend
Werk, zoo veele gepaste weaken gegeeven heeft, te maaken vallen ; maar de Leeraar vond denkelyk zyne Gemeente ook voor dien leertrant niet genoeg berekend.
Wy twyfelen niet, of deze Leerredenen zullen met genoegen, wy hoopen ook tot ftichting van veelen, geleezen
worden.

Christlyk Handboek, ter bevordering van waare Godzaligheld, door' HENDRIK SANDER, Profesfor aan de Illuftre
Schoole te Carlsruhe, en Honorair Lid van het Genootfchap der Natuuronderzoekeren te Berlyn. Naar den
vyvden Druk uit het Hoogduitsch vertaald. Eerfle
Stukjen. Te Amjieldam , by J. van der Hey, 1758. Mt
gr. 8vo. 154 bl.

en man van gevoel , van gemoedelyke, maar tevens
E
beredeneerde, Godsvrugt ; een man , die het ernftig
met den Christlyken Godsdienst meent , en dien Gods.
dienst , in deszelfs Euangelifche eenvoudigheid , wenscht
te handhaaven en voort te planter; een man, daarenbo.
yen , die zyne gedagten duidelyk en kragtig voorftelt,
en met gepaste bewoordingen omkIeedt : als zodanig vertoont zich de Schryver van dit Handkoek, 't weak als
eene nuttige bydraage tot foortgelyke Schriften wel mag
aangemerkt , en op derzelver lyst in een hoogen rang geplaatst worden. Gelukkig, daarom, dat de Uitgeever een
kundigen Vertaaler heeft te werk gefteld , die den oorfpronklyken Text in een bevallig Nederduitsch gewaad
heeft geftoken. Zie bier den tart en het beloop deezes Werks. Een klein derde gedeelte beftaat uit Gebeden en Aanfpraaken tot God, eenige weinigen ook tot
den Verlosfer onmiddelyk gericht, op byzondere toeftanden

616

H. SANDER

den en geleglanheden flaande; die , evenwel, 't geen
eenigzins als een gebrek aanmerken , niet uit een Opfchrift
blyken, maar uit den Inhoud moeten worden opgemaakt.
Een en ander Baal diene ter proeve: ,, De nacht komt,
de Aarde wordt in donkerheid verborgen , maar myn
„ gebed vindt U evenwel. Gy waakt, wanneer wy , ge„ lyk de planten , gevoelloos liggen to flaapen. Uw woord
„ zegt: Gy flaapt en iluimert niet. Deeze rust van myn
leven — hoe dikwyls is zy reeds gekomen, en altyd
„ ben ik weder ontwaakt. Ook nu zal zy voorbygaan,
„ gelyk het water in den Broom wegvloeit. Ik beveel
my uwe getrouwe hoede aan, myne ziel wordt bemoe„ digd door de gedachte aan U , myne leden rusten, en
„ de zoete flaap , ook een gefchenk van U, overvalt my.
„ In myne gelloten kamer naar uw voorfchrivt bidde
„ ik tot U , om verbetering en veredeling myner ziele om
„ bewaring by uwen heerlyken Godsdienst, om onder„ handing en verfterking van myne goede grondbeginze„ len, om myne voorbereiding voor waereld en eeuwig„ held, voor leven en dood, en om eene zalige overgang
,, tot U.”
Zie bier nog eene andere proeve:
Barmhartige Verlosfer! wat zullen wy dan zyn , wanneer ons dagwerk
„ in de waereld voleindigd is, wanneer alle kommer eer„ Lang ophoudt, wanneer onze oogen het waare leven in
„ den Hemel reeds van naby aanfchouwen, wanneer dit,
„ dikwyls geperst , dikwyls beftormd, dikwyls gewond
„ dikwyls beklemd hart ruim wordt. — Verlosfer ! wan„ neer het vry wordt! wanneer brandende dorst in
„ de ziele, en moed en hoope , en verheven voorgevoel
,, van het aanfchouwen van God, en Godlyke overwin„ ning en dierbaare, nooit ondervondene, vryheid den za„ ligen overgang van de menfchen tot de Engelen nog
vrolyker en zoeter maaken!”
Van het tweede gedeelte van dit Stukje is het algemeen
Opfchrift: Over het Leven en Charader van Jesus CHRISTvs. Hier ontmoeten wy een reeks van aanmerkingen ,
welke de verhevenheid en fchoonheid van dat karakter ,
in onderfcheiden opzigten en betrekkingen , met leevendige kleuren afmaalen; van welke wy , met toezegging
van nut en genoegen, de herhaalde leezing en overdenking
wel mogen aanpryzen. Ten meer toepasfelyken gebruike van 's Heilands karakter,, ontmoeten wy, onder deeze
Ru-
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Rubriek , verfcheiden aanmerkingen , in welke deeze of
geene ondeugden, in tegenitelling van dat karakter, onder
de menfchen heerfchende , worden te keer gegaan. Zo
weidt de Eerw. SANDER , breedvoerig uit over de onverfchilligheid in den Godsdienst , ontvouwende dezelve in
haaren oorfprong , natuur en nadeelige gevolgen. De
befchouwing van des Verlosfers onderwerpmg aan zynen
Vader , geeft SANDER aanleiding , om te handelen over
den Eigenwilligen , of, zo als het hier wordt uitgedrukt,
den zelv uitgevondenen Godsdienst. Met de wederlegging
van eenige vooroordeelen in den Godsdienst wordt dit
Stukje befloten. Onder deeze Afdeelingen draagt de Eerw.
SANDER een reeks van bedenkingen voor,, gedeeltelyk
ingerigt om het geloof in den Godsdienst des Verlosfers
te vertterken; doch vooral om het hart met edele aandoeningen en .goede gezintheden te vervullen, en alzo den
geheelen Christbelyd
er , in gezintheden en gedrag, naar
het evenbeeld van zynen Heer te vormen. De zamenfchaketing van des Schryvers aanmerkingen laat Diet
gevoeglyk daar van een uittrekzel toe. — Volgens het
berigt .des Vertaalers, zal het volgend Stukje behelzen,
het Fervoig van het Leven en Charaeler van JESUS CHRIS.
TUS, en byzonder zyne Menschlievendheid,, arbeidzaamheld, gelykmoedigheid, en zyn gedrag en gezindheden aan
het einde zyns levens.
Verhandeling over' de uitwendige Hulpmiddelen tegen de
Breuken; benevens Genees- , Heel- en Vroedkundige Gevallen en Waarneemingen ; met eenige Bylaagen, door G. J.
VAN WY, te Arnhem. Te Amilerdam, by P. E. Briet,
1798. In gr. 8vo., in 't geheel 194 bl.

Stukje van den Heer
't geen ook tefDitfens
uitmaakt bet derde Deel van des Schryvers
bevat , in de eerfte plaats
VAN WY,

Heelkundige Ilfengelllofen,

eene Verhandeling, over de uitwendige Hulpmiddelen tegen de Breuken, door den Schryver aangeboden aan de
Uitfchryvers en Beoordeelaars der Prysvraagen uit het
bekend Legaat van MONNIRHOFF, te Amsterdam. Daar
nu deeze de Beantwoording dier Vraage door den Chirurgus JAS, als de beste, gekeurd, en dus het ftuk
van VAN WY , als minder voldoende, ter zyde hebben
gelegd; terwyl de laatstgenoemde oordeelde, dat de uitga
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gave van zyn Stukje echter ten algemeenen nutte zou kun.
p en verftrekken ; zo heeft by zich daardoor aangefpoord
gevoeld, oni ook zyn Vertoog in het licht te geeven. Wie
der Schryveren, onzes oordeels, het best aan de voorgeftelde Vraag voldaan heeft, zullen wy hier niet onder2oeken; maar alleen aanmerken dat de Heer VAN WY
veele geenzins onnutte Waarneemingen verzameld heeft,
en ook, onder anderen, met verfcheidene eigene gewigtige
Waarneemingen i de anderzins wel bekende waarheid heeft
bevestigd, dat eene geweldige Verzweering, of Verfter,
ving, in den omtrek der buikringen, dikwyls aanleiding
geeft tot bet radicaal herftellen van Breuken , die anderzins, alleen door middel eener uitwendige drukking,
konden binnen gehouden worden.
Achter deeze Verhandeling is gevoegd een Bundel van
Genees-, Heel- en Preedkundige Gevallen en Waarneemingen

van allerhande zoort, die zekerlyk veel nuts bevatten, en
onder anderen dienen kunnen, om de Openbaare Magten
op te wekken tot het beteugelen der ongeoorloofde en
onbefchaamde itoutheid van Kwakzalvers van allerleijen
aart. Onder anderen bewyst' de Schryver zeer vol.
doende, dat de beruchte .Nonnetjes van Rees , met bun
voorgewend onfeilbaar middel tegen de Kankerachtige
Gezwellen, voor onhefchaamde en onweetende Kwakzal.
veresfen te houden zyn, wier middelen, op waare Kreeft.
gezwellen aangelegd , niets anders kunnen uitwerken ,
dan dezelve te tergen , en de Kankerachtige ontaarting te
bevorderen.
Het doet ons Teed , dat de Schryver in een langwyligen
en verwarden fmaak van fchryven valt , die het leezen zyner Waken verdrietig maakt. Doch wy vreezen ,
dat by niet ligt de moeite zal willen neemen, om zich
dienaangaande te verbeteren , dewyl hy, in zyn Voorbexicht, op het Tkalkundige, als een zaak van weinig belang,
zeer laag nederziet. Dat hy zich overal duidelyk heeft
uitgedrukt, gelyk hy op de aangehaalde plaats voorgeeft,
kunnen wy mede niet toettemmen. Ook verftaan wy
niet, decoaio pro faro, p. 57. noch Sons draconis facro
p. 6o, enz.
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Rapporten firekkende als Bylaagen tot de Verzameling
van Stukken , betrekkelyk de ilanflelling eerier Commisfie
van Geneeskundig Toevoorzieht, te ilmfierdam. Vierds
Stuk. Bevattende de Rapporten No. XVII en XVIII ,
over het Tinnen- , Koperen en Harden Vaatwerk. Ts
ifrnfierdam , ter Stadsdrukkerye , en te bekomen by
P. den Hengst en J. A. Crajenfchot , 1798. In gr.
8vo 31 bl.

der Commisfie , tot het oprichten
et XVII
van een Geneeskundig Toevoorzicht, handelt over
H
voornamelyk in zo verre
het nadeel der
Rapport

Tinnen vaten,

het

gewoonlyk gebruikt wordende Tin eene groote hoeveel.
held van Lood en van andere fchadelyke metaalen by
zich heeft, waaromtrent zy behoorlyke maatregelen, gelyk
ook ten opzichte van het vertinnen der Koperen vaten,
aan de hand geeft. Ten opzichte der Koperen vaten
zelve wordt verder door de Commisfie opgemerkt dat
dezelve niet door de lucht of het water op zich zelven
worden aangedaan , maar door derzelver vereenigde wer,
king, en dat het daarom onfchadelyk is, water in een ko
peren vat te kooken, maar geenzins, om bet daar in koud
te laaten worden. — „ Zelfs fchynt ,(zegt zy) deeze
„ onfchadelykheid van bet Koper , by warmer vogten ,
dan ook nog plaats te hebben , fchoon ook deeze vog51
„ ten eenige dier zuuren of . zouten , welken wy onder
„ of tot de bereiding onzer ipyzen bezigen , in zich be„ vatten.”
Het volgend XVIII Rapport handelt over het ilarden
vaatwerk, en firekt ten betooge, dat dit vaatwerk alleen der
gezondheid nadeelig kan zyn, wanneer het overdekt is met
een fmeltglas , 't geen meerendeels nit Lood beftaat, gelyk
doorgaans bet geval is. Het is waar , 'er bettaat wit Engelsch Aardwerk , waar van de glasachtige korst is
voortgebragt door de werking van bet keukenzout in een
flerk vuur ; insgelyks heeft deeze loffelyke hoedanigheid
plaats in bet Keulsch Aardwerk. Doch , door den geweldigen graad van hette, daar toe noodig wordt het
Aardwerk zo bros, dat het niet wel de fpoedige verwisfelingen van hette en koude, die in de keukens bezwaarlyk
te vermyden zyn, kan doorflaan. Waarom men bezwaarlyk een geringer Aardwerk, 't geen minder hard gebakken
is,
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is, en, om het doorzypen der vochtigheden te beIetten g
met eene loodachtige glaskorst overdekt is , Ivan ontbeeren. Voorts trekken de Schryvers uit hunne Proeven het
volgend befluit, 't geen wy, om zyne algemeene nuttigheid, geheel zullen mededeelen.
„ r'. Dat de bereiding van Pekel , het zouten van
„ Vleesch, en het bewaaren van Groentens, die in Azyn
„ of eenig ander zuur gelegd zyn, als ook het bewaaren
„ van fap van Aabezien, met een woord, van alle die
„ zaaken, die een fcherp zuur of zout in zich bevatten,
„ ten uiteriten bedenkelyk is , en voor de gezondheid
„ fchadelyk kan zyn, wanneer zy gefchieden in de finks
91 te meldene zoorten van Pottebakkers werk; doch dat
„ men dezelve zeer veilig kan, en dus by voorkeur be„ hoort te verrichten in het zogenoemd Keulsch Aard„ werk, dat, gelyk wy hier boven gezien hebben,op eene
„ wyze vervaardigd wordt, die geen de minfte bedenke„ lykheid, van fchadelyk aan de gezondheid te zyn , kan
„ opleveren.
, ?. Dat men de Ingezetenen geenzins kan afraaden,
d e bereiding of bewaaring hunner fpyzen, immers die,
51 waar by geen Berk zuur of zout gebezigd wordt, in
het gemelde Pottebakkers werk te verrichten: gemerkt
dit, gelyk wy gezien hebben, alleen door enkele Pekel
51 of Azyn, en geenzins door die zaaken, welke meer
5, overeenkomst met onze fpyzen hebben , wordt aan„ gedaan, en dit dus voorzeker het onfchuldigst Vaat*1 werk blyft , waar van men zich , na het yzer , kan
15 bedienen. Ondertusfchen zou men de Ingezetenen
toch kunnen aanraaden, by voorkeur, van het Friesch
11 en Frankforter Aardwerk gebruik te maaken, en zich
voor het Bergsch of Berger te wagten, wiens glazuur
19
11 veel gereeder door Azyn of Pekel oplosbaar is , en ,
15 welk dus, zo 'er eeaige fpyzen mogten zyn , die het
55 Pottebakkers glazuur aandeeden, zeer zeker het iterkst
51 van alien zich zou vinden aangedaan.”
Rapporten. Pyfde Sink. Bevattende het Rapport No. XIX,
over het veorkomen Van Ongelukken. 96 bt.

n dit XIX
wordt gehandeld over de menigvuldige oorzaaken , die in eene groote welbevolkte Stad
Iaanleiding
kunnen geeven tot menigerleije ongelukken,
Rapport
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die tot het Genees- en Heelkundig vak behooten. Dit
Rapport is zeer uitvoerig, en bevat, in 95 Afdeelingen, in
de eerfte plaats eene aanwyzing der ongelukken , die
voortkomen uit de gefteldheid der Stad, als daar zyn,
gebrek aan genoegzaame verlichting, zo in 't algemeen
als by puinhoopen, het opgraaven der ftraaten, en eene
fchielyk opkomende Mist. Voorts behooren bier toe de
ongelukken, veroorzaakt door de gladheid der ftraaten; de
byten ; de hellingen van de onderhuizen, en het inzakken der ftraaten. In de tweede plaats wordt gehandeld
over de ongelukken , voortkomende uit de Volkrykheid
der Stad, en de gevolgen daar van; waar toe behooren
de belemmering der Bruggen en Straaten; het ryden der
Rydtuigen in naauwe Straaten; de op zich zelfs gelaaten Rydtuigen , enz. het ryden met losfe Paarden; het
bard, ryden ; dronkene en onbedreevene Voerlieden; flegte Rydtuigen; bet dryven en ontfnappen van vee, en het
aantal honden. Verder worden overwoogen de ongelukken , voortkomende uit den aart van den Handel, enz.
waar toe behooren, het heisfen van allerlei Koopwaaren
en Turf; den handel in Buskruid , met hetgeen daar betrekking op heeft , en het verkoopen van fchadelyke zaaken. Van hier gaan de Schryvers over tot die ongelukken, welke uit toevallige omftandigheden gebooren worden; als daar zyn , ongelukken by Donderbuijen; door
ftorm; door het plaatzen van goederen buiten de vengfters op hooge verdiepingen , door ftellaadjen enz. en
door openbaare fpelen van Jongens.
De ongelukken, die uit Phyfique oorzaaken voortkomen, dus afgehandeld zynde , gaan de Schryvers over
tot die , welke uit Moreele bronnen ontftaan ; waar
toe zy brengen : het verwekken van fchrik , door het
losloopen van krankzinnige en andere perfoonen , gelyk
ook door Bekendmaakingen in de Nieuwspapieren; Vechteryen , Kindermoord en Zelfsmoord. Alles is in dit
Rapport met groote naauwkeurigheid behandeld, en tegen
ieder bron van ongelukken zyn de best mogelyke middelen , om dezelve voor te komen, aan de hand gegeeyen. Dus geeven zy , by voorbeeld , tot het beletten
van bet verkoopen van fchadelyke zaaken, in bedenking,
of men niet, ten opzichte der Apothekers en Chemisten,
behoorde te ftatueeren:
„ Dat zy geene zaaken, eene vergiftigende kragt be', zittende , zo als Rattenkruid Opium , Sublirnatum
Tt
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• Corrofivum enz. zullen mogen verkoopen in groote
„ hoeveelheden , anders dan aan welbekende peea o.
„ nen, daarin Negotie doende, of iViakelaars: en in 't
„ klein , anders dan op fchriftelyke order van een Me,, dicus, bier ter plaatze pra6tizeerende, welke order door
„ dien Medicus eigenhandig ondertekend zyn moet , en
• waarop tevens de naant van dien geenen , voor wien
,, het middel gefchikt is , gemeld zal than. Dat ook
(volgens Ordonnantie van den si January 1726. § 20.)
,, het Arfenicum of Rattenkruid in de winkels niet zal
• mogen gehouden worden, by andere Poeijers of .Mecli• cynen , maar op eene wel verzekerde en afzonderiyke
• plaats, waar toe de Meester alleen, of, in deszelfs af„ weezigheid, de Meestersknecht, den toegang mag heb,, ben; over al hetwelk het toevoorzicht aan het aanflaand Committe moet worden toebetrouwd."
Eenige Zeeurfche Oudheden, uit echte Stukken opgehelderd
en in het licht gebragt. Door JACOBUS ERMERINS.
Met Plaaten. Te Middelburg , by de Wed. W. Abrahams, 1797. Laatfle Stuk. In gr. 8vo. 3!8 bl.

lTan dit voor de Liefhebbers der Vaderlandfche GefchieV denisfen en Oudheden zeer belangryk Werk van J. ERMERINS, Secretaris der Stad here, enz. op verfchillende
tyden uitgegeeven (*), zien thans Elf Stukken , of Deelen,
het licht, van welke dit aangekondigde het laatfte is. Ook
heeft men uit de pen van den kundigen en arbeidzaamen
Schryver, volgens bericht van den Heel* H. A. BRUINING,
als Uitgeever van dit laatfte Stuk, niet meer te verwagten; „ alzo de dood , die een einde maakt van al der
menfchen werk ander de zonne , hem verhinderd heeft,
den verderen voorraad in orde te brengen , en voor de
Drukpers gereed te maaken. — En , wie zal, in dit
y ak, den kundigen ERMERINS vervangen ? — met den
geleerden Historiefchryver van Zeeland, den Hoogleeraar
j. W. TE WATER, (t) moeten wy erkennen : dat de
Zeeuw(*) Van den aanleg deezes Werks, zie onze Alg. Fad. Lett.
Vde D. i SE. 14.174.
(t) Hist. van het Yerbevd en de Szneekfeltrifien der Edelen,
III St. bl. 442.
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Zeeuwfche Oudheden door deszelfs dood eenen arbeidzaamen Onderzoeker verloren hebben. Wy durven
'er byvoegen — het Vaderland heeft in hem een' der
kundigfte en eerlykfte Mannen verloren, en al wie 's Mans
braaf cara6ter en doorzicht in zaaken gekend heeft, zal
met ons inttemmen , dat , vooral ook in de tegenwoordige tydsomitandigheden , door deszelfs affterven , der
Maatfchappye een wezenlyk verlies is teegebragt."
Een Werk van deezen aart voor geen Uittrekfels
gefchikt zynde, meenen wy onzen Leezeren geen' ondienst
te zullen doen, met uit het Voorbericht van den Uitgeever,, die, uit agting en vriendfchap van zyn verftorven
Vriend , eenige byzonderheden , voornaamlyk ten aanzien
van deszelfs arbeid, in meer dan een vak, tnededeelt ,
het volgende over te neemen; om hem dus wat nader,
als een waardig Lid der Maatfchappy , kenbaar te maaken.
,, In zynen vroegeren leeftyd," fchryft by, „ fcheen by
gefchikt om in de Krygs-bouwkunde werkzaam te zyn;
by bezat daar toe de noodige talenten — by teekende
zeer goed, vertlond alle de differente fyftemata van die
kunst, en wist het zwakke en Berke van dezelve zeer
wel te onderfcheiden. Ten jare 1747 woonde hy het
geheele beleg van Lillo by, zynde Commis van het Magazyn, dech , daar 'er geen Ingenieur was, heeft hy, geduurende de belegering, de funetie van denzelven waargenomen ook heeft by , als der Franfche taale kundig, en daar toe van wegens het Guarnifoen van LiI/o_
naar Liefkenshoek afgevaardigd , de Capitulatie met den
Franfchen Generaal opgemaakt en onderteekend. De liefhebbery voor die kunst is hem bygebleven, ook toen hy
in eenen anderen kring geplaatst was. — Ten bewy7,e
bier van kan ftrekken eene Verhandeling, over de Defenfie van Zeeland in 't gemeen, en bet Eiland Wa/cheren in 't byzonder,, door hem aan Gecommitteerde Raaden ingeleverd, voor welk gefchrift by een ftuk gewerkt
Zilver ten gefchenke heeft bekomen. Niet minder
heeft by zyne kundigheid in dit vak aan den dag gelegd in
bet door hem vervaardigd Magazyn Woordenboek — welk
Werk door deskundigen , die het handfchrift (want het
is om byzondere redenen nimmer in het licht verfchenen)
gelezen hebben, als by uitnemendheid fchoon geprezen ,
en der drukpersfe overwaardig gekeurd worth.
Dat men 's Mans kundigheid in het Defenfiewezen
niet
Tt2
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niet vergeten was , bleek ook daar uit, dat hy, niet lang
v6Or de Revolutie , mede benoemd werd in eerie daar toe
aangeftelde Commisfie, doch van welken post hy zich by
eene geextencleerde Misfive geexeufeerd heeft, mogelyk
ook al wegens zyne jaren , en reeds merkbaare lichaamsverzwakking maar vooral , om dat by te veel eerlykheids bezat, om mede in te flemmen en werkzaam te
zyn in zulke middelen van defenfie, die by befchouwde
als nergends anders toe dienende, dan om 's Lands Schatkist, zonder eenige wezenlyke nuttigheid , te helpen uitputten CO.
„ Ten jate 1762 leverde hy, ter tafel van Heeren Gecommitteerde Raaden van Zeeland, eerie Ampele Dedudie
in , over de Origine , verval en middelen van hergel 'van
den Zectilvfehen Tol. — Een fiuk , dat door den Raad
waardig g,e6ordeeld werd om gebragt te worden ter kennisfe en deliberatie der Heeren Staaten, terwyl intusfchen,
ten blyke van bet genoegen van Hunne Edel Mogenden
over den betoonden yver en de aangewende moeite des
Opftellers ten nutte van de Provincie, by Refolutie van
den 23 Aug. 1762, aan denzelven een Exemplaar van de
Werken van Mieris ten gefchenke werd toegelegd.
„ In het jaar 1767, kreeg de Heer ERMEBINS eerie byzondere betrekking tot de Stad Vere , door zyne aanftellinge tot Secretaris. — Met welk eerie naarftigheid by
zich van dien Minifterieelen post gekweten, en met welk
eene zorgvuldige naauwkeurigheid by de zaken der Griffie
en Weeskamer gadegeflagen hebbe kunnen de Leden
der
(*) „ Een trek van 's Mans denkwyze ten dezen opzichte
zal hier niet onvoegzaam zyn: in dit Incite Stuk der Zeeuwiche
Oudheden, bl. 8a, gewag gemaakt hebbende van de Batteryen ,
die 'er, ten jare 1672, ter gelegenheid van den Oorlog met
Vrankryk , Engeland Keulen en Munster, op het Biland Schouwen werden aangelegd , last by zich dus „ Het fchync
„ toen eerst geweest te zyn, dat men het denkbeeld vormde,
„ door Batteryen de veiligheid des Lands te bezorgen, een ge
„ voelen , waar veel tegen in te brengen was, maar wie is
„ magtig om de vooroordeelen by onkundigen deswegens te
„ overwinnen? Her eigenbelang van veelen kan daar zyne rol
„ fpeelen, de kosten zyn verbazend, en God heeft cot hier het
„ Land bewaard , dat men geen ondervinding heeft, hoe alle
„ opene en ongeflotene posten , by eenen welberaamden en
hefcigea naval, mid= bevanden warden ydelheid te zyn."
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der Regeeringe best getuigen , terwyl wy ten betooge ,
met welk eene kunde en rondborftigheid by de belangen
der Stad trachtte te handhaven , al/een behoeven aan te
voeren, dat hy de Steller was eener Memorie, ten betooge,
dat de Equipage der 's Lands Schepen van Oorloge van de
Stad Pere naar Vlisfingen , zonder den ondergang der
eerstgemelde , en merklyk nadeel van den Lande in 't ge•
meen, nog kan nog behoort verplaatst te worden ; relatif
tot de Notulen van Weth en Raad van I December 177©.

Een Stuk, dat nimmer, voor zo verre wy weten ,
wederlegd is — maar dat intusfchen, fchoon het noch
toen, noch ook in den tegenwoordigen tyd, het gewenscht
fucces gehad hebbe, deszelfs Opfteller by elk, die onpartydig denkt, eere zal aandoen. — Dan! wy zullen liefst
niet dieper hier in treden.
„ Onder het getrouw waarnemen van zynen post, vond
intusfchen onze ERMERINS, door een naarttig gebruik van
zynen tyd, gelegenheid om te voldoen aan zynen lust tot
bearbeidinge van zulke Stukken, die, geene rechtftreekfche
betrekkingen hebbende tot zyn ambt , dat hy bekleedde,
toonden, dat by geen werkloos Lid van eene of andere
IVIaatfchappy begeerde te wezen: — Het Zeeuwsch Genootfchap te Vlisfingen (waar van by het Lidmaatfchap
ontving den 27 September 1768) heeft in het III Deel
van deszelfs Verhandelingen, 131. 133-176 , een Stuk geplaatst, door den Heer ERMERINS medegedeeld , zynde
eene Historifche Verhandeling over het Kasteel Rammehens; ook pronkt het V Deel, bl. r-64, met eene Verhandeling uit deszelfs pen voortgevloeid , behelzende de
eer flichting en lotgevallen van fommige plaatfen, ten
Oosten en Westen der Schelde gelegen.
„ Aan den Oeconomifchen Tak leverde hy , in de jaren

1779 en 1780, twee Verhandelingen , over de Vrage:

he de beste middelen zyn , on; de Inboorlingen van dezen
Stant tot de Zeevaart aan te moedigen, en daar door
meerder Nationaal Zeevolk te bekomen.
„ Aan den Domeinraad zond hy, ten jare 178o, eene
Verhandeling, over de Vrage: Of zyne Hoogheid de yure
niet mede gerechtigd is tot de Zeevonden, Zeedriftcn en
Lachan , of Goederen in en nit Zee, binnen de Limiten
van Vere en Vlisfingen opgevist, en aldaar aangebragt.
„ Nog is 'er een Handfihrift van hem, behelzende zeven - en- vyftig Lesfen over de Gcographie, of Landbefchryving ten dienfle van fonge Liedcn — Meer dan een
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ongeling heeft by in zyne fnipperuuren in die Weten.

Jchap onderwezen.

„ Der Iliaatfi,happye der Nederlandfehe Letterkunde to
Leyden, welke hem, ten jare 1774, tot Medelid verkoren

had, heeft hy ook een proefje van zynen arbeid trachten
mede te declen, door het zenden van eene beknopte Ver.
bandeling over de Land en Zeekaarten.
„ Wanneer men by dit alles voege de ongelooflyke
moeite en aanhoudenden arbeid, door hem befleed aan het
nafpooren en aan het licht brengen der Zecuwfche Oudheden, en daar by in 't oog houde, dat by zo veele Stukken barbeid been, zonder aan de getrouwe waarneminge
van zynen post eenigermate te kort te doen, wie
zal dan met ons niet moeten en willen inftemmen , dat
wy hem den kundigen en naarftigen ERMERINS mogen noemen , en als zodanig ter navolging aanpryzen ?
Ruim een • en- twintig jaren bekleedde hy den post
van Secretaris der Stad Vere , en mogelyk zou hy , in
weerwil van onaangenaame teleurftellingen, die by van
tyd tot tyd ondervonden had, denzelven nog langer waargenomen hebben, byaldien by niet zeer diep gedeeld hadde
an de onaangenaamheden en verregaande misbandelingen,
welke op den a July 1787 aan een merklyk aantal van onze
beste Burgers zyn aangedaan. — Althands by zogt na dien
:yd zyn ontilag, en verkreeg hetzelve den 2 Aug. 1788.
„ By het daarftellen der Revolutie , op den 18 February
1795 , werd hy tot Maire of Bailliu verkoren — by nant
dien post op zich , om dat blyk van het vertrouwen zyner Medeburgeren niet te verfmaden, hoe zeer by anders
liefst van alle beftuur van zaken had willen ontflagen blyven, en dus voortleven in zyne nu omtrend zeven jaren
genotene ruste, die hem de aangenaame gelegenheid verfchafte, om zyne geliefde Letteroefeningen zonder belem'tiering voort te zetten.
„ Dan het bleek welhaast , dat het plan der Godlyke
Voorzienigheid anders ware — fpoedig ontdekte zich eene
lichaamsverzwakkinge, die hem tot alien werk onbeitwaam
maakte, en binnen weinige weken dermate toenam, dat
dezelve in eene zachte ontbinding van dit tydelyke leven
eindigde.
„ De braave, de arbeidzaame JACOnUS ERMERINS ftierf
op den 29 juny 1795 , den ouderdom van ruim 69 jaren
bereikt hebbende, hetreurd niet alleen van zyne Kinderen
en Nabeftaanden, maar ook van alien die zyn eerlyk Carac-
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niter kenden betreurd ook in 't byzonder van my,
die het altyd under myna beste genoegens tellen zal in
de vertrouwelyke vriendfchap van dien waardigen Vaderlander te hebben mogen deelen."
Dit laatfte Stuk is vercierd met het Portrait van den
Autheur, door K. VINKELES.

Schets der n2isbroikett in de Rechtsplegiryg omtrent Neutraale Schepen. Nevens gewigtige btdenkingen ofziglelyk
de Franfche Kaperrederyen en het Prysvcrklaal en der
gcnomene Neutraale Schepen en Eigendommen, door een
voornaam Bataafsch Acchtsgeleerde en Kooprnan, wake
door het vertrouwen van het Bataafsch Gouvernement
en van het Stedelyk Bcfluur zyner Geboortellad , zig in
Parys bevindt , ten chide daze en andere zaken van
naby te letragten. In den flaag,e, by J. C. Leeuweftyn, 1798. In gr. 8vo, 88 bl.

D

e op den Tytel genoegzaam aangecluide , fchoon ongenoemd gelaaten , Vervaardiger van deeze Schets Levert ons, in cut kleine Stukje, iets fehoons en treffends,
Over een onheil , te midden van veele andere onheilen,
den Lande, en wel inzonderheid de Koopvaardye, een der
enuwen van onzen Staat , oVergekomen.
De Opfteller verledigt zich , nai eene algemeene voordragt van het gebeurde, om „ de Wetten opzigtelyk de
„ Neutraale Bodems te herzien met al die ruimte , Welke
„ de aart der plaats hebbende en zo dikwyls aan den dag
gelegde misbruiken vordert." — Het ecrfle Misbruik ,
bier aangeweezen en te keer gegaan , beftaat hierin ;
„ dat men aan de gewoone Regtbanken het Regt om te
„ vonnisfen over neutraale Pryzen toekent." — Het
tweeds, „ in de gewoone, en byna dagelykfche, toepasfing
„ der . oude Reglementen, opzigtelyk het Zeeweezen, van
„ de Jaaren 1744 en 1778, op de tegenwoordige gevallen."
Het derde, „ in de uitlegging en toepasfing van de
„ Wet van den 99 Nivofe." Dit, wont de Schryver, is de
voornaamfte klip, waar op de Neutraale Bodems ftranden.
In den aanvange merkt by op: „ Dat bet phyfiek onmo„ gelyk is, na de wyze van procedeeren door de Kapers
gehouden en ingevoerd , dat den eeniee Neutraale Bo, dem , hoe wel ook de zaiverheid zyner beffemminge
„ mag blyken , hoe Leer o r buiten eenige betrekking
1t4
„ met
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met Engeland ftaande , de verbeurtverklaaring kan oft„ duiken. — Het is dan ook ten gevolge van dien, dat
„ zedert den a9 Nivofe geen een eenige vrygegeeven is.”
Ja," voegt 'er de Schryver nevens, „ men zou op
„ goede gronden kunnen aantoonen, dat, wel verre dat de
, Wet van den 19 Nivofe den doodfteek aan den Engel,/ fchen Koophandel zou hebben toegebragt , zy in tegen„ deel eene tegensovergeftelde uitwerking heeft gehad, en
1 , dezelve heeft bevorderd.
„ Met, op den 29 Nivofe en volgende dagen , die En„ gelfche Goederen te neemen , welke zich op Neutraale
Bodems bevonden, heeft men de En crelfchen zelfs niets
„ benadeeld ; voor deeze Koopwaaren Madden zy van de
„ Neutraale Onderdaanen reeds betaaling genoten; deeze,
„ uit dien hoofde , bun land hier niet mede kunnende
„ voorzien, waren weder andere genoodzaakt hunne toe„ vlugt tot de Engelfche Fabrieken te neemen , en lifer
„ door werd dan een dubbele verkoop gebooren.
„ Daar nu vervolgens de Neutraale Schepen zich niet
„ op Zee durfden vertrouwen, bevragtte men de Engel„ fche Schepen zelve , en deeze yverzugtige Natie heeft
„ zich hies door zoo veel en zoo zeer bevoordeeld , als
haar zelfs gelustte, door de vragtpenningen , welke zy
„ wist te bedingen.
Zy heeft Convoijen verleend, welke zy ten duurften
„ deedt betaalen. — Ja , hoe meer men de Neutraale
„ Vlag belemmerde , hoe meer men de Engelfehen deedt
gewinnen , welke bier door de algemeene bevragters
„ worden (*).” — Hoe groot deeze misbruiken ook mogen weezen , uit meergemelde Wet voortgefprooten, toont
de Opfteller, dat 'er zyn van een nog veel bezwaarender
cart , die den oorfpmng verfchuldigd zyn aan de willekeurige toepasfing, welke men van deeze Wet maakt. Dit
bewyst by in 't breede.
In de vierde plaats wyst by met den vinger aan, „ de
1/ veelvuldige ongelegendheden , voortfpruitende uit de Wet
„ van den •4 Prairial I. I. , met opzigt tot de wyze van
„ procedeeren over de Pryzen.”
De gebreken en misbruiken opgepoemd en aangeweezen
hebbende, geeft de Schryver de middelen op, welke ter
vet„

(*) Thans zyn de Premies van Asfurantie op Engelfche Bodems
4 ten honderd , daar die op Neutraale tot 15 en 16 geftee•
gen zyn.
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verbeteringe in het werk kunnen gefteld worden. Zie
bier wat by des kortlyk fchryft.
„ Het diplomatique in deezen opzigte zoo veel mogelylc
,, is met bet, regterlyke te vereenigen.
„ Ten duidelykfte te bepaalen de wezentlyke gevallen,
„ volgens welke de Neutraale Bodems voor goede prys
kunnen worden verklaard , te zaam verbindende dat, het
• geen men van den eenen kant in gevolge de aangegaane
• verbintenisfen verpligt is naar te komen , met dat het
„ Been de doorfleepentle Vyand zou kunnen voorwen„ den.
„ De Wet van den 29 Nivofe 1. 1. intrekkende, of ten
„ minften zodanige voorzieningen daarftellende , waar
,, door belet wordt, dat dezelve niet naar willekeur wordt
„ uitgelegd, of in werking gebragt.
„ Aan de Neutraale Onderdaanen al dien tyd laatende,
,, en alle die middelen , welke zy te hunner verweeringe
„ behoeven , teen de veelvuldige rechterlyke fpitsvon„ digheden der Rapers.”
Het vaderlandlievend vuur des Opftellers blaakt, in het
gedeelte, waar van wy den hoofdinhoud vermeld hebben,
by wylen op ; dan het geraakt in vollen gloed, wanneer
by, in de tweede Afdeeling van dit Werkje, zyne Aanmerkingen bybrengt , ter gelegenheid van het Rapport van
den Burger 'tutu, Lid van den Raad der 5oct e . Hoe gepast en ernftig is 's Mans verklaaring onder andere: „ Zon„ der het nut , 't geen ik my van deeze bedenkingen
1/ voorflelle, zonder de baarblyklyke rechtvaardigheid der
zaake, ivoor welke ik my verftoute te fkreeken, zou,) den duizende redenen my tot zwygen genoopt hebben.
• Een vreemdeling in dit Land, in eerie taal fchryvende
15 my even vreenad, my tegens over gefteld vindende met
„ het grootfte belang van een aanzienlyk Lichaam, loos,
„ hebzugtig, en die geene midielen zullen ontzien, nog
„ geene moeitens fpaaren, om bun oogmerk te bereiken ,
^ cheen
f
myne onderneeming niet van roekeloosheid te
11 zyn vry te pleiten; dan het belang myner lastgeeveren
„ vordert het, en dan moeten alle andere bedenkingen
9, ras ophouden.
„ De Kaperrederyen ,"vervolgt by, zyn doel nader aanduidende , ., in het algemeen genornen , zullen niet by„ zonderlyk het hoofddoel der navolgende bedenkingen
• uitmaaken. Neen, maar men zal nicer byzonder zyne
„ aandagt vestigen op de vvyze , waar op men in het ter
Tr5
Kaap
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„ Kaap vaaren is te werk gegaan , niet in voile Zee ,
„ maar up de Rhee van Bondgenooten en onafhangelyke
„ in vriendfchap leevende Natien , en meer byzonder in
„ de beide monden der Maas."
Met een edele fierheid ziet by de Voorftanderen
en Vergoelykeren dier Kaapvaart onder 't ooge. — Ter
zaak komende, ftelt by deeze drie Vraagen zich ter beantwoordinge voor.
I. Is de Kaapvaart tegen Neutraale Onderdaanen 4
„ zoo als men die thans voert, nuttig voor Franktyk?
„ Is dezeive , integendeel , niet your haar nadeelig ?
,, 2. Is de Kaapvaart , zoo als men dezelve hedendaags
„ tegen de onzydige Mogendheden voert, overeen te bren„ gen met het Regt der Volken, op het Natuurlyk Regt
gebouwd?
„ 3. En meer byzonder is het Kaapen in de mon„ den der Maas door het eerstgeftelde te verdeedigen,
„ en met de gronden van het tweede overeen te bren„ gen ? ”
Allerleezenswaardigst zyn de Antwoorden bier op gegeeven. Regts- Handel- Gefchied- en Menschkunde voeTen bier de pen. Ondervinding biedt hem haaren byftand ,
om met des te meer klems te fpreeken. De gruwelen dier
Kaapreederye opgehaald hebbende, fchryft by „ Al het
„ bovenitaande hebben wy met onze eigene oogen gezien,
„ met afgryzen gezien, en ach! dat wy dit afgryzen aan de
„ Franfehe Natie, aan haare Wetgeevers, konden inboeze„ men , welke tot dus verre geene berigten hebben ingewon„ nen , dan van Kaperreeders, welker belang het vorderde
de waarheid te verduisteren.” Hier op fchildert by een
T afereel dier ongehoorde en ftrafloos gepleegde Kaaperyen;
en toont , dat veele Kaapvaarders niets anders zyn dan
.Zee,fchuirners , die de Franfche Vlag onteeren , door een
zo Ian als fnoole handelwyze omtrent Neutraale Schepen , gepaard met wegvoeringen en wreedheden , niet met
algemeene woorden , maar met voorbeelden , beweezen.
Dit alles met vollen nadruk opgehaald hebbende , luidt
het flot: „ Neen ! nimmer zal het Fransch Gouvernement
• zodanige buitenfpaorigheden verder dulden , na dat de„ zelve hun zyn onder' het oog gebragt, en zy 'er kennis
ja,
Bataven , zouden wy bun aan,, van draagt.
• bieden, hunne goecle en getrouwe Bondgenooten, zoo
• zeer als zy, wanneer de nood bet vordert , bereid
• voor het algemeen belang opofferingen te doer , dan
„ ook
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97 ook even afkeerig om zich te zien verguizen, eeniglyk
„ om eenige byzondere Perfoonen te bevoordeelen , tot
„ nadeel van 't zelve algemeen belang. Wy zouden hun
• onder de oogen brengen de menigvuldige flagtoffers ,
„ zoo hunner geftrenge Wetten , als nog Wenger Proce,, dures.
„ Zoude dan de Franfche Republiek de BataaffChe
„ hebben doen gebooren worden , eeniglyk om haar in den
• jammerlykften poel van ellende en rampen te ftorten ,
• eeniglyk om haar fpoedig te doen vernietigen, om door
„ haar zelve den gemeenen vyand op haar te doen 'zege„ praalen ? Fran/hen moest deze doodlyke flag ons
Franfchen! welke ge• door u worden toegebragt?
voelens wekt deze naam niet in ons op? welke hoop
„ doet zy ons niet opvatten? Necn; gezwooren Vyanden
„ 'van alle onderdrukking , zult gy dezelve niet !anger
57 voorflaan , om bier door te willen behaagen aan dat
57 gedeelte uwer Natie, het geen bet minst uwe achting
• verdient. Gy , die u openlyk verklaard hebt als be,, fchermers der vrye Zee, gy zult niet dulden, dat die
„ vryheid, door uwe Kapers, onder de fchaduwe uwer
„ niagt gefchonden worth. Ja, gy zult den mond ftoppen
„ der kwalyk gezinden , welke in Holland zelfs trachten
„ van u te verwyderen , uit hoofde van hun byzonder
„ belang , dezulken , welke anderzins om uwe gevoelens
„ aan u verknogt waren ; en onder uwe befcherming zal
„ de Btztaaffche Natie andermaal herleeven; en u eeuwig
„ haare dankbaare offers wyden.”
By het leezen en het overfchryven der gedeelten van
dit Werkje , welk wy den Vaderlanderen aanbeveelen,
hebben wy te meermaalen moeten denken, dat de Vertaaling in overhaasting gemaakt is. Vie 'er de hand aan
floeg, weeten wy niet; wel , dat het oorfpronglyke, zo 't
ons voorkomt , meet regts zou kunnen gedaan zyn.
Terwyl wy dit Stukje onder handen handen , vonden
wy, in de Nieuwspapieren, de Aanfpraak des jongst overgekOmen Franfchen Afgezants LOMBARD aan het Uitvoerend Bewind , en in dezelve, ten opzigte van het daar in
beharideld ftuk, deeze betuiging: „ Dat, even gelyk het
• Franfche Gouvernement niet wil, dat eenig Bataafsch
„ Schip aan de belangens der beide verbondene Natien
51 n tdeel toebrenge , hetzelve even zo min wil, dat eenig
• Fransch Kaperfchip de handen aan Bataaffche Elam• ommen
flan." -- Het zy zo!
d
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.Biographisch Woordenboek der Nederlanden; bevattende de
Levensbefchryvingen van voorname Staatsmannen, Krygshelden , Geleerden in allerleye vakken van Wetenfchappen , Divers Schilders en andere Kon/lenaren;
en verder, zodanige Perfonen , die, door de ene of an.
dere daad , zig beroemd of aan den Vaderlande verdienstlyk hebben gemaakt ; veelal verzeld van hunne
Karakterfchetzen , zeldzame zinekdoten , die men elders
vergeefs zal nafporen , onpartydige bcoirdeling hunner
daden , optelling &inner Schriften, en aanwyzing der
Schryvers, welke van hurt gehandeld hebben. Opgemaakt uit Handfchriften, een grout aantal van de baste
Schryvers in verfcheidene Talen , over die onderwerpen
handelende , en medegedeelde Berigten , van de oudde
tyden of tot heden toe ; door J. A. DE CHALMOT. Met
Pourtraiten. Eerfie Deel. Te "Inafterdam, by J. Allan,
1798. In gr. 8vo , 424 b4

breedfpraakig een Tytel doet ons een breedvoerig
Welk te gemoete zien van eene hand , die gewoon
is omflagtige Werken te vervaardigen ; die, onder andere,
des tot getuigen kan inroepen zynen loflyken arbeid, aan
het verbeteren en vervolgen van CHOMEL 'S illgemeen Huishoudelyk Woordenboek befteed , te zamen XVI Boekdeelen in gr. 4to uitmaakende ; als mede, LIX Deelen in gr.
8vo, eene Verzameling behelzende van Plakaten, Refolutien en andere authentyke Stukken, betrekking habende tot
de Vaderlandfche Gefchiedenis van den yaare 1787 tot
1 795; die ook andere, doch min groote, Werken, in het

Voorberigt opgeteld, zynen Landgenooten leverde.
't Zal diet kwalyk voegen, en ftrooken met den aart
onzes Werks en gewoone handelwyze ten aanziene van
eenigzins uitvoerige Werken, van dit Eertte Deel fpreekende , onze Leezers eenigzins gemeen te maaken met
's Schryvers plan en wyze van uitvoering. De wydftrekkenheid van zyn Plan hebben wy , den Tytel affchryvende, reeds onzen Leezeren onder 't ooge gebragt. Om
hetzelve te volvoeren , erkent by dankbaar de bulpvaardigheid, door veelen hem beweezen, om bouwtloffe tot
chit Werk te leveren. Voorts geeft de Opfteller een vry
omflandig berigt van de Schryvers en de Werken door hem
geraadpleegd.
„ Behalven de opgenoemde," dus fchryft de Heer DE
CHAL-

RIO GRAP HIS C WOMDENBOEK.

633

ClIALMOT zelve, „ heb ik ook van een groot aantal andere
Boeken tot het famenflellen van dit Werk gebruik gemaakt; die, wilde ik 'er alle de tytels van affchryven, dit
Voorbericht gedeeltlyk in een Catalogus ftond te herfcheppen : ook zou het behalven dat nutteloos werk zyn,
doordien ik, in navolging van den Hoogleeraar c. SAXE,
(dien by voorheen befchreeven had als zyn grooten Leidsman,) zorgvuldig in acht genomen hebbe, om, aan het
clot van ieder Artykel , de Schryvers niet alleen te mel.
den die ik geraadpleegd hebbe, maar 'er zelfs nog andere
by te voegen , tot gebruik van weetgierigen, die uitgebreider onderrigt verlangen. — Artykels, waar by men Beene Schryvers vermeid vindt, zyn uit Handfchriften of
Aantekeningen onder my berustende, en op welkers egtbeid ik volkomen kan betrouwen, of wel uit medegedeelde berigten van Geleerden en andere Perfoonen, die prys
ftellen in het bevorderen van nuttige onderneemingen ,
vervaardigd.
„ Niet alleen zal men, in dit Ettyle Deel, reeds veele
Leevensfchetzen aantreffen , die nimmer in het Nederduitsch zyn gemeen gemaakt, maar zelfs een aantal van zodanigen , waar -van geen aaneengefchakeld verhaal by eenig
ander Schryver in eene vreemde taal is te vinden. Uit
dit gezegde moet men egter niet afleiden, dat ik de zotte
verwaandheid koestere , my te verbeelden , dat ik iets
volledigs zoude hebben voortgebragt, of dat dit Werk in
alle opzigten aan Beene verbeteringen, ja zelfs aanzienlyke verbeteringen, zoude onderhevig zyn; ik kenne de nietwaardigheid van myne eigene kragten te wel, en daar by
de geringheid myner kundigheden , om bier zelfs een
oogenblik aan te twyfelen ; alleen is myn oogmerk maar,
om hier door aan te duiden , dat ik , zonder my aan
grootfpraak fchuldig te maaken, kan zeggen: „ dat ik in
„ dit vak van Nederduitfche Letterkunde een merkelyken
„ flap verder ben gevorderd , dan iemand myner voorgan• gers; en dat myn voorbeeld bekwaamer Mannen tot eene
„ dryfveer kan verftrekken, om iets beter en dat meer vol• ledig is, ten aanzien van deezen tak der Gefchiedenis ,
1, aan hunne Landgenooten mede te deezen."
By het doorleezen deezes Werks hebben wy meermaalen ons verwonderd, Kerkleeraaren vermeld te vinden, van
welken niets anders dan hun Geboorte , Standplaats
Dood , te melden was, en wier Leevensberigt foms voorkomt in den zcr ongepast zwellenden Styl, ten eenigen tyde
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de in de Boekzaal gevoerd , om bet nietsbeduidend
vensve.rhaal eenige lengte re geeven. Wy hebben gelachen
over bet mengzel van 41 in cht Werk, uit die overneeming van de zogenaamde Taale Canaans gebooren. Wy
hieiden bet voor iets ontcierends. Wel zou DE CHALMOT
gedaan hebben met ze 'er uit te ligten ; zy ontcieren zynen
arbeid. Met genoegen .zien wy, dat by te rug gekomen is,
om voorts zo veelvutclig gebruik te maaken van Leevensberigten , omtrent welke hy verklaart ,
dat de mees•
te, behalven dat zy 'weinig om 't lyf hebben , veeltyds
met uitbundige en lalte lofluitingen zyn opgefmukt , en
Diet zelden eene aaneenfc:hakeling van nietige byzonderheden bevatten." Zy ontluisteren dit Eerfle Dee/. Dan
zy zullen in de volgende geene plaars vinden. lrnmers
fchryft DE CHALMOT ; „ hoe weinig gebruik ik 'er ook van
in dit Deel heb gemaakt , die Leevensberigten zullen in
de volgende nog fpaarzaatner gebezigd worden; en ik zal
in 't vervolg geheel van geen Predikanten „ nog Leeraars
van andere Geeindheden , gewag maaken , dan die door
het uitgeeven van hunne Lettervrugten , of door andere
merkwaardige byzonderheden , aanfpraak hebben , dat
hunne Naamen voor de vergetelheid bewaard blyven."
Deeze maatregel zal het Werk dienst doen. En zou
eene grootere fpaarzaamheid en kiefcher keuze , ook in
andere gevallen, niet weinig toebrengen om het Werk
beknopter en belangryker te maaken.
Wegens den aart zyns arbeids vermeldt hy: ,, In Veele
myner opftellen zal men bevinden , dat ik doorgaans getragt hebbe na te volgen de handelwyze , die PLUTAR•
CHUS in agt nam, en door zynen Leevensbefchryver ons
wordt verhaald , hier in te hebben beftaan: ,, Hy ver„ heft, zo veel hy kan, de uitmuntende daaden der groo„ te Mannen; en belangende hunne gebreken, gewaagt
„ hy char van Diet, dan voor zo verre dit noodig is, om
„ de gelykenis van bun afbeeldzel te bewaaren ; en by
„ geeft zich geene moeite om daar van in zyn Gefcbied„ verhaal een naauwkeurig verflag te doen; des loopt by
„ 'er ligtkens over been, fpaarende , als het ware , de
„ arme menschlyke natuur, uit medelyden met derzelver
zwaltheid, welke hem niet toeliet een geheel volmaakt
• origineel vi-or den dag te brengen, het geen men zou
• mogen neemen voor een model van volmaakte fchoon• beid, deugd en wysheid.”
Veel zouden wy aan te merken hebben op deezen maatre•
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regel ; als te zeer aanleiding geevende, of rechtdraads flrekkende , om ons onechte Chara&erfchetzen te leveren : ja
ftrydt dezelve met de op den Tytel geplaatite byzonderheid
deezes Werks , onpartydige beoordeeling der daaden. Wel
wenschten wy , dat de Burger DE CHALMOT, hier in, als
mede in andere gevallen, de voetflappen drukte van Dr.
KIPPIS , die, zynen Britfal,e Landgenooten eene verbeterde
en vermeerderde uitgave fehenkende van de Biographia
Britannica , verklaart : „ Het is onze wensch , en het
• zal onze pooging zyn, deeze Uitgave met daadlyke
• partydigheid te doen. Wy meenen ons te verheffen boven
• kleinhartige vooroordeelen , met getrouwheid en vry• moedigheid , de Deugden en Ondeugden, de Uitmunten1) heden en Gebreken , van Mannen van allerlei Beroep en
„ Party , te vermelden. Een Werk van deezen aart zou
• zeer veel van deszelfs nuttigheid verliezen, indien het
9/ niet werd voortgezet met eerie wysgeerige onbevooroor• deeldheid, die ons in that Belt, om volkomen regt te
• laaten wedervaaren aan de zodanigen van welken wy
verfchillen , 't zy in Godsdienitige of in Staatkundige
„ begrippen , geenzins influit dat wy onze eigene gevoe,9 lens niet hebben. Wy fchroomen niet openlyk te ver1) klaaren onze verknogtheid aan de groote belangen des
„ Menschdoms, en onze vyandfchap tegen Waan- en Byge„ loof, 't zy 't zelve gevonden wordt by den Roomschge,I zinden of Proteflant, Whig. of Tory , Aankleever van
,, de Kerk of Disfenter. — Eene Gefchiedenis, welke
• gefchreeven wordt zonder eenig agt te flaan op de
hoofdvoorregten der menschlyke NatULITC , en zonder
• zedelyke gevoelens, moer een grout deel misfen van
geen onderwys mag heeten , en kragtl000s wor„ den (*).”
Alles wat men van iemand weet, tot de geringfte byzonderhedea toe, kleine gebreken, alien Menfchen eigen ,
verdienen zeker geene vermelding in eerie Leevensbefchryving; maar daaden, gezegden , die het Charatler toelichten, mogen 'er niet uitblyven, of de fchets is onvolkomen,
althans wanneer men fpreekt van eene Charaterfchets op
te maaken; en zich niet vernoegt met het eenvoudige en
bepaalder plan , wel eens uitgedrukt: Eenige Lesvensbyzon.
der-

(*) Zie onze Algem. tided. Lettervef. voor 1797 , Tweede
Stull, 131. 212.
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derhetlen enz. 't Zyn welgerchetfle Leevenstafereelen
met juiste Charaeterbeelden, die onze kunde van de Menfchelyke Natuur uitbreiden , onze vooroordeelen verbeteren , onze begrippen zuiveren , en tot baaken op 's leeyens pad kunnen ftrekken. Hier mogen de gebreken ,
die tot iemands Charaefer behooren , niet uitblyven. Zy
zyn, als 't ware, de fchaduwen in de fchildery.
Zo hebben wy, om het met een voorbeeld , uit dit
Deel ontleend, op te helderen, over het algemeen met
genoegen geleezen, 't geen uit byzondere naarigten vermeld wordt van den Eerw. VAN DER AA; een zeer
verdienstlyk Man, die zich veelerwegen met roem bekend gemaakt heeft, en onder de werkzaamfte Bevorderaaren van Kunde in ons Land moet geteld worden; een
Christen- Leeraar wiens nagedagtenisfe nog in zegening
is by de Hasrlemfche Gemeente, die meer dan eene halve
Eeuw zynen dienst genoot.
De begaafdheden , de vermogens, hem toegefchreeven,
zal ieder, die hem kende, hoorde, of zyne Schriften las ,
toettemmen. Het zou zeker niet billyk gehandeld zyn ,
alle zwakbeden, waar aan by, als Mensch, onderhevia
was, op te haalen. Maar zou het tot de waarheid van
zyne Charaeterfchets niet thenen, te vermelden, dat hy,
door zyne uitfteekende Predikgaven veelen in zyn gehoor
trekkende , en daar onder veele Aanzienlyken, het zwak
hadt, om ook dikwyls voor hun alleen te prediken ; of althans niet zelden onderwerpen te behandelen waar aan
de Gemeente over 't geheel weinig hadt , zo uit hoofde
van derzelver afgetrokken aart, als de wyze van behandeling ? Ja, dat de toejuichingen, hem van de zodanigen
gegeeven, die hy voor bevoegde Regters, over dusdanige
Leerredenen, hieldt, aanleiding gaven tot opwellingen van
Hoogmoed: zodanig, dat by, gelyk ons vermeld is, over
een zeer afgetrokken Preek, door een zyner Bewonderaaren , aangefprooken , en gepreezen, op de byvoegint :
„ Ik dagt egter, wat hebben de goede Lieden daar boven
„ op den Hangzolder , aan dit doorwrogte Stuk !" zou
geantwoord hebben : „ Wanneer ik u, en Mannen gelyk
gy zyt, voldoe, ben ik voldaan!" Deeze zyne predikwyze boven het bereik van het begrip zyner meeste Toehoorderen, (welke by egter afwisfelde met Leerredenen meer
voor het gros gefcbikt ,) gaf aanleiding aan den geestigen
Diehter LANGENDYK tot een Puntdicht , welk ik meermaals
hoorde, doch niet woordlyk kan mededeelen, 't welk hies
op
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op rederkwam : dat 's Mans beflaan , de algemeene geToeboorderen in aanmerking genomen zynde , 't zelfde was als dat van eenen , die een knoestig bout
met een Scheermes wilde klooven! Veelen, die anders
met zyne Leerredenen veel op hadden , betuigden , geen
fmaak te vinden in de theatfaale voordragt , hem , in
zyne jeugd en de kragt zyner jaaren, eigen , doch welke
in hoogere jaaren afnam, en in een zeer deftige en vaderlyke
voorftelling verwisfelde.
Ten aanziene van zyne Schriften zou de algemeene
aanmerking niet ongepast geweest zyn , dat zy noch in
Taal noch in Styl uitfteeken ; zo dat by niet, gelyk DE1410CRITUS volgens het getuigenis van CICERO CO
„ door eenen betooverenden Styl , bevalligheden geflrooid
„ heeft over de afgetrokkenfte onderwerpen; " daar ook
Taal en Styl blyk draagen van 's Mans veelvuldig leezen der Hoogduitfche Schryveren. Meer zouden wy, op
dit auk, kunnen zeggen ; doch deeze waken agten wy

fleldheid

voldoende.

(*) Cfcveo de Oral. Lib. 3. C. xi.
Oden van KLOPSTOCK en WIELAND $ in 't Nederduitsch
door P. L. VAN DE KASTEELE. Te Haarlem , by
A. Loosjes Pz., 1798. In gr. 8vo. /15 bl., behalven
de Veer reden.
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eerbied genoemd. Niet alleen by zyne Landgeno.
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alleruitmuntendst Genie in het vak der verheven Dichtkunde gehouden, en 'er is geen twyfel aan , of zyne erkende verdienften zullen hem wel altyd ene billyke aanfpraak
op de gunftigfte onderfcheiding doen behouden. Het
kan dus den Liefhebber der Poezy niet onverfchillig
zyn , het een en ander van dezen , geheel oorfpronalyken, Man ook in zyne moedertale te 'ontvangen. Met
genoegen zagen wy daarom onlangs , byna ter gelyker
tyd , twee Vertalingen aangekondigd van den Mesfias ,
dat alomberoemde Heldendicht van KLop sTocx, waarvan
viry ook eerlang onze Lezers hopen te berichten. Met
gretighaid ontvingen wy nu kordings de Vertaling de
IZTT. 1798. NO. 14.
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zer Oden, vervaardigd door enen Nederlandfchen Dichter , wiens kunde en eigen' fmaak hem, ligt meet dan
enig ander , voor deze onderneming gefchikt maakten.
De kunstminnende VAN DE KASTEELE had dit werk
eniglyk tot zyn byzonder nut ondernomen. Hy verlangde , zo veel mogelyk, de meniug en kracht van des Dichters voortiellingen , in deze Oden vervat, te deiorgronden,
en daartoe oordeelde hy het gefchiktst middel te zyn, dat
by dezelve in zyne moedertale overbragt. Intusfchen zich
gedrongen vindende over deze en gene duistere plaatfen
met zulken raad te plegen , die , Os met de Duitfche
Dichtkunde byzonder gemeenzaam , of oorfpronglyke
Duitfchers zynde, hem de meeste inlichting londen geven, werd zyne Vertaling aan velen bekend, en hy hierdoor tot derzelver uitgave aangezet. Evenwel," fchryft
VAN DE KASTEELE verder in zyne Voorreden, (en wy
vinden dit volgende opmerkelyk genoeg , om het onze
Lezers mede te dezen) „ even wel zoude ik ,het niet ge.
„ waagd hebben, aan deze begeerte te voldoen,.indien Diet
de voorname inhoud van het meerderdeel dezer Oden
„ my daartoe bewoogen hadde. -Itnmers' de erkentenis
„ van den Oneindigen God , zo als Hy zich 'in zyne
Scheppingswerken , en in zynen Godlyken 'Loon ,
„ onzen eeuwiggezegenden Zaligmaker aan ons geopen„ baard heeft, ontvouwt zich op zulk .eeue trefiende wys
„ by dezen Dichter in Bewondering , Aanbidding, Lot ,
„ Dankzegging , Vertrouwen en Verlustiging , dat deze
„ Oden een nieuw voorbeeld opleeveren van de voortref„ lykheid der heilryke Leere des Christendoms, en van
„ hare gefchiktheid our ons het ware nut en genoegen
„ van het tegenwoordige leven zo te doen fmaken, dat wy
„ in hetzelve tot een eeuwig zalig leven voorbereid wor• den. Het moet elken liefhebber van Jefus Christus
• aangenaam zyn, het grootfie vernuft dezer eeuwe voor
den Gekruisten te zien nederknielen , den Verlosfer ,
51
3, als zynen Heer,, en zynen God, te zien ecrbiedigen ; en,
„ te midden zyner blydfchip over de Gadlyke Overalte„ genwoordigheid, te hooren betuigen, dat, zonder ye', fus offer , hem Gods tegenwoordigheid zoude zyn 't vuur
51 eerier wreak , die yerteert. Moet elken voorflander
19 van het Christendom tot genoegen verftrekken , dat
51 ook doze Gcdichten, welken zo veel geruchts in Eu15 ropa gemaakt hebben , aan geheel de weereld getui7) gen I
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„ gen , dat , hoe verfinadelyk men van de Christenen
„ denke , zy nochtans eene leere gelooven , welke in
„ that is, om hun alle fmert en ftnaad te doen verdra.
„ gen, en zich ten nutte maken ; ja zelfs , om hun den
• dood , niet als een einde van ratnp of fmert , maar als
„ een geleider ter voltooijing hunner zaligheid, te doerr
„ verwelkomen."
In het algemeen onderfchryven wy gaarn , en met ei.
gen' overtuiging , de verklaring van den verdienftelyken
Vertaler , dat de inhoud dezer Oden , naar derzelver
waarde gefchat , niet anders dan allerbelangrykst befchouwd kan worden. Nogthans twyfelen wy zeer, of het
nut, dat by uit dien hoofde metdeze uitgave beoogde, en
van dezelve zo hartlyk toont te verlangen, wel enigzins
algemeen door hem bereikt zal worden. Niet alleetvfchynen ons zekere bepaalde denkbeelden , die bier en daar
voorkomen, dit in den weg te than; maar vooral doet
de hoge toon , waarop deze Oden , althans voor het
meerderdeel, geftemd zyn , en welke dezelve toch voor
de meesten duister, zo Met een goed dee/ onverftaanbaar, laat , dit minder verwachten. De Vertaler zag
zelf zich gedrongen te betuigen, dat des Dichters geestvervoering hem fomtyds zo hoog verheft, dat men zyne
vlugt niet naiiogen kan, maar hem, als onveritaanbaar,,
moedeloos moet nederleggen. Het is wel waar, wanneer
men zich hierdoor niet Mat affchrikken , maar liever zyne aandacht te fterker infpant , om , door ene herhaalde
lezing, met den byzonderen trant van dezen Dichter gemeenzamer te worden , dat dan het edele en grote , dat
onder ons bereik valt, ons te dieper treffen, en enen /lerkeren indruk zal maken. Wy zeiven hebben dit van
fommige gedeelten dezer Oden mogen ondervinden. Niettemin hebben wy dikwyls onzen geest geweldig vermoeid,wanneer wy, by deze en gene plaatfen itilftaande ,
in weerwil van herhaalde inipanning, evenwel in den geest
van verrukking, welke deze Dichttlukken bezielen , niet
genoeg doordringen , en alzo het verhevene derzeive; waarvan ons /teats een duister bezef bybleef, niet volkomen ontdekken, niet naar onzen wensch mede gevoelen
konden. Uit het een en ander is het ons ook duidelyk
gebleken , dat men , om in deze Oden en dergelyke
Dichtitukken van den Groten KLOPSTOCK een algemeen
en duurzaam behagen te vinden, niet alleen zekeren alVv2
ge-
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gemenen fmaak voor kunst en fchoonheid diene te bezitten , maar vooral ook geheel harmonisch met dezen
Dichter moet denken en gevoelen. Wie dit maar weinig duet, zal zeer ligt gevaar lopen hem verkeerdlyk te
beoordelen. Want dat de moeilykheid, om 's Dichters
ware mening foms te vatten,niet aan enig onvermogen van
KLOPSTOCK, om zich duidelyker uit te drukken, maar aan
den aart van zyn- onderwerp, aan de byzondere geitemdheid zyner ziele voor zekere foort van verhevenheid,welke
byna gene uitdrukking gedoogt, meer moet worden toegefchreven , daarvan hebben ons , ook fommige Stukken uit
deze Verzameling , waarin dat bedwelmende minder of
geheel niet gevonden wordt , genoegzaam overtuigd. Ten
blyke hiervan kan allerbyzonderst ftrekken die Ode ,
welke wy, als ook ene der voor ons behaaglyk(1e, onze
Lezers tot ene proeve geven. Het opfchrift is :
DE GENEZING.
Gy , ook een dochter der fchepping, Genezing!
Schoon niet gebaard voor de onfterffelykheid!
Gy zyt gezonden tot my van den hemel
Door den Heere van leven en dood.
Had ik uw lieflyken tred niet vernomen,
Had ik uw fluistrende item niet gehoord ;
Op myn koud, in het flof liggend, voorhoofd
Scond reeds de Dood met zyn yzeren voet.

'it Waar na die kreitfen reeds heneu gewandeld,
Daar om de zonnen de weerelden gaan ;
Daar de ver -fnellende flaartfter zich d'oogen,
Hoe door de kunst ook verdubbeld, onttrekt.
'k Had met •den eerflen groet der verrukking
't Volk van die zonnen, en g arden begroet ,
En reeds begroez de ontelbre bevolking
Van die comeeten , hoe hoog ook gefneld.
'k Had daar vragen gevraagd, als een jongling,
En, naar myn vragen beanzwoord, daar meer,
Dan hier menige reekfen van eeuwen
Ons ontraadslen, in uuren geleerd.

Maar
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Maar 'k had dan ook hier niet voleindigd,
't Geen ik in 's levens bloeityd begon ,
Daar, met een lieflyke Item, my myn roeping
Hier in dit lagere kweekfchool toe riep.
Gy, ook een dochter der Schepping, Genezing,
Schoon niet gebaard voor de onfterffelykheith
Gy zyt gezonden, tot my van den hemel,
Door den Heere van leven en dood.

Of de verandering der Dichtmaat iets tot de meerdere
verftaanbaarheid van deze Ode heeft bygebragt, kunnen
wy niet rechtftreeks beflisfen. Dezelve is de enige, waarin de Vertaler van de Dichtmaat van het oorfpronglyke
is afgeweken. De Oden van KLOPSTOCK die overigens
in deze Verzameling voorkomen, zyn verdeeld onder de
volgende •opfchriften: Aan den Verlosfer. Your eenen goeden Koning. Aan den Overaltegenwoordigen. Het Aanfehouwen van God. Het Lentefeest. De Ontfermer. De
Zaligheid van Allen. De Weerelden. De Gellernten.
Den Oneindigen. De Dood. De Hoogfle Gelukzaligheia'.
Het Voorhof en de Tempel. Het Groote Halleluja.
Yongeling. De vroege Graffleden.' De Zomernacht. De
Toekomst. De Chooren. Op het einde , van deze Verza-

meling vindt rn6n nog , flechts twee Dichtftukken van
WIELAND waarvan het eerfle de Gebodrte , het andere
de Op/landing , des Ferlosfers vermeldt. Wie den naam
van dezen Dichter maar boort noemen , twyfelt 'er reeds
by voorraad niet aan , of 'er zullen Dichterlyk genie en
Dichterlyk vuur in die twee Oden gevonden worden.
Maar 'er worden ook bepaalde denkbeelden krachtig in
uitgedrukt, welke het onze zaak niet is hier ter toets te
brengen, maar welke wy evenwel liefst aan dezen Dich.
ter overlaten. — In de lezenswaardige Voorreden des
Vertalers vindt men ook nog , ter gemoetkoming van den
Lezer om de ware mening des Dichters te vatten , enige
aanmerkingen, betreffende de Woordenfchikking, Spraakwendingen, Zinfneden en Zintekenen, die in de Oden van
KLOPSTOCK voorkomen. Een ieder, die de lezing derzelve
onderneemt , zal wel doen , vooraf ook vooral deze aaninerkingen in te zien , en zich dezelve eigen te maken.
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De Kinderen linnet Luimen; of Per/ma/en en Mengelfchriften
door A. VAN ICOTZEBU2. Uit het Iloogdultsch vertaald. Derde
en laatfle Deel. Te Utrecht , by G, T. van Paddenburg en
'Loon, 1798. In gr. 8vo. 34.8 bl.

Z

eiden wy, by ons verflag wegens de twee eerfte Deelen
van dit Werk ('p) , met verlangen te gemoete te zieti het
vervolg van het in dat tweede Deel begonnen Verhaal, ten opfchrift voerende : „ Beproefde Liefde; " cha p s kunnen wy betuigen, dat onze verwachting onnrent hetzelve niet is te leur
gefteld. Dit Verhaal, (welks vervotg het grootst gedeelte, van
het bier aangeltondigd derde fleet uitmaakt ,) is zo ryk geftoffeerd met zonderlinge onuttoetiligen , vreernde gebeurdnisfen ,
en onverwachtc ,uitkomften, dat inen naauwlyks zoude kunnen
gelooven, in hetzelve. eene wave : Gefelliedenis Ain re' trefen ,
zo niet de Sel*yver zyne Lezers .hiervati verzekerde Young
is het, hier en dear, met zulke treffende .beelden. en gelyk,
nisfen , zo tvel ats menschkundige".aantnerkingen ., cloorviochten ,
dat wy by deszelfs , leezing het' verheven genie van den vernuftigen welk echter -op fonnige , plaatfen eene
al te overfpaune verbeeldingskracht kenfchetst) beWonderden.
Het tweede Verhaal, in dir Deel voorkomende., ten opfcbrift
liebbende: ,, Zoo bemind geen man eene ware Gefchicdenis,'
fchoon niet zo ryk in avontuurlyke gevallen als het vOOrgaan•
de, verdient echter de leezing, van wile gevoeligen voor zul•
vere liefde , ten vollen. Wy rekenen her der moeite weardig, van hetzelve den boofdzaaklyken inhoud bier te hater:
vorgen.
,, De Gravin P.. reisde, in den Zomer van 1788 , door de
„ Stad W.., en bath eenige kanten ce wasfchen ; waartoe zich
„ een jong meisje voordeedt , op wier afgepynigd geleat eene
„ ftille neerflagtigheid te 1eezen was: de • Gravin , wier edele
„ ziel terftond . belting !hide in den naargeestigen toettand van
„ dat meisje., vroeg hear, by het te ,ontvangen. van het
„ gewaschte goed, befcheidenlyk near de oorzaak. healer kwei„ ling, en hoorde, dat de minnaar van Grietje, (dus. heette her
„ meisje) wegens de hardheid eener Stiefmoeder , die ,volftrekt
„ haaren echt weerde , in eene vlaag van wanhoop , veroor„ zaakt door een valsch gerucht van haar aantlaand ,huwlyk
„ met cenen anderen, voor 12 jaaren lang, ais Soldaat dienst
„ genomen hadt, en dat , dear zy thans door den dood hears
„ Va'ders, van het juk der fflefmoeder1yke heerfchappv on/fix
„ gen was, zy 200 Balers noodig hack, om haaren Koenraad

,, van
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„ van den Diens' vry re koopen, waarvan zy in twee laaren,
„ door haarer handen werk, nog flechts 150 dalers had overge,, gaard; gemelde Gravin fielde Grietje, door eene milde gift,
„ in that, om haaren Koenraad of te koopen; een nieuw leven
„ verfpreidde zich op het door weaken, werken en zuchten ,
„ verbleekt gelaac van 't meisje, en dank vervulde haare bly,, de ziel!
„ Grietje nam nu de reize na Koenraad aan , en op dezelve
„ werd zy , door haare te verregaande openhartigheid, en de
„ bedriegery eens Joods, van al haar geld heroofd, gaf den dief„ flal aan den Sellout van het dorp aan, doch zag nooic dit
„ geld weder : zy keerde dus, weenende, arm en ziek , tot
„ haare woonplaats weder; by welke terugreize zy, van eenen
„ braaven Predikant en zyne goedhartige Vrouw , zes.dalers
„ en eenen ducaat ten gefchenke ontving, terwyl zy, te huts
„ gekomen zynde, van eenen Doctor, die haar voor niet herRelde, nog vyf ducaaten kreeg ; naa drie jaaren zuinigheids
,, en vlyts, zag zy haare 200 dalers weder by Oin , en naa
• voor dat geld eene , wisfel., die de.Kooptnan, hearer ongeluk„ ken bewust , in flilte met ns defers verhoogd hadt, by zich
„ verborgen te hebben „, ging zy ten tweedenmaal tot haaren
„ Koenraad ; doch trof hem in bet oogenblik aan, Coen by.,
„ wegens het wegloopen met een Hecht Vrouwsperfoon , door
„ de fpitsroede liep ; teleurftelling . en geheonde Iiefde ver
„ fcheurden haare ziel., en niettetnin was zy edeihartig genoeg,
„ om den ongetrunwen Koenraad in het Lazareth zelve op te
„ zoeken;men begrypt ligt , wat , 'er by, zulk eene,,oritinoeting,
it vooral in de ziel van Koenraad (tinging; doch zyn berouw
,, en de vernieuwde belofte van getrouwheid verzoenden haar
weder mec hem ,, en zy was even vaardig.om hear befluit te
„ volbrengen., Naa dat zy negen dagen van Koenraads- harde
legerttede niet geweken , en by toen, door de vergiffenis
„ ner Grietje, en haare getrouwe oppasfing, aan de- beterhand
„ was,ylde zy na den Overflen„om het gewenscht ontfla.gyoor
„ Koenraad te bekomen; doch ook bier zag zy zich op nieuw
„ in haare verwachting te leer gefteld; een nabyzynde kryg
„ verboodt den Overflew, om aan eenigen foldaat ontilag re
• geeven ; het Leger moest zich marschvaardig houden; dt
„ getrouwe Grietje wenschte dan met, hem te trekken, want
„ haaren minnaar op. nieuw te verlacen , voor wiens bezit
„ zy zo veele jaaren gearbeid hadt, dit was haar ondoenlyk ;
„ de Overfle verwierp dien voorflag; doch , op haaren aan„ drang, nam by haar als Waschfler in den Veldcocht aan :
„ nu reisde zy onder zyn toezicht mede, en gedroeg zich
„ (ondanks alle de aanzoeken van eenige wellustige Officie„ ren) onberispelyk , en ingetoogen , zelfs =trent haaren
„ minnaar!
„ Vet.Vv4
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„ Verfcheide maalen was Koenraad, heelhuids, en ovetwitt•
„ nend, uit onderfcheidene Gevechten te rug gekomen; doch
,, in Oogstmaand van 't S aar 179 : verloor hy, in eene woe„ dende bataille , zynen regterarm, en viel op het flagveld by
,, de dooden neder; Grietje ylde , onder het gernor der ko,, gels, over het flagveld, vondt haaren minnaar onder de op.
eengeflapelde lyken, floeg haaren halsdoek om den vermink„ ten arm, nam Koenraad op haare fchouderen, en droeg hem
„ zelve na het Veldlazareth; waar gekomen zynde, zy in on„ macho tar neder zeeg, en eerst naa verloop van een uur
„ weder tot haar zelve kwam, om haaren Koenraad (die in„ middels verbonden was) met de tederfte liefde op te pas,, fen.
, Toen de Gravin P.., in den Zomer van I793 , andermaa/
„ door W reisde , zocht zy de Kantenwaschfler zelve op,
,, die zy thans met den vertninkten Koenraad gehuwd, en,
„ met een lief kind aan de Borst in de grootfle weltevreden,
„ held, vondt; vreugde en verrukking doorftroomden alle y hat„ ten , en de Gravin vernam met leedweezen de ongelukken
„ aan Grietje overgekomen, fchonk haar, voor elk der verloo• pene vyf jaaren , 5o dalers, en beloofde, haar dit alle jaa.
„ ren, ook uaa haaren dood te zullen doen geworden; waar„ naa zy , vol ceder gevoel, dit gelukkig gezin verliet.” „ Heil
• zy de Gravin” (dus eindigt de Schryver) „ en het goede
„ Grietje! die by de dweepery eener Romanheldin den ernst
„ eener getrouwe gade paarde , die de fchoonfle lentejaren aan
de liefde opofferde, en eindelyk zoo geheel den ongetrouwen
PP
„ vergifnis. fchonk. Dit heeft geen man gedaan: teen , zoo be-

„ minde geen man.”
Het derde en laatfte Stuk van dit Deel , ten opfchrift voerende: „ myne Letteroeffenende Levensloop,” is nlet onbelang.
ryk : in hetzelve geeft de Schryver een getrouw verfiag van zyne
voornaamfte verrichtingen , vooral geduurende zynen jeugdigen
leeftyd: oprechtheid is het kenmerk dezes Verhaals, en, fchoon
wy alle zyne ingelaschte aanmerkingen niet gaarne voor de
onzen zouden neemen, zal men, naa de leezing van hetzelve,
op nieuw deze waarheid bevestigd vinden: dat de indrukken,
die de mensch in zyne vroege jeugd verkrygt , zynen geheelen
volgenden denktranc wyzigen ; getuigen, het uitfteekend, en tot
fyn gevoel geaemd , vernuft van den Schryver.

SMOLLET, DE GPESTELYICE DON QUICHOT.
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De Ceestelyke Don Oyichot , of het Zomer Reisje van Ceoffroy
ThIdgoofe ; door SMOLLET. (lit het Engefrth vertaald , door
E. 13-1{KER Wed. A. WOLFF. II Declen In den Haag , by
I. van Cleef, 1798. In gr. 8v o. , te [amen behalven de
Feorrede , enz. 478

G eenzins

verwondert ons hetgeen de kundige Vertaalfter in
de Voorrede zegt „dat het oorfpronglyke dezer Vertaaling
„ zeer veele Lezers , en — 't geen meerder zegt — onder hen ,
,, die bevoegd zyn, om over dit foort van werken te oordee„ len , — zeer veele goedkeurers gevonden heeft; ook vOOr
,, men wist, aan welk luhnig vernuft men dit boek te den.
„ ken hadt.”
Men weet, hoe clerk, in vroegere jaaren het Straatprediken
in Engeland pleats vomit ; Welke ongerymde denkbeelden fom.
mige Landloopers owtrent den Godsdienst openlyk verfpreid.
den ; en hoe gretig dezelven door een ligrgeloovig en dweepziek Gemeen werdeii aangenowen t de geestige SMOLLET nu
fchetst ons eenen Jongeling (met naatne Geofroy 117i Idgoofe ,)
die, fchoon van goeden huize, en met eene ruime mane van
fchoolfche geleerdheid ♦oorzien , waarmede hy by elke gelegen.
heid zocht te pronken , door een beuzelachtig voorval, waarby
hy zynen hoogmoed gekrenkt achtte , cot eene zwaarmoedige
afzondering verviel , en, door in deze eenzaamheid zyne toe.
villein tot het leezen en overpeinzen van de dweepigfte Godge.
leerde boeken re neenren, het dwaas batik opvatte , ow de
Vergaderingen van eenige nabuurige Wegpredikers by te woonen, waardoor by nog meer in valiche Godsdienst-begrippen
verfterkt en geoeffenci werd, en noch door de raadgeevingen
zyner bedroefde Moeder, noch door de toefpraak van andere
Vrienden , dear of re brengen . was ; tot dat hy eindelyk , uit
zucht ow te fchitteren , en uit eenen heiligen yver, om zyne
denkbeelden aan anderen inede te dee'en , vteOr het huis van,
eenen zyner buuren , zynde een dweepzieke Schoenmaaker,
(in de wandelirg Berry genaamd) met wien ldgoofe , zints
eenigen tyd , gemeenzaam omging , in 't openbaar begon re
prediken, 't welk hem veele blinde aanhangeren bezorgde.
1-lierdoor zyne overdreeve eigenliefde gevleid ziende , vergeec by al verder zyne betrekkingen , eg waagt het, aan den
Schoenmaaker voor te flaan , om met hem eene reize te onderneemeu , ten einde in verre landen zyn godsdienftig famenftel voort te planten , en ongeloovigen te bekeeren ; maar
vooral om Briftol , alwaar, toen ten tyde , eene aanzienlyke
llocc van Volkspredikers was , te gaan bezoeken: in 't eerst
aarzelt gerry, zyne kostwinning en Vrouw te verlaatert, doch
de
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de dringende 2anzoeken van T-Fildgoofe doen hem eindelyk in
Bien voorflag bewilligen ; Wildgo* verandert zyne kleeding,
en de heide Zendelingen neetneu, van eenig geld en nood.
wendigheden voorzien , op eenen vroegen ochtend , de reize aan.
De ontmoetingen der twee gezellen zyn in den beginne
zeer moedbeneemende; zy worden dikwerf, by openbaare Pre.
dikingen , de voorwerpen van befpotting, en hebben fomtyds
zelfs moeite om zich uit gevaaren te redden ; doch fchoon
Berry niet zelden wankel[, weet Wildgooje hem door allerlei
drogredenen moed in te fpreeken, en is zo gekluisterd aan het
denkbeeld zyner geestlyke roeping , dat gemelde onaangenaamheden hem in zyn voorneemen veriterken.
Naa op hunne reizen verfcheide plaatfen aangLdaan ,
verfcheide openbaare Redenvoeringen gehouden te hebben,
(waardoor zy nu eens opgang maaken , dart wetter met finaad
overlaaden worden) komen de Reizigers te Glouce ter , de
geboorteplaats van den in Engetand zo verrnaarden Straatprediker Mr. Whitfield , dien zy daarnaa te Briftol bezoeken , en
door welken te hooren , Wildgoofe verfcheide nieuwe kundig.
heden opdoet, terwyl by zelf aldaar eenige maalen met roem
predikt ; Whitfield beftemt hem, om na 't Noorden van En•
geland, by de Koolmyn - werkers, het woord te pan verkon.
digen, en Wildgoofe neemt met Yerry de reize aan, }weft op
dezeive zonderlinge onzmoetingen, en komt einddyk wederom
te Gloucester , alwaar het eincle des tweeden Deels de Reisgenoocen laat. Wy verlangen, om, in het vervolg dezer fraaije
Vertaaling , de ontwikkeling der verdere lutgevallen van deze
twee Avonturiers Le verneemen.
De Charatiers van Wileigoofé en Jerry blyven zich, het geheele Werk door , zeer gelyk , en de Levensverhaalen , van
verfcheide perfoonen , die de Geestlyke Don Quichot op zyne
reizen ontmuet , (welke verhaalen geen gering gedeelte der
historie uitmaaken) zyn van dien aarc, dat men dezelven met
vermaak lees[.
Verre 'er van dean, dat men, in dit Beek, den waaren Gods•
dienst op eene aanflootgeevende wyze vindt aangerand, wordt
alleen het dweepig ltelfel van 't l3ygeloof ontzenuwd , en
veele hedendaaefche naain Christenen kunnen , door hun eigen
beeld bier en daar te ontelekken, zo zy niet al te zeer door
vObroordeelen verblind zyn , nit dit verhaal wezenlyk nut

trekken.

De
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Lie Schaaking , Blyfpel , in drie Bedryven. Uit het Iloogdultsch
van J. F. jibIGER. Te iinifieldam , by L. van Iimst en Zoon,
i i 98. In 11vo. 112 bl.
s het waar, dat de meerdere of mindere belangrykheid van
Tooneelfpelen afhangt van derzelver meerdere of mindere
trekking tot nut en fchuldeloos vermaak ; dan moeten wy bekennen , dat het bovenaangekondigd Blyfpel, naar dien maataaf
berekend , van niet zeer veel waarde is; althans Been enkel
treffend Character koint in hetzelve voor , en de grootfle loffpraak , die de man van finaak op hetzelve zoude kunnen
maaken , is deze: „ het is niet oniartig:'
Henriette van Sachau , die , door dwang haars , Vaders, tot
bruid voor eenen by haar onbekenden Baron beftelnd was ,
doch een' geheimen iniunenhandel met den Heer van Buchenhain onderhoudt , laat zich door haare Nicht ovcrhaalen om
met den laatstgenoewden te ontvluchten. Onverwacht ontmoe
ten de medeminnaaren (die tevens oude vrienden zyn) e1kanderen, en van Buchenhain deelt aan den Baron van Rofendaal
zyn plan ter fchaaking zyner minnaares mede ; terwyl deze,
onbewust dat dezelve de voor hem beftemde bruid is, aan
Bucheuhain daartoe zynen byaand belooft: de Gelieven outviuchten in het donker door eene achterdeur van den tuin, op
bet oogenhlik flat HenriEtte's Vader van dien kart inkomt ;
terwyl deze, (fchoon niets wezettlyks bemerkende) door die
deur open te vinden, achterdocht krygt, en binnen gaande,
om onderzoek te doen , dezelve achter zich ,toeauit; zodat
Buchenhain, die nog in den tuin is, daardoor opgeflootten , en
genoodzaakt words, op eenen boom zich te verfchuilen,
Rofendaal, naa Henriette in zyn Logement te hebben gebracht, gam na het huis van Sachau, om zyne aatataande bruid
te leered kennen ; en ontmoet het eerst, Wilhelmina van Sachau , ilenriette's eige Nicht , waarin by zyne bruid waant
aan te treffen ; doch welke , op eene listige wyze, zyne
liefdeverklaaring ontwykt , en onbeantwoord laat. Intusfchen worth het verblyf van Henriette door haaren Vader opgefpoord, Rofendaal bemerkt zyne dwaaling, en de ontvluchten komen op eene zonderlinge wyze in het huis van den
Heer van Sachau weder by6n; wanneer Rofendaal, zich geheel bedrogen ziende , Henriette aan Buchenhain affiaat , en
Wilhelmina tot zyne vrouw neemt.
De Vertaaling is (behalven ee,ige fpel- en drukfouten) vry
ongedwongen; doch wy raaden den Vertaaler, om zyne talenten voortaan aan waardigere onderwerpen te befteeden.
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Robert Maxwell, Tooneelfpel. Door A. vntst KOTSEBUE. In den
Haage , by J. C. Leeuweftyn , 1798. In 8vo. 95 bl.
Maxwell, een verarmd Koopman, gehnwd met AraRobert
bella voorheen Minnares van zekeren Walwyn , radeloos
zynde over den ongelukkigen toelland van zyn Huisgezin , en
na vruchteloos alle middelen beproefd te hebben , om deszelfs
rampzaiig lot te verzagten , neemt het wanhopig batik, om
zich te verdrinken , ten einde zyne Vrouw met haaren vorigen
Minnaar Walwyn , een zeer braaf en ryk Man , zou kunnen
trouwen , en dus een gelukkiger lot genieren ; by wordt echter
door een' Kruijer, Hartop genaamd, gered, by zyne Vrouw
te huts gebragt, en door een' Wynkoper, Harrington, wiens
'Loon met baden verdronken was , in diens plaats tot zyn'Zoon
aangenomen , waardoor zyne oroftandigheden geheel van gedaante veranderen,
Dit is de hoofdzakelyke inhoud van dit Stuk, dat zeer over.
dreven famengefield , en ten hoogfien onnatuurlyk en onge.
rymd is. Een Vader, die , fchoon zelf byna uitgehongerd,
zyn half verzadigd Kind belast , het overige van een broodje
aan een' Hond te geeven; een Echtgenoot, die zyne Vrouw
aan haaren vorigen Minnaar zelf aanbiedt , en het Land wil
verlaten, om den Minnaar zyner Vrouw niet in den weg te
zyn, is zeker geen alledaagsch , maar ook juist geen kiesch,
character; de Man is te trotsch , om een weldaad van dezen vorigen Minnaar aan re neemen, en is tevens laag genoeg ,
zyne Vrouw aan hem aan te bieden. Hoe kiesch! ... hoe natuurlykt
Men kan dezen Duitfchen Engelschman , ongeacht het zogenaamde oordeel van NOTSEBUE zelf, dat dit welligt het beste
zyner Stukken is, met recta onder zyne flechtfle , en de Vertaling vooral niet onder de beste , rangfchikken. Dat
Loch deze harsfenlooze Engelschman van ons Republikeinsch

Tooneel blyve !

ALGEMEENE
VADERLANDSCHE
LETTER-OEFENINGEN.
Broederlyke Onderhandeling over de Geloofsvereeniging alter
Christenen , en de gronden daartoe dienende nader overwogen
in een Brief aan den Eerwaarden Burger G. Bruining,
Leeraar der Remonfiranten te Berkel. Door B. S. SINKEL.
Te ilingerdam , by F. J. van Tetroode , 1798. In gr.
8vo. 26 bl.

D

e Burger SINKEL op zyne beurt getroffen over de wyze,
waarop de Eerw. Bruining zich zoo gevoelig had getoond , op het leezen van deszelfs ernftige uitnodiging tot
eene algemeene , en zoo zeer gewensehte,vereeniging der Christenen , deett in dezen Broederlyken Brief zyne aanmerkin.
gen over de tegenbedenkingen, door Bruining in 't midden
gebragc, mede ; met het dreelend vooruitzichr , om ook te
eeniger tyd door de Remonftrantfche Broederfchap , by welke
hy zich ongenood , hoewel , gelyk hy zich uitdrukt met het
brulloftskleed der liefde uitgerust, op her gerucht eener voorgelteide vereeniging, tot verbroedering heeft aangemeid, met
een weerkeerig aanbod van broederfchap vereerd te worden,
zoo als Bruining aanvankelyk de toegereikre hand van broederfchap wet heeft willen aanneemen. Hy bon& , met dat
les, nog deeds vast aan 't voornaamfte punt van verfchil tusfchen de Roornschgezinden en Protedanten, en beweert, als
voren , ten flerkden , dat de grondregel der Proteflanten, omtrent de algenoegzaamheid der H. Schriftuur, tot regeling van
ens geloof en zeden , de proef der redeneerkunde' geenzins
kan doordaan. Hy eischt nog , als voren, dat men de H.
Schriftuur aanwyze in haare echtheid, zuiverheid en volkomen•
held , en wil dezelve niet eer, als een regel van geloof en
leeven , laaten gelden , ten zy men, in that zy een getrouw affchrifr daarvan , met 't oorfpronglyke behoorlyk
vergeleeken en wettig geauthentizeerd , te leveren • en nit een
getuigenis der H. Schrift zelve aan te toonen, dat zy voor
den eenigen onfeilbaaren regel van ons geloof moet aangenoomen worden. Wy hebben niet kunnen merken , dat de Advocaat SINKEL nieuwe redenen voor zyn gevoelen heeft bygebragt , die fteek houden. De gevolgtrekking uit de zorgvuldige bewaaring van de Tafelen der Wet, de echte Schriften van
Niozes , en alle andere gewyde Boeken. by de Uneaten, op 'a
geen de Christenen hadden moeten doen , ointrent de oor.
Xx
LETT. 1798. NO. 15.
fprong-
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fpronglyke Boeken des Nieuwen Verbonds, zullen die Schrif en
voor ons het regte gezag hebben , bewyst te veel of liever
niers. Op de tegenwerping , uit des Apostels woorden ,
2 Thesf. II: 15. float de inzettingen, die u geleerd zyn, het
zy door ons svoord, het zy door onzen Zendhrief , is honderdmaal, en, zoo wy meenen, op eene voltioende wyze, geantwoord. Wy durven ook verwachten , dat de Burger SINKEL
die zich als een fchrander en nadenkend Man heeft - doen ken.
nen, by verdere nafpeuring van des Apostels meeting, niet zal
blyven ontkennen, dat Paulus bier ook wel zulke overleveringen zou kunnen bedoeIen, die in 't geheel van de befchreevene Leer niet verfchillen , :mar 'er een gedeeite van uitmaaken , en door hem, zoo wel fchriftelyk , als mondelyk , zyn
voorgedraagen. Zouden Calvyn en Beza , op waken by zich
beroept, ook wet jets enders bedoeld hebben ? Met dir sties
bevat ook deze Brief goede gedachten , en verleevendigt by
ons de itreelende hoop , dat de verfchillend denkende Christened langfamerhand nader tot elkanderen zullen komen: waartoe
alle zulke befcheidene en vriendbroederlyke poogingen, in weerwil van den grooten affland, die 'er nog needs blyft, meer en
meer den weg baanen.

Tweede en laatfle Drietal gemeenzaatne Brieven, tusfchen'Frien.
den te Alkmaar en te Utrecht, over FKANS VOURHOUT 'S Overgang tot de Roomfche Kerk. Vooral gefcbikt tot wederlegging
der Voorreden, door PE.T1: US SCHOUTEN Roonsch Priester en
Pastoor te Alkmaar , voor het eerfte Stukie van deszeljs Ver.
antwoording geplaatst. Met een Voorbericht van den Uitgeever, en eene Narede. Mlles belangryk yob,- Protefianten en
Roomschgezinden te Alkmaar , en aloe in tie gewezene Fereenigde Nederlanden. Te Zikinaar, by J. A. van Haiencarfpel,
behalven het Voorbericht van 8 N.
]798. In gr. 8ve.
fly de Aankondiging van het eerfte drietal Brieven (*) ,
op deze ten vervolge itrekken , twyfelden wy, of de Uitgeever wel waarlyk onderfcheiden zy van de Brielfchryvers, of
wel van den genen, die zich achter het fcherm dezer fchynbaare Briefwisfeling verkozen heeft te verbergen. Dit tweede
laat ons, met alien fchyn van verfchil, nog even onzeker. Het
2y hiermede zoo het toil , men ontvangt weder een drietal
Brieven, voornaamelyk ingerichr tot verdediging van de voor
gaande , tegen de aantnerkingen van den Roomfchen Priester
en Pastoor r. CHOUTEN in de breedvoerige Voorrede voor de
Verantwoording van F. VOORHOUT geplaatst , waarvan wy bier
boven verflag gedaan hebben.
(*) Zie

Vatter:. Lat. VOW' 1798. bl. 295.
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In den eerfien Brief van een Vriend te Alkmaar aan zyn
Vriend te Utrecht, die zich ook p ier, als een Disfenter buiten
het Gereformeerd Kerkgenootfchap , voordoet , worth eerst
ontkend, dat des Schryvers oogtnerk geweest is om den overgang van VOOEHOUT of te keuren , en 's Mans karafter in
een ougunflig licht te plaatzen , hebbende hetzelve alieeh ge.
flrekt, om eenig nader bericht mede te deelen omtrent den per.
loon van FRANS vooarrour, deszelfs karaeler, en alles, wat zynen
overgang tot de Roomfche Kerk zou kurinen verklaaren ; daarna lets gezegd, tot verfchooning van het niet bekend maaken
der naamen van de Brieffchryvers ; vervolgends aan Pastoor
SCHOUTEN verweten , dat by , in zyn antwoord , vry wat uit
de voorgaande Brieven overgenoomen , en , gelyk de Alkmaar.
fche Vriend zich uitdrukt , overal, als by wederomkaatzing ,
zyn voordracht met het zout befirooid heefc , dat in die Brieven ligr. Dit ziet op een gezegde in de Nieuwe Fader'. Bibliotheek, dat deze Brieven niet zonder zout gefchreeven zyn,
waarmede onze Brieffchryver zoo zeer is ingenomen , dat hi
de moeice neemt om de geheele Recen4ie der voorgaande Brieyen, gelyk ook van den overgang van F. VOORHour zelven, in
de Vaderl. Bib!. , uit te fchryven.
In den tweeden Brief, volgends de onderteckening, agt dagen laacer door denzeifden Schryver afgevaardigd, maakt by
voornaamelyk zyn werk , om zich van _de befchuldiging, hem
door SCHOUTEN te Taste gelegd, te zuiveren, als of hy, in de
befchryving en beoordeeling van het karafter van VOOSHOUT,
zich zelven had tegengefproken.
De Ucrechtfche Vriend yacht , in den derden Brief , dien
by als antwoord op den voorgaanden wil aangemerkc hebben ,
aan te toonen , dat SCHOUTEN eenige gezegden des Brieffchryvers, waarop hy inzonderheid vast, niet alleen door overhaasting, maar door oncydige beweeging zyner bedorven hartstochten, geheel verkeerd voorgedraagen, en zich, ook in andere
opzichten , allerongelukkigst verdedigd heel. Als b. v. in
't geen hy, om zyne koene aanvallen op de eofle Vraag van
den Heidelberfchen -Catechismus ftaande te houden , heeft te
berde gebragc , waaromtrent de nadere aanmerkingen van den
Brieffchryver wel verdienen geleezen en overwoogen te worden. Over 't geheel zyn ons deze Brieven meer doordagt, en
nog al belangryker voorgekomcn , dan de eerfte. Of evenwel ,
' t geen in 't Voorhericht, tot vergoelyking van den fcherpen
toots. die 'er doorgaans in heerscht, gezegd is, wel fieek houde , willen wy niet beflisfen. Van listige Itunstgrepen , om
zyne gezegden en de zaak van zynen bekeereling goed te
maaken, is SCHOUTEN moogelyk niet geheel vry te pleiten ; maar
bet is wat fierk, zonder den minlien fchroom te verwachten, eke
onpartydigen hem over de inbeelding zyns harte,
nos verflands, zullen beklaagen.
XX2
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Verantwoording van FRANS VOORHOUT, wegens zynen Overgang,
uit de Gemeenfchap der Gereformeerden , tot die van de
Roomsch -Katholyke Kerk , met eene Voorrede , voornaamelyk
ingericht ter beantwoording van het Drietal Brieven , over
gemelden Overgang , tusfchen Vrienden te Utrecht en te Alkmaar , door PETRUS SCHOUTEN , Roomsch Priester en Pastoor
te Alkmaar. i , 2 en 3de Stukje. Te Ansfierdam, by P. van
Buuren , en te Alkmaar, by A. Hoogland Bierlaagh , 1798.
In gr. avo.
Yerantwoording , enz. 4de en laatlie Stukje. Met eene Narede,
voornaamelyk ingericht ter beantwoording van het tweede en
laatfle Drietal Brieven , over gemelden Overgang , tusfchen
Pi-leaden te Alkmaar en te Utrecht. Te zamen 224 bl. Yoorrede van 56 en Narede van 72 hl.

'

it een vorig Schrift , door den Roomfchen Priester en Alk[..7 maarfchen Pastoor P. SCHOUTEN aan 't licht gebragt, waarvan wy ook niet lang geleden eenig bericht gegeeven hebben (*), leerden wy den Heer F. VOORHOUT , en de door hem
opgegeevene beweegredenen van zynen overgang , nit de ge.
meenfchap der Gereformeerden tot die van de Roomsch - Katholyke Kerk . reeds eenigzins kennen. Hy heeft noodig geoordeeld , zich over deze veel geruchtsmaakende zaak breedvoerig te verantwoorden , waarin hem de Eerw. SCHOUTEN ,
wien de zaak van dezen nieuw geloovigen,waarby hy van 't begin of betrokken geweest is, zeer ter bane gaat , ook nog de
behulpzaame hand heeft willen leenen, door eene uitgebreide
Voorrede en Narede , die famengenomen meer dan een derde
gedeelte van den inhoud dezer 4 Stukjens uitmaaken.
VOORHOUT tracht ons ten fterkften te beduiden, 't geen hy,
by 't afleggen zyner geloofsbelydenis, openlyk betuigd heeft,
dat by , naamelyk , alleen nit overtuiging en waarheidliefde,
tot dezen flap gekomen is. De waare Roomsch - Katholyke
Leer is, naar zyn oordeel, te zeer miskend. Zy alleen is in
flaat, om de onzekerheden , die' het gemoed van Godsdienstminnende Proteflanten ontrusten, weg te neemen, en geheel
zuiver van alle die wangevoelens en afgoderyen en bygeloovigheden , die dezelve zyn te lane gelegd. Hy is voornaa.
melyk , door het leezen van het Kerkboek van SCHOUTEN, en
verdere vertrouwelyke onderrichtingen van denzelven ontvangen , tot die vaste overreeding , waarop hy nu zoo gerust
fchyut te weezen , gekomen, en vindt zich in gemoede verplicht,
(*) Zie boven, bl. 2E8.
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plicht, om, ter verdediging der Leere, die by nu voor de
alleen waare houdt, de pen op te vatten, en het waare fchoon
derzelve op nieuw in een helder daglicht te ftellen , het geen,
door de voorootdeelen der tyden en omftandigheden, zoo
lang verdonkerd geweest is, waarcoe hy meent dat het nu de
segte tyd is.
Een en andermaal met den Pastoor SCHOUTEN in gezelfchap
geraakt zynde , en denzelven by gelegenheid van een gefprek
tusfchen twee Proteftanten , over het leerituk der Transfubitantiatie, daarvoor bewyzen hebbende hooren aanvoeren, zoo als
by nog nimmer had aangetroffen kwam by tot het befluit,
om van dezen Mans die hem door zyne redeneeringen reeds
fterk had ingenomen, een nader onderricht, aangaande de Leen
der Roomsch-Katholyke Kerk, te begeeren, die hy van nu
of begon te gelooven , dat niet zoo ongegrond en verwerpelyk
moest weezen, als by zich dezelve, met eene groote menigte
buiten dezelve , dus verre had voorgefteld, terwyl 'er toch
ook kundige en godvruchtige menfchen- gevonden wierden
die dezelve omhelsden. De Eerw. SCHOUTEN was gereed ,
dezen twyfelaar ten dienite te than, en net niers onbeproefd,
om de goede gedachten , ten voordeele van zyn Kerkgenootfchap opgevat , te verfterken. VooRHOUT ontving aanftonds
boeken um te leezen , met de vrybeid , om alle zyne bedenkingen fchriftelyk op te geeven , waarop SCHOUTEN zou ant.
woorden.
Hieruit is die Briefwisfeling ontftaan, die ons bier in druk
medegedeeld worth. Deze Brieven zyn voor geen uitcrekzel
vatb,aar ; zy verdienen van alien, die in de voornaamfte gefchillen tusfchen de Proteftanten en Roomsch-Katholyken eenig
belang ftellen, en nog iets meer begeeren te weeten , van de
wyze , waarop VOORHOUT tot den zonderlingen flap, die zoo
veel van hem doer fpreeken, gekomen is, geleezen te wordet.
Men ziet daaruit, dat VOORHOUT waarlyk onderzoek heeft in
't werk gefteld, en niet dan langfamerhand overtuigd geworden
is. Hy oppert dikwyls allergewigcigfte bedenkingen, wederlegt
niet zelden de tegenbedenkingen van SCHOUTEN op duchtige
gronden , en blyft zich vooral tegen deze vastftelling der
Roomfche Kerk lang verzetten , dat de Goddelyke Openbaaring
niet volkomen in de H. Schriftuur , maar voor een gedeelte by
monde overgeleeverd is. En evenwel laat by zich dan wederom geduurig , door in ons oog zwakke redeneeringen , overhaalen , om het gezond verftand ten eenemaal te doen zwygen, en plaats te geeven aan een blind geloof, alieen gegrond
op menfchelyk gezag, ook wel omtrent zaaken, die de grootfte tegenftrydigheden in zich bevatten. Dan noemt by weinig
of niers beduidende antwaorden , op gegronde redeneeringen,
zeer belangryk , en geeft zich eindelyk geheel gewonnen. De
overgang , van twyfeling en fterken tegenftand tot toeftemMing
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ming en volkomen overtuiging, is fomtyds vreemd en zonderling; en dat te meer, omdat voortnour ook nog ter gelyker
tyd over de voornaamfte gefchilpunten met Proteftantfche Leeraaren geraadpleegd , en daaromtrtnt zelfs, met dezen en genera
van zyne Proxeftantfehe vrienden, Gene vertrouwde briefwisfeling gehouden heeft , waaruit by , volgends 't geen daarvan in
deze Verantwoording is medegedeeld, ten minften nu en dan,
(want men kan niet zeggen, dat by by alien altyd even goed
te regt geraakt is ,) vry wat ftof tot nadenken, over den onvoldoenden redeneertrant van SCHOLTEN , had kunnen krygen.
Het kan moogelyk eenige opheldering geeven , dat dit alles,
met voorkennis en volkomen toeftemming van SCHOUTEN, gefchiedde, die de brieven van VOORHOUT , en daarop ontvangene antwoorden , zoo als deze hier zelf . verhaalt , ook wee
zag, en VOORHOUT behulpzaam was , in de wyze, waarop by
2yne twyfelingen , over voornaame grondregels der Proteftan/en, in 't niidden bragt , en Heeds volhield. Het is uit bet
geheele beloop dezer Verantwoording middagklaar, dat het inneemend vooritel van den Roomfehen Priester, en het gunflig
gevoelen van 's Mans bekwaamheid, op de wending en bepaaling der gedachten van VOORHOUT zeer veel invloed gehad, en
tan deze gantfche zaak zoodanige richting gegeeven heeft, ais
wy in dit gefchryf te zien krygen. Terwyl by nog bezig was
met Proteibunfcbe Leeraars te raadpleegen , ging hy , niet nu
en den , gelyk lang te voren reeds zyne gewoonte was , meat
Dyne alleen, in de Roomfche Kerk, en vereenigde zich daar
zelfs met de algemeene kniebuigingen als de hostie aan de
Gemeente ter eerbewyzing werd aangeboden, en , toen hy,
in een brief aan SCHOUTEN' zich hierover min of meer bezwaard vond, kreeg by ten antwoord, dat byaldien een Proteftantsch Leetaar, om zoodanig gedrag, zich met hem in geen
vertrouwde briefwisfeling wilde inlaaten, om zyne bezwaaren
te beantwoorden , deze daardoor een beklaaglyk teeken van
zynen toefland als Leeraar zou geeven. Het zy verre van ons,
de eerlykheid en het welmeenend oogmerk van VOORHOUT, in
bet vraagen van onderricht by Proteftantfche Leeraars, te willen verdenken ; maar welligt 'melt hem het groot vertrouwen
op de buitengemeeue kende en doorzichtigheid van den Eerwc.
senourew , eer by het merkte , en eer 'er nog waare overtuiging by hem pleats had, voor de Leer der Roomsch- Katho.
lyke Kerk te zeer ingenomen, otn van deze onderhandeling nu
nog 't regte voordeel te kunnen trekken. Wy willen even
weinig het Christelyk doel van SCHOUTEN in de te regt bren.
ging , zoo by meende , van dit dwaalend fchaap , in twyfel
trekker. Maar hoe ligt loopen wy menfchen gevaar , om , ter
bereiking van 't geen wy met geestdrifc wenIchen , in de
keuze der middelen , meer te zien op de iterkte van ons vere
langen , dan op de juistheid van 't geen wy daartoe in 't
werk
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werk ftellen. Het is in de daad allermoeielykst, in zoodanig
geval, waarin SCHOUTEN verkeerd heefc, geheel onpartydig te
blyven.
Nu nog lets van de Voorrea'e en Narede van SCHOUTEN. De
Voorrede is vooznaarnelyk ingericht , ter beantwoording van
bet, drietal Brieven , over gemelden overgang, tusfchen Vrienden te Utrecht en te Alkmaar. Toen wy van deze Briefwisfeling verflag deeden , kwam het ons reeds vermoedelyk voor,
dat deze en gene bedenkingen der Brieffchryvers niet onbe.
antwoord zouden blyven. De Pastoor scnoteralv treedt daarin , voor de zaak van zynen nieuwbekeerden Vriend , met
blykbaare gevoeligheid over de oordeelvellingen der Brieffchryvers , nader in de bres, en wil ons doer: gelooven, dat
VOORHQUT 3o jaaren Sang alles behoorlyk onderzocht heeft,
eer by tot vaste overtuiging gekomen is. En daarvan bedient
by zich tevens , ter zyner verontfchuldiging, over de wyze ,
waarop by het zyne toegebracht heeft, otn dene zoo aanmerkelyke verandering van gevoelens ruchtbaar te maaken. Hy
heeft niets misdaan, door de Gereformeerde Geestelyltheid. in
een ongunftig licht te plaatzen , omdat dit juist en liefderyk door hem gedaan is. Aanvallen op den Heidelbergfchen
Catechismus ftonden hem vry , omdat datuin, zoo by meenc,
nog fteeds de Roomfche Kerk openlyk gelasterd word y. Hy
tracht alle zyne gezegden daaroimrent goed te maaken , en
voegt 'er nieuwe berispingen van deze en gene gezegdeu in
den Catechismus by: waarop vry wat zou aan to merken val.
len. Desniettemin draagen alle 's Mans antwoorden , op de
ingebragte bedenkingen der BriefIchryvers , overvloedige be.
wyzen van meer dan middelmaatige kennis en fyn vernuft,
waarvan by zich meermaalen meescerlyk weet te bedienen,
zyne tegenparty in de engte te brengen. Nergens is de Pastoot SCHOUTEN , in ons oog , zwakker, dan in het bybrengen van bewyzen uit de H. Schrift , ter vercjeediging van
leerbegrippen , die , hoe kunftig ook voorgedraagen , niet
ligt de wets van het gezond verfiand zuften doorflaan, en
even weinig voorwerpen van redelyk geloof kunnen worden.
En met deze weinige vrymoedige aanmerkingen , die wy
hoopen , dat de Eerwaardige Man en zyn Vriend VOORHOUT
beiden ons zulien ten goede houden , moeten wy nu van
de aankondiging en beoordeeling van deze vier interesfaute
Stukjens affiappen.
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.De Befchuldiging van den Pastoor P. SCHOUTEN, dat veele eltl•
derfins geleerde Mannen onder de Gereformeerden de Roomsch
Katodyke Kerk de lompfle en onbefchaamdfle lasteringen op
den floutfien loon aantygen, wederlegd , door fgodifthe daadwaken welke nog heden ten dage in de Roomfche Kerk
geiiefend warden. Opgedraagen aan myne Proteflantfche , ads
ook aan myne verfiandige en waarheidminnende Roomfche Medechristenen. Door een Veneerer van zuiveren Chri:telyken
Godsdienst. Te bekomen, te Amfierdam, by H. van Kesteren,
enz. In gr. 8vo. 90 bl.

W

ederom iets,

dat

betrekking heeft op den Overgang van

F. VOORHOUT, voornaamelyk ingericht tegen den Pastoor
SCHOUTEN. Deze had , by de eerfte gemeenmakking van deze

gebeurtenis, veele anderfins geleerde Wiannen onder de Gereformeerden befchuldigd, dat zy de Roomfche Katholieke Kerk
de fornpfte en onbefchaamdfle lasteringen , op den ftoutften
toon, aantygen. Dit heeft den ongenoemden Schryver van dit
Stultjen, die zich een Vereerer noemt, en mecterdaad betoont,
van zuiveren Christelyken Godsdienst, de pen doen opvatten,
niet zoo zeer uit onverdraagzaame en bitcere vooringenomenheld tegen hun , die tot de gemeenfchap der Roomfche Kerk
behooren, waaronder hy inregendeel verklaarc eenigen hoog te
achten, en zorfs onder zyne oprechte vrienden re teilen; maar
uit een warme yverzucht tegen de afgodifche plechtigheden,
bygeloovigheden en misbruiken der Roomfche Kerk zelve;
tegen de zoodanigen, die dezelve invoeren, voortplanten , en
verdedigen; tegen bun, die, hoe zeer zy overtuigd zyn , dat
zy in hunne Kerk plaits hebben , dezelve op wile moogelyke
wyzen bemantelen en verfchoonen, en dus de waarheid in ongerechtigheid te onderhouden. Vooraf zegt de Schryver zyne
gedachten over de wyze , op welke de Burger voonnour zyn
onderzoek naar de waarheid van het leerftelfel der Roomfche
Kerk heeft begonnen. Wat zou men ," vraagt hy , „van ietnand zeggen die verbysterd door den politieken roedragt van
zaaken in ons Vaderland zedert 1793 en het leezen van veele
8taatsfchriften om agter het waare der zaak te koomen zich
by een gaauw Prinsman vervoegde? Atle zo veel wy waare
Vaderlanders zyn zoude zulk een gedrag ongepast ja zelfs
zeer ongereimd vinden ; en heeft de Burger vo , RHOUT wtI
anders gehandeld? Geergerd en ongerust geworden zynde ov(r
de menigvuldige en verfchillende gevoelens onder de Proieflanten begeeft hy zich op het leezen van een Kerkboek tot
de leeraar in eene Kerk die de gezwooren Vyandin aller Pro•
teftanten is die (hoe zeer de Burger vooknour dit ook mooge
zoeken te bewimpeten) over al waar het in haar vermoogen was
dezelve te vuur en te zwaard vervolgd en verweest heeft. Is dic
e en

WEDEELE OD.

657

een onpartydigen Rechter verkiezen? Zo de Burger VOORDOUT
voorzichtig had zoeken to handelen dan bad hy onderzoek moetea
doen na goede Controvers fchryvers die 'er in menigte voor
handen zyn, en bovenal de Kerkelyke Gefchiedenis der drie
laacfte eenwen raadplegen 'c Welk eene zaak van zulk een uitftekend belang wel der moeite waardig was. Onder de Contro.
vers fchryvers had hy in eene Verhandeling van .7. la Placette

over de ongeneeslyke algemeene twyfelingen der Roomfche Kerke
kunnen zien, DAT ' Elt. VOLSTMET NILTS ZV WAARVAN ZICH
1100mSCHGEZINDEN MET EEN VAST GELOOF VERZEKEREN RUNNEN.
Hy had het fchoone werkje van Claude kunnen leezen, onder
den titul van Defence de la Religion Reformd, Contre les Prejuges legitime sontre le Calvinisme , of wel, Lettres d'un Theo.

logien Reformd a un Gentil homme Lutherien. Pour lervir de reponfe a cells q'un Doeleur Allemand (de Jefult Schefmacher)
a ecrit a ce Gentilhomme. Waar hy onder anderen betoogd had
kunnen zien , dat 'er in de Kristelyke Kerk op de gantfche garde geen onfeilbaaren uitlegger der verfchillen beftaat. Daar
had by een Brief kunnen vinden, opzettelyk over de overleveringen handelende, in dewelke dit artikel tot den grond word
verwoest. Vooral zouden wy hem het werk van Cabeljauw,
Catholyk Memorieboek genaamd, hebben durven aanpryzen."
Daarop volgt de wederlegging der ingebragte berchuldiging
van sCHoUTEN, door afgodifche daadzaaken, welke nog heden
ten dage in de Roomfche Kerk geoeffend worden. Hy beroepr
zich inzonderheid op de groote aanftootelykheid en byg-eloo•
vigheid der aanbidding en eerdienst van Maria,. die men Dea ,

Winne Moeder der barmhartigheid , Helpfler,, .Ferlosferes,
eenige troost en hoop van alle verlegenen, noemt, en onitrent
welke men zich, in een boekjen, getiteld, van de liefde der
Christenen tot de Moeder Gods Maria, met gratie en privilegie

gedrukt , en nit naam van het geheele lichaam der Jefuicen
goedgekeurd, onder anderen dus uitdrukt: „ Zo veel als wy
God fchuldig zyn , zyn wy Maria ook fchuldig ; want haat
Zoon doer ons geen goed , dan door zyne Moeder. Wy moeten hear dienen en beminnen met eene Goddelyke liefde. Dienen als onze Koninginne en de opperfte Vrouwe van alle Creaturen, op haar berrouwen ende onze toevlugt tot hoar neemen , even als tot onze allerzoetfte Moeder. Zy moet vans
ons aangezien worden als onze Middelaaresfe tusfchen haare
Zoon en de Zondaaren , ende wy moeten altyd tot haar minnelyk herte onze toevlugt neemen , op dat zy ons met God
verzoene ende van hem verkryge remedie voor alle onze noodzaakelykheden , offerende door haar alle onze dienfte, gebeden
ende affe6tien." In eene oude Litanie words gezegd : „ In u
myne Vrouwe, heb ik al myn vertrouwen gelleld. De Heme•
len vertellen uwe eere. In uwe handen beveele ik mynen
geesr. Dat alles war adem heefr onze lieve Vrouwe loove.
Xx5
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Zy heeft de wagenen van Pharao met zyn geheele heir in
de zee geworpen:' Men doec in Italie , by gelegenheid van
drukkende of dreigende rampen ; flacelyke ommegangen, verzeld van gezangen ter eere van Maria, die men ook wel gewoon is op openbaare plaatzen aan te piakken. Ken geloofwaardig ooggetuige heeft daar , under anderen , deze godslasterlyke verheffing van de Moeder onzes Heeren 'geleezen.
, Niemand kan zalig worden , dan door u , 6 allerheitigfte
IVIaagcl. Niemand kan van kwaad bevryd worden , dan door u.
Daar is niemand, dan gy, wiens genade zieh onzer kan erbarmen!"In een Gebedenboek ,nog maar onlangs (z791) uirgekomen, komen de volgende periodes voor: „ 6 Onuitfprekelyke volheid, wat al heerlyke gunflen behelst gy niet? De
volheid der Godheid zelve woonde lichaamlyk in u , en aan
deze volheid zyt gy mede deelachtig geworden. Gods. eeniggebooren Zoon is chain met u, en gy met hem, in die verheven
heerlykheid, daar gy in alle eeuivigheid heerscht,by Jefus Chris.

tus uwen Zoon, die alleen boven u is."
Men kan bier vervolgends dergelyke ftaaltjens van verregaande bygeloovigheid , met opzicht tot de vereering en aanbidding van Maria- bee/den, die 'er in menigte zyn, en aan welken men de zonderlingfte mirakuleufe uitwerkfelen toefchryft,
bygebragt vin den; ook dezulken, die nog hedendaagsch fland
grypen. Men wont dezulken, die veele dingen gezegd, traa.
nenvloeden gefiort, en gebloed hebben. Men bids ze, met de
grootfle devotie, aan , ontvangt een aflaat van 4o dagen voor
een faire by zoodanig beeld, en veroorlooft zich allerIei fchan.
delykheden , als men zich flechts van dien plicht heeft gekwetten.
Hierby komen ook nog eenige bewyzen van bygeloovigen
eerdienst, omtrent de beeltenisfen van den Zaligmaker zelven,
en wel voornaamelyk van het Kruis , en ten flotte des Schry..
vers oordeel over de waare redenen dat zulke befpottelyke
en ergerlyke bygeloovigheden nog fleeds in Roomfche Lan.
den, ook dezulken , die onmiddelyk onder het oppergezag
van Rome flaan , geduld en fiaande gehouden worden ,
die by deels in de Staatkunde van het Roomfche Hof, deels
in het voortduurend gezag, en den nog verbaazenden invloed,
der Monniken, meent te moeten vinden.
Het moeit ons , dat eenige iterke uitfpraaken van den
Pastoor scnoterm, die wy vooronderflellen, dat, met alle opge•
klaarde en eerlyke Roomschgezinden, dergelyke dwaasheden ten
flerktlen verfoeit , den Schryver van dit Stukjen aanleiding
hebben gegeeven, am zulke onaartige daadzaaken, die met de
grondleer der Roomfche Kerk , en met den overgang van
F. voonuour tot dezelve , in geen noodzaakelyk verband than,
meer en meer aan 't licht te brengen.
BEAD.

BLADWYZER
DER

VOORNAAMSTE MONDERHEDEN,
in de

Letteroefeningen

voorkomende.

Te onvredenheid heerscht 'er,,
A.
(VAN naa) Luthersch 366. Van de Huwelyken te
ALeeraar
'
te Haarlem , Aan- dier Stede. aid.
merkingen, wegens diens Cha-BecK2T, (T.) aanmerking op
636 diens bewaarde kleeding. 409
ra&erfchets.
ALPICENS , (I-1.) vennoordt twee Beer. Zie Tsbeer.
zyner Kinderen , 416. Aanmer. Bethlehem , wegens bet aantal der
421 vermoorde Kinderen aldaar.
kingen daar op.
Arnfterdam., oorzaaken van de
375
tout- en flegtheid des Gragt-Ba ymA , (C. L. yew) diens geval
waters to diet Stede , 257. met H. VAN CASTROP. 8o
Voorgeflagen middelen van — door JAN TEN BRINK beverbetezing, 253. Reden, waar- flreden , wegens zyn voorge82
om, niettegenftaande het woord flaagen Eed.
Ondergetekenden, geen naam ge-Blindmuis , befchreeven. 168
vonden wend onder het Lie-Boeren , in Duitschland , leggen
fchrift , dat de Afzetting der verre agter by de Haiku* lie.
Raaden vorderde , 401. Aan- 129. 13o
merkingen op het oproerig Boomen , derzelver fchadelykheid
bedryf der Patriotten to dier voor de gezondheid to ver goStede, 402. Vondt zich tegen trokken en ongegrond. 212
de Pruisfen alleen gelaaten , 403.Boactisas , (A.) befchryft de hanDe buitenwerken befchooten. delwyze met hem gehouden in
a/d. 179o.
183
Antigua. (Befchryving van betBORSELE, (WOLFERD VAN) over
173 den Eed, welken by van Graaf
Eiland)
Apothecars , wegens derzelver be . JAN wist to verkrygen , om in
oefenen van de Geneeskunde. alles diens raad to volgen.
214
X17
454 Boter (Loodwit gebruikt , om do
ATalie, befchreeven.
Arnica, aaumerkingen over den ransheid , of fterkte , van den)
aart en werking van dit Ge weg te neemen.
582
347 Braakwynfieen , welt eene ontneesmiddel.
Asynen. (Wegens de vervalfching leding dezelve ondergaat , met
485 Koortsbast verbonden.
346
der)
Breuken (Zonderling en belachB.
Ratavia , (Over het Character lyic middel om) te geneezen.
67
' der inwoonderen van) 365.

A

Brz:-

BL A D W Y Z E R.

Brilden (Aanmerkingen over de dezelve doet, 114. Leefregel
gevallen , waar in de) van nut des Lyders, en voorkoming van
elm of ondienftig, 537. Veel ongefteldheden , als mede der.
te algemeen gebruikt , 538. zelver verdryving. IJ5
Eedenkingeti bier op; en hOeCATHA1INA DE II, Keizerin van
veelen het met de gewoone Rusland, befchryving van haa.
Koophrillen zeer we/ kunnen re gedaante en geftaite , in Iliaftellen.
539 re jeugd.
BRINK (J. TEN) bellrydt c. L.ChareElerkunde , wat daar toe vetVAN BEYMA, wegens den door eischt wordt, 568. Tot vier
hem voorgeflaagen Eed.
8z voornaame deelen gebragt. 569

Broeder Gemeente, (Euangelifehe)Charaflerfehetzen.

(Aanmerking

wat zy ter uitbreidinge van wegens het maaken van )
bet Euangelie doet, 571. Leer634. 635
wyze door dezelve gevolgd , Christendom (Welke voordeelen
572. Aantal van Bekeerlingen de Beftryders van het) 't
op de Deenfche Eilanden ge- ye aanbrengen. 334. Zy be574 vestige!' de Leer van 's Menmaakt.
BRUINIVG,(Q.) betoon van zyne fchen bedorvenheid , aid. Zy
te onvredenheid op 't Volk van bezigen flegte wapenen, 335.
Nederland, en de Dagbladfchry- Zy hebben geen vaste grondbevers der Nationaale Vergade- ginzels , aid. Zy geeven aan.
375 leidin g , om de grander,, waar
ring.
BRUTUS (L. JuNzus) gefchetst , op het Christendom rust, nader
daar by zyne Zoonen veroor- te ontvouwen, ald. Zy beftry84 den zich met eigen wapenen,
deelt.
BUONAPARTE, diens hoedanighe- 336. Zy ftaan foms dingen toe,
den kortlyk gefchetst, so r. die tot eer des Christendom:
Opromming der Overwinningen ftrekken , aid. Zommigen hebin Italie onder zyne aanvoering ben op hun Doodbedde der
502 enz. Waarheid getuigenis gegeeven ,
behaald.
ald. Zy hebben we/ toegehragt
C.
alvaries, (Wat men vertelD op tot eeu beter denk- en fchryfden Berg) in een klein beftek , wyze. 337
gebeurd te zyn , 579. Van de (Bedenking over 't lot
Heilige Kerk daar gebouwd. van het) in deeze dagen. 356
ald.
(Valfche voordragt van het)
CASTROP (I-I. viol) verdedigt
43 t
zich tegen c. L. VAN BEYMA. Christoffel , (St.) Befchryving van
172
8o dat Eiland.
Catarall , of Staar,, op de oogen; de COUSTANTYN DE GROOTE iets
waare , de twyfelagtige en de over diens Charafter.
589
onwaare of ongeneeslyke , hoe I COR. XV: 24-28. aanmerkingen
te onderfcheiden en te kennen , daar over.
533
n2. Wegens de onderfcheide CO1MRAYE. (Geestig zeggen van
kunstbewerkingen om dezelve LA) 3o8
to ligten , 113. Verrigting der Creoles , (Aanmerking over do
kunstbewerking ; hoe kELLIER Vrouwen der) 176. Over bet
Cha-

C
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Charaeler der Creolen in 't kwam , wegens het openlyk te.
177 genfpreeken van de Leer der
algemeen.
529
Drie6enheid.
D.
Engelfehen (De) geeven een
A Annus , gekenfchetst.
89 trouwloos berigt wegens het
Dapperheid Virtus , eipm , waar- gebeurde by de Omwenteling
om by Romeinen en Grieken zo door de Franfchen in onze Re388 publiek voorgevallen.
geheeten.
39
Darmllad , befehreeven , 130. Het--- hoe zeer zy onzen Handel
Gebouw ter Krygsoefening al- op Suratte en Bengalen bena362
131 deeld hebben.
daar.
Delft, hoe te dier Stede , onder ERIVIERINs (jACOBUS) legt zich
de nabyheid van bet vliegend op de Vestingbouwkunde toe,
Legertje, de Regeering veran- 623. Hoe deeze hem te flade
derd wordt. 72 komt , aid. 's Mans . Schriften,
Democratic, (Volftrekte) haatlyk 625. Secretaris der Stad Vette,
afgemaald.
43 626. IVI aire dier Stad ; zyn dood.
aid,
Dieren (Over het eigenwillig
werkend beginzei by de) 266. Efprit Publicq , welke te Parys
Over hunne Natuurdriften. 267 heerscht. 273
Dortoren, (Scads) een vooritel , ESRA (Gronden op welken men
deezen te Anflerolam raakende , beweert dat) de Schryver run
gewraakt, 213. Hun het le. weezen der vyf Boeken van
veren van Geneesmiddelen MOSES , en de meeste andere
volitrekt te ontzeggen , ver- Hiaorifche Boeken des 0. T.
214 377. Vooritanders van het teworpen.
Drenkeiingen , ( De Tabaksklis- gengeitelde gevoelen aange.
teer, by) geenzins verwerp. haald.
378
583 EZECHISL IV: 1-8, (Nieuwe Verlyk.
Drieienheid , (De Leer der) als taaling van) 237. AanmerkinSchriftmaatig , verdedigd , 7. gen tot opheldering. 238
Wegneeming van Tegenbeden- — 12 en 13 opgehelderd. 240
kingen, 9. Van den invloed —. XXXIV: 23, 25 toegelicht.
242
deezes Leerituks, en Aanmerkingen op dit alles.
to — diens Voorzegboek veelal
Duit4cbland , (De Boeren , in) leg- duister gemaakt, 605. Hoof&
gen verre agter by de Hol- inhoud, ald. Zyn fchryftrant.
landfche.
aid.
129, 130
..---. Vrouwen aldaar veritan- — XXI: 9-23 vertaald en op6c6
dig ; dit aan de Predikwyze gehelderd.
toegefchreeven.
134 --- XXVII: 26-36 , nieuwe
Vertaaling.
Z.
610
plariciteit, de algemeen aanF.
genomene !telling der Mettle. FABIUS (Q.) MAXIMUS VEBRUCO.
ke Aantrekkingskragt voor on. sus , diens Charaeter. 498
gegrond en enkel fchynbaar Elul:MIK DE II, Koning van Pruisgehouden.
7o fen , diens geftalte en eerite opELWALL (Verliag van 't geen) over- v oeding, 91. W at hem den Krygs-
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lust inboezemde , 92. Grond worden , 13. — Aannier
zyns afkeers van den Gods- king over den invloed van
dienst , aid. Men vondt zich bet Burgerlyk Beflaur op den
by het aanvaarden zyner ReGodsdienst ,hoe te bepaalen, 99.
geeringe bedroogen ; zyne Zui- Allen daadlyken Invloed daar
nigheid, ald. Zyn Despotismus aah ontzegd, roe. Invloed daar
over de Soldaaten , 93. Tref- aan toegekend , 102. Aart van
fend voorbeeld hier van, ald. dien Invloed , aid. Welke
'eel gelds door hem , die 'er Aanmoediging de Staat behoort
anders zeer op gefteld was, te verfchaffen , 103. Welke
aan Schouwburg verrnaaken fchikkingen op den Openhaaren
befteed, aid. Aanmerking van Godsdienst te maaken ,ald. Dit
VOLTAIRE deswegen , Staa• ftuk beredeneerd, 150. Uit een
len van zyne Onregtvaardig- ander oogpunt befchouwd. 152
held en Despotismus, aid. 't Godsdienst (Invloed van den
Geval met de Dogter van den waaren Christlyken) op 't
JOOd EPHRAIM.
95 Volksgeluk , 104. Die GodsFriesland, (In) zyn Heerlykheden dienst ontheeven van de blaam,
altoos onbekend geweest. 124 denzelven uit het verderf des
Christendoms aangewreeven ,
G.
wanneer de Koons. 107. Waare Christlyke Godsbast daar in beilzaam , wan- dienst aangepreezen , 146. Dit
neer gevaarlyk. 346 nader aangedrongen ,149. HandGelykheid, (Waare) welke Deng- haaving van den Openbaaden daar toe noodig , 147. ren Godsdienst; oorzaaken van
Geen nieuwe Leer , 445. Tot deszelfs kwyning aangeweebuitenfpoorigheid gedreeven , zen , 243. Middelen van hergewraakt.
55/ flel aangeweezen, 249. Zie
Gemeenebest, (Bataafsch) nit welk andere oorzaaken opgegeeven ,
een oogpunt, ten aanziene der en andere hulpmiddelen voor251
- Zeemagt, door een Fransch gedraagen.
220 Goederen, (Geestlyke) AanmerkinSchryver befchouwd.
Geneezing (De) eene Ode van gen op die in ons Vaderland.
640
ALOPSTOCK.
64
Gefchledenis (Kerklyke) der XVIII Golgotha. Zie Calvarien.
Eeuwe , wyze om dezelve te Gornichem , (Aanmerkingen we•
behandelen voorgefteld , 353. gens den that van verdedigAanmerking bier op.
354 baarheid , waar in zich) ten
Godgeleerdheid , (Syflematifche) tyde van den Pruisfifchen aan.
wat men daar door te verilaan val, bevondt.
399
hebbe , 525. Waarin van Grondvergaderingen. (Reden van
bet Christlyk Leerftelzel on- het fchaars opkomen der Ge324
aid. reformeerden in de)
derfcheiden.
H.
Coos Liefde. (Tafereel van)
155 riaazenlip , het nut van een
Godsdienst , op welk eene wyze ' voorbereidend aanfluitend
verband in (lit ongemak. 163
dezelve moet onderweezen
h al-

neelzugt,

BL ADWYZER.

Hellen , Lugtkookers in dezelve , Schriften , 329. Inhoud zyner
213 Klaagliederen.
gewraakt.
330
XXXI:31-37, nieu.
Hamburg, (Gene bezending van
aid.
Rooplieden uit) aan MARDARE. we Vertaaling bier van,
IHA , Gravin van Plaanderen ,-- XXXI: ro —r 3 , le•
over den Koophandel.
358 vert een fchoon Tafereel op.
Handel , (De naauwere vereeni331
ging van den Franichen) met-- XXXI: is. Aanmerdien der Batantiche Republiek, kingen daar over.
332
zo wel in tyden van Vrede als
fchoone Aanhef zyner
van Oorlog, van het grootite Klaagliederen. 333
belang, als ook met then van JitstilA , in welk een tydorde by
de andere Staaten van Duitsch- onder de Propheeten inner geland.
554 plaatst worden , 194. Wat in
IIEBREEN IV: i6 verklaard. 199 zyn Voorzegboek voorkomt , is
V: 7,8 toegelicht. 20o niet alles van hem.
aid.
••■■.■••■•• VI: i, 2 opgehelderd. 202 .......* XXXVIII: ro—io op nieuw
....,-- VI: 4-6. Aanmerkingen vertaald en opgehelderd. 194
hier over.
204--•— XL: 3-5. toegelicht, 196.
Heidelberg, tegenwoordige gefteld- Over de toefpeeling daar op
heid van her Wynvat to dier in het N. Verbond.
132 .---• XLII: 1-4. algemeeallit
Stede.
BEEKENHOEIL , (De Wed. ) to Aanmerking op deeze plaats.
Rivynsburg , geplunderd.
76
197
Hamster, (VAN) diens onheufche Yeugd , de beste tyd voor den
379 Godsdienst , 339. Doch ook
taal wederlegd.
Hersfenjeaddingen , waar aan zeer gevaarlyk. aid.
kennelyk, 15. Welk eene Ge- Inenting der Kinderpokjes, de vrye
neeswyze daar by te gebruiken , lugt is by dezelve het eênig
16. Over het al of niet ge- voordeel niet, 255. 't Getai
bruiken der Hersfenpanhoorin- der by de Inenting geflor16, 17 venen niet noemenswaardig,
gen.
Bearden, poogingen dier Stad om ald.
Waarom de Ingtente
onder de Stemmende Steden ge. Pokjes veal goedaartiger zyn.
teld te worden.
256
71
Hindollan (Tot welk een laagte JOANNA, Egtgenoote van PHILIPS,
de Keizer van) vervallen is. 590 haare gedraaging in haare bysHolland , yvert , ten tyde van c A- terzinnigheid.
119
BEL DEN V , voor het regt van JOANNES III: 3. wederom door
niet uit het Graaffchap opge- van haven vertaald.
49
roepen te worden.
r ES ----- /II: S. Aanmerkingen
iloogmoed, lronisch en tevens over de daar gebezigde fpreek50
Comiesch voorgedraagen. 136 wvzen.
J. 1.
III: 16, 17. war WeEREMIA , de Voorzeggingen van reld daar betekent.
51
j dien Propbeet beitaan uit drie-- III: 31. war die win
aloft..
Deelen, 329. Aanbelang zyner boat komt betekent.
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5r leiding te geeven, en aanmer3 OANNES IV: 24. verklaard.
ooden, of derzelver Volksvoort- merkingen bier over, 54, 55.

y duuring tot het einde der da- Hue by het bewys voor GODS

gen volftrekt noodig is ten be- beftaan uit het daarzyn der
wyze van den Godsdienst. 304 wereld wegredeneert, 58. Op
wat men van derzelver welke gronden het Kantiaanrch
bekeering in onze dagen te bewys voor GODS bettaan rust,
357 63. Over het beginzel der
wagten hebbe.
eene oude Volkplanting Zedelykheid, volgens die Wysvan dit Volk op de 1VIalabaar- begeerte, 381. Over de vreem363 de en zuivere Wetgeeving ,
fche kust.
denkbeeld, als of derzel- 386. Leer der Vryheid , vol.
ver Reale] en de verwerping gens die beginzelen, 387. Ta.
des Christendoms aanftaande tel van Categorien der Vryheid,
393 ald, Wat daarvolgens Deugd
zy.
gordaan. firoom, bygeloovige Was- is, 388. Wat het hoogfte goed,
fchingen dear gepieegd , 580. Ge- 389. Eenige aanmerkingen desvaaren by die verrigting. 581 wegen.
390
Jesuit, Aanmerkingen over diensKerk, (Chrirtlyke) waar in de MxChargler,, by gelegenheid zyner held van dezelve beflaat. 426
ontdek king aan zyne Broede----(Heerfchende) hier te lande,
ren , 517. Diens ontmoeting fterk gegispt.
446
Kinderen, (Best en fmaaklyk voedmet zynen Vader JACOB ,
fcherst, 519. Zyn gedrag, om- zel voor) die niet zuigen. 165
(Middel tegen bet Zuur
trent het geld , het vee , de
landeryen en perfoonen der der)
aid.
Egyptenaaren, verdeedigd. 520,
hoe hun veriland op
enz. te fchranderen.
443
(Waarom CHRISTUS
JOSEPH 'S Leevensgefchiedenis ryk
in Leering , Aanmerkingen zyne rechtfchaapen Leerlingen
op diens gedrag, by de eerie by) vergelykt , 587. Dit verkomst zyner Broederen , 2. keerd op den Kinderdoop overaid.
Gepastheid zyns gedrags tea gebragt.
5 KINSBERGEN , Schriften voor den
dien aanziene.
Jostle , het ililftaan van de Zon , Zeedienst, door hem uitgegeeten dage zyner overwinning , ven , 315. Inhoud van zyn
als een Dichterlyke verrukking Werkje: Inleiding tot den Oor374 log ter Zee.
316
befchouwd.
KLOPSTOCK , Aanmerkingen over
K.
kaapretieryen. (Aanmerkingen om- de duisterheid diens Dichters.
629
639
' trent de Franfche)
Kangaroo, Befchryving van dit Koeken , metYlenrchendrek gebakDier, 169. In 't byzonder van ken, by Propheet EZECIIIEL voorden Buidel, waar in bet de jon komende , deeze byzonderheid
.170 opgehelderd.
gen draagt.
240
RANT (Wysbegeerte van) vry-Koortsbair, wanneer men in Teegepleit van tot Twyfelaary am- ring daar van met voordeel
ge-
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gebruik kan maaken , en wan- opgeffeld , 273. Merkwaardig
neer niet , 346. Hoe in de zeggen van ICLOPSTOCK desweGeelzugt te gebruiken , aid. gen.
aid
Welk eene ontleeding de Braak-Msamg , (M. v.) vale de Stahl;
wyntteen ondergaat, als dezelve aanfthe Leer in de Scheidkunde
met den Koortsbast verbonden af, en de Lavoifierioartfde toe.
aid.
words.
48$
MAURITS. (Opmerklyk voorval
L.
amoenfap , (Gemeen) hoe ge• wegens de bedoelde Opoiragt
maakt.
582 der Graaflyke waardigheid aan)
Leiter. (Schadelyke gevolgen van
121
den)
467 Melancholic, Geneesmiddel daar
Laurierkers -water, Aanmerkingen tegen.
444
over het gebruik daar van in de Mauch , (In den) ontdekt men
441 moor dan Lichaam.
Geneeskunde.
264.
Leeraars , (Das alle Kerk-) door Menschheid , (De Gefchiedenis
den Staat, moeten bezoldigd wor- der) hoe zeer noodig by do
ait beoefening der Godgeleerdheid ,
den , beweerd.
Lachman; (Aanmerkingen over 207. Geeft veel lichts by het
den aart van de) der Regtvaar- leezen en verklaaren van den
digen, by de Opaandinge, 47o. Bybel. 209
Mogelykheid daar van aange-Menrchlievenheid, (Stork voorbeeld
471 van) door een Christen Geesttoond.
Licht , (Zodia cal) op eene Reis lyken aan 7ooden beweezen. 466
van Swans na Batavia, wear-Mich , (Trlanifrbe) Aanmerkin..
363 gen over den aart en de wergenomen.
Luoas , (De Zee ,• Kaptein) diens king van 't zelve.
347
verkeerd en laag gedrag aan
N.
de Kaap de Goode Hoop, 3to. Mapolitaanen , hun Charader.
Toedragt deezer zaake , 312. 413
De overige Scheepsbevelheb . Nederlanders , Schets van bun Chabers vrygefprooken.
aid. rafter , 545. Aanmerkingen op
hunne Zeden en Leevenswyze,
M.
intz, veel beter ter Stapel- 546. Befchouwd met betrekking
plaats des Handels voor de tot den Godschenst en de Wet Fragfchen , Bataven en Duitfchen ten , ald. Byzonder,, wat het
gelegen, dan Francfort aan de Zedelyk Charader betreft. 547
solVeols. (Berchryving van het El .
Main.
Mallabaar,, (Rust van) eene oude land)
173
0.
yoodfche Voikplanting a!daar.
3630" , Krygslist door hem te
Dordrecht w werk gefteld. 22$
Man. (De Braave)Dichtilukie. 513
MAKS , (De Hoogleeraar VAN---,- (FLORIS) VAN WYNOAARDEN,
DER) te Utrecht beroepen, blyft Leevensbyzonderheden hem be.
447 treflende.
226
te Groningen.
Manch , (Marfeilliaartfche) wie deOLotnir g itNEvun , diens gedrag
vervaardiger van denzelven is, in eene aatunt rklyke onderhanen by welk eene gelegenheid deling over Let opdraagen der
GraafYy
I.J17. 1798. NO. 15.

L

M

BLADWYZ ER.
Graatlyite Regeering aan rusu-Pnrurs DE II , het gedrag van
120 zyne bysterzinnige ligtgenooto
WITS.
Onderwys , (Chentisch) te Antler- joAPINA , by zyn overlyden. rip
darn op te richten , hoe groote Pius DE VI, de tegenwoordige
kosten dit zal beloopen. 298 Pans, doemt de Kerk van Utrecht.
°await. , (Zwelfende befcbryving
van een) en bet bedaaren vanPrArrA2crius , diens verklaard ong461 merk in zyn fchryven.
't zelve.
59E
Oogen , in wells geval bytende POPE , (A.) Inhoud van zyn Dichtiniddelen op het Hoortvlies al- ftuk: Proeve over den Mensch ,
leen kunnen te paste komen , 44. Diens Algemeen Gebed, in
en hoe zy moeten aangewend Dichtmaat. 415
worden , 13. TrefFend voor-Prediker,of sm.omo, dan een ander,
beeld , hoe veei een Oog kan de Schryver van dit Beek zy,
verdraagen , zonder bet Getigt onderzogt , 56r. Oogmerk van
te verliezen Aanmerking dit Boek , verfchillend beoor.
over de wegrieeming van den deeld, 563. Voorilelling van des
Oogbal in een verkankerd Oog. Scbryvers bedoeling, 564. Verald. deeling deezes Boeks in twee
(Waarneemingen en aan- Hoofddeelen.
566
merkingen over de verduiste- PREOIK2R Vil: 16, 17 en 18, Uitring der) - hi eenige‘ Ztekten, gebreid. aid.
535. Wegens de onverdsaag Prophase's. (Algerneene Aanmerlykheid , des 'Lichts in andere king over het does en het duir
536 sere by de)
ongetleldheden.
193
Ouderdom, niet van genoeglykbe-Pyien, hoe by de Oaden ter waar283
zeggery
gebezigch
den ontbloot
Got
R.
P.
paarden-puitatie, 216. Paarden- ether. (Schets van emien vol.
aid.
maakten)
27o
A zalf.
PAINE , (L) ongefchiktheid zy- Rees (De Nonnetjes van) voor
ner aanvallen op het Christen- Kwakzal veres fen gehouden. 628
dom , 43o. Aanmetking op de Regeeren en Gebiecien , hoe onderbran zyner verkeerde begrip- fcheiden.
449
pen.
433 Regeeringsvorm (Aanmerkingen ,
Palta , Renfthets van de Inwoon- ter beantwoording der vraage,
133 welke de beste) is.
deren.
448
Pays , welke voorwerpen het Regenwater , hoe te beveiligen
thans den oogen Neck , 272. your bet fchadelyke van Loo'Welk een Elprit Publiq daar den Gooten en Bakken. 433
lwerscht, 275. Befchryving van Reisbefchryver,, wat by in agt to
eenige itille Lieden te Paryt. neemen , wat by te vermyden
276 hebbe.
453
Patristten, (Onderfcheide foor en Rekening , (Arbitrage-) waar in Bevan) in ons Vaderland , in benne zelve bettast. 348
denk- en handelwyze afgebeeld Rhyr iliroont , Oorfprong van den
312e
0r
599 zelven.
B44
Paw wat lot hem dreigt. 357 fircitaikusort 's Lof.
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Roodeloops . Pynen, Middel daar te- joodfche Wet 'er op gefteld ,
gen. 344 no g Mem= , o'derzogt. 367

Boozen , (Roode) Geneeskuudig ger Sodomie (Over de Vraag van

bruik daar van, in veele geval- CARPSQVIUS , of de Vermenging
aid. tusfchen Wooden en Christ cnen
len , aRTIgeWEIOZOD.RULRULRE , fierier van den ()or- met de Straffe der) te beteugefprong 2yn_er Gefchiedenis, of len zy. 369
Anecdoten der Rusfifche Om Spekkorst , op het Med, naa de
178 Aderlaating , aanmerking deswenteling .
Rust. (Waare) Dichtftukje. 337 wegen.
165
Spitsmuis , befchreeven.
168
S.
CAL0240 , of by den Prediker ge-Sregulus VIII, Aanmerking over
fchreeven hebbe ? onderfchei- de Wysheid daar ingevoerd.
de gevoelens deswegen. 562
10
SANDER , over diens onwettig Staar. Zie Cetera.
opgedrongen beroep tot Leer- Staatsomwenteling , (De Pranfche)
aar in de Lutherfche Gemeente uit een gunftig oogpunt be323 fchouwd.
te Rotterdam.
462
Schepen , (Neutraale) Misbruiken Staarsfchulden , Aanmerkingen des.
ten .opzigte van derzelver ver- wegen. 543
beurtverklaaring in Prankryk ,Strategie ter Zee , wat dezelve in
627. MIddelen daar tegen op zich behelst.
315
gegeeven, 628. AanmerkinkenStyl (De)) moot naar den
629 aart des Spreekers, en het onover die Misbruiken .
Schuiten -water , (Aanmerkingen derwerp , gevortud zyn. 459
over het) to Amfterdam. 48 4 Styx. (Aanmerking over bet water
Scirto's Vloot tot zyn Tocht van de) 45S
en Bedryf na Africa befchree-Suratte, zonderlinge Scheepsbouw
ven , 496. Diens Zegepraal. aldaar, en dqurzaamheid van
497 derzelver maakzel, 359. Oor&se , (De Schoone) niet geheel zaaken van het verloop onzes
en al van de Academifche Op- Handels aldaar, 360. Hoe door
voeding uit te fluiten.
449 de Engel fchen aldaar benadeeld,
SIEVES, zeldzaam onderzoek van 361. 'Hoe het Handelbederf alROBESPIERRE ten diens opzigte. daar uit ons zelven ontftaat. 362
T.
274
Slaavenlland , wat denzelven door. Tabaks klisteer , geenzins vetwerplyk in 't geval der Drengaans -aankleeft , 21. Wat het
Chriaendom des leert, 22. Vol- kelingen. 583
gens de gronden van de Na- Tandpyn , (Over de) die door
tuurlyke Zedekunde befchouwd , de blootlegging der Zenuwen
23. Over de verzagting van wordt veroerzaakt , 393. Hoe
der Slaaven lot, 24. De Kwaa. men sneer of min bedorven
kers in Nord- America bier in Tanden heft verbetert , 395•
ald. Middelen tegen de Tandpyn,
voorbeeldlyk.
Slymgravest, waar uit het ontftaat. 396. Over bet trekken der
165 Tanden , aid. Afmaaning van
Soda*, of de Strafe, door de bytende middelen, 39% Welke
Yy z
meta
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nicest tot behoud :tan te pry- Keulsch Vaatwerk aangepree,
398 zen.
zen.
620
Teering , in welke gevallen de Verdraagzaamheid , (Christlyke)
Koortsbast heilzaam , in welke waar in gelegen.
588
fchadelyk.
345 Vemening, door CHRISTUS te weAanmerkingen ge gebragt , welk een denkTemperamenten ,
over dezelve , 27. Onderzoek , beeld men daar van te vormen
of bet Natuurlyk Regt voldoen- hebbe.
158
tie reden aan den Regter ople- Pianen , lot tier Stad by het invere, otn , uit hoofde van het rukken der Pruisfers. 76
Temperament desilVlisdaadigers,VoomouT , (F.) diens overgang
de Straf , door de 13urgerlyke tot de Roomsch , Catholyke
Wet bepaald , te verza gten , 29. Kerk befehreeven , 288. BeOntkennend heantwoord, 3o. denkingen, wegens diens overDit zelfde gefchiedt , omtrent gang, 292. Brieven, daar over
de. Verzagtingen, uit hoofde der gewisfeld , 295, 65o, Verant.
Natuurlyke Neigingen , welke woording.
652
nit het Temperament ontfiaan. Voorzienigheid , (Godlyke) Gron3r den van gerustitelling in bet
Tann , (Bekendmaaking der onbegryplyke van /mare wegoedkoope Aflevering der Wer- gen.
53
ken , by de Genoot:chappen van)
W.
voorheen uitgegeeven, en die Waterbakken, (Over den aan.
vervolgens itaan uitgegeeven te
leg van m eerder) to Am worden.485
493 fterdam.
TIMOLEON , Aanmerkingen op Weilpreekenheid (Hoe de Wysbe595 geerte de grond der) moot
diens Chara&er.
Tin, (Alle Vaatwerk van) niet weezen.
457
fchadelyk voor de Gezondheid. Wet - Indies: , (Engelfche) ftaat
212 van derzelver Bevolking , 174.
Het Chara&er der Inwoonde.
U.
ren , 175. Van de Vrouwen
Univerfiteit , in de Bataaffche Re- der Inboorelingen .
176
publiek , waar te plaatzen. 510 Wetboek, ('t Romche)
einf
hoe on.
Iltreiht, (De Kerk van) door den gefchikt voor ons, 450. Ken
tegenwoordigen Paus PIUS DEN
n iteunzel der Ariflocratie. 451
VI gedoemd , 14. Verflaage"- Wr LDGOOSE (GEormoy) verflag
held en verwarring in die Stad , van dien ,
645
by de ontruiming in den Jaareiviigen bast , bederfweerende
1787.
4°3 kragt van dit Middel in veele
V.
gevallen.
344
aderlandstiefde, waarom in het WINTER , ( Ds ) gekenfchetst.
Euangetie niet aanhevolen.
89
148 Wiskunde , den Vestingbouwkun.
Paten, (Aanmerking over Tin- dr4en onontbeerlyk.
68
nen, Koperen en Harden) ten Wynen. (Aanmerkingen over de
opzigte van derzelver invloed Vervalfchingen tier)
485
619.Wyrgeer, in zyn beituur als Buisop do gezondheid ,

y
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vader , in de opvoeding zy. opgerigt , 435. Veria; van
ner Kinderen, befchreeven. eene Redenvoering te d er ge308 legenheid gehouden, 458. WeWyrgeer , hoedanige Wysgeeren gens het groot aantal van Be.
een Gemeenebest moeten be- keerlingen door zommig n ge456 maakt, 479. Beftemde tyd our
Bunten.
voor den voorfpoed des ZendeY.
14sbeer,, Befchryving van dit lingfchaps te bidden.
480
Beest.
167 Zetthalven , Begrooting van derYVOIr , (JAN VAN HANGEST- GEN .
zelver menigte in ons Land,
Lis D') byzonderheden hem en voorftel om ze in Schellin.
betreffende.
228 gen te hervormen , en nicuwe
Yzeren Vaatwerk, in welk geval te flaan.
557
niet geheel onfchadelyk te ag- Ziel , (Over 's Menfchen) als eene
ten.
211 Zeiffiandigheid , 56. Op welke
gronden het Geloof in derzelZ.
gedelykheid, (Gronden der) vol. ver Onfterflykheid rust, 57.
gens de Kantiamiche Wysbe.. Gronden voor de Onftetflykgeerte 385. Hoe deeze de held.
305
andere beginzels beftrydt, 382. Zuur der Kinderen, Middel daar
Wat in die Wysbegeerte de tegen.
165
Prafiche Wet betekent. 384 Zwammerdam, de gruwelen , door
Zee-water, (Melkwit) Waarnee . de FranJchen daar aangerigt , by
363 lange na zo groot niet als men
mingen deswegen.
( Waarneemingen over veelal vermeldt.
5o8
het vuuren van bet)
364 Zwichent, of Zuichem, naar welke
Zendeiingfchop, (Berigt eener Maat- plaats vicuna VAN. ATTA zyn
fehappye van) tot voortplanting naam hadt , was Beene Heer•
van bet Euangelie in Heiden/eke lykkeid, maar een Dorp. 524
Landen , te London in 1795

* * * *
* * *
* *
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Die in dit Stuk oordeelkundig tevens en vrymoedig verhandeld worden.
Met derzelver Pryzen.

A.

ABeeldlykheid
, om , in het toekomend Leeven , Gods
in volkomenheid to weezen. 3de en laatfte Stuk.
a, (C. C. IL van der) 's Menfchen Ingang tot Heer-

's Hag. by C. Plaat, in gr. 8vo. f i - 10-0
469
Arnould, Staatkundige Bedenkingen , betreffende het Zee.
weezen der onderfcheiden Volken van Europa. 's Hag.
a17
by 1. van Cletf, in gr. 8vo. f 3 . 0- 0
B.
Parthelemy , Reize van den jongen Anacharfis door
Griekenland. Vde Deel. Amtl. by y. Allan, in gr.
8vo.f3 - 12 o
45g2
Eavink, Simonsz. (C) Drie Leerredenen over het gedra
van den Christen in Voor- en Tegenfpoed. Gron. by
P. Doekema , in gr. 8vo. f i . io-o
Bell, (B.) Samenftel van Heelkunde. Ilde Deels tile Stuk.
Utr. en Amtl. by G. T. van Paddenburg en Zoon ,
M. Schalekamp en W. Holtrop, in gr. 4to. f 2-4-o 15
Ilde Deels 2de Stuk. f a- 8 • o
112
Ilde Deels 3de Stuk. f a- to- 0
394.
Berichten van de Zendingen der Euangelifche Broedergemeente onder de Heidenen , Te Zeist uitgegeeven
door de Societeit der Broeders tot uitbreiding van het
Euangelie , in gr. 8vo. f o - to .0
570
Befchuldiging (De) van den Pastoor P. Schouten wederlegd.
Amft. by B. van Kesteren, in gr. 8vo.f o-14 . 0
656
Bibliotheek. (Nieuwe Scheikundige) tile Stuk. Amft. by
de Wed. y. Doll en Zoonen , in gr. 8vo. f o- 12 .0

ii

440

Bicker, (L.) Aarnierkingen op het Werkje van B. Tit-, getyteld : De Behandehvg der Ingeente op de Natuur •
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tuurlyke Kinderpokjer toegepast , briefswyze aan denzelven
medegedeeld. Haarl. by F. Bohn, in gr. 8vo.f o 12 . 0
254

Bol, (G.) Dagverhaal van een driejaarig Verblyf te Na-

pels , en Reize van daar, door Italie , Zwitzerland , enz.
na Holland , van den Jaare 1794 tot 1797. West.
Zaand. by H. van "'ken, in gr. 8vo. f o- 18 - o 412
Bonnet, (G.) Verkla2ring van den Brief aan de Hebreen.
IVde De._1. Utr. by W. van Tzerworst , in gr. 8vo.
193
f a. 8 - o
Brender a Brandin, (G.) Plakkaten van de Reprcefentanten van het Volk van Amfterdam. Ilde Deel. Amft.
by y. Allart , in gr. 8vo. f 3-12-0
230
Breuget , (H. G. van) De 1:)uderdoth, of de zaak der
Bejaarden. Utr. by y. van der Schroer
, in gr. 8vo.
f 2-16 o
28t
Brink, (y. ten) Bedenkingen tegen het Voorftel van den
Burger C. L. van Beyma , gedaan in de Nationaale
Vergadering , den 20 Sept. 1797. Arnft. by y. ten
Brink Gz. , in gr. 8vo. f o -3 - o
82
Bruining , (G.) De Burger B. S. Sinkel, over zynen weg
der Vereeniging voor alle Christenen , Roomsch en
Onroomsch, vriendlyk onderhouden. Atnft. by H. van
Kesteren , in gr. 8vo. f 0- 4 - 0
109
— Ezra, Schryver der vyf eerfle en meeste
andere Boeken des Ouden Testaments. Amft. by Denzelven , in gr. 8vo. f o 8-o
375
Byvoegzels en Aanmerkingen , beftaande in noodige Naaleezingen voor de Vaderlandfche Historie van 7. Wagenaar , door Mr. H. van Wyn, Mr. N. C. Lam.
irechtfen , Mr. Ant. Martini , y. te Water, E. M.
Engelberts , en anderen. Amtt. by 5. Allan , in gr.
Svo. f 3 - 15 - o
116
C.
rambon,(De) gebooren van der Werken, De kleine Grandifon , of de gehoorzaame Zoon. IV Deeltjes. 2de
Druk. 's Hag. by y. C. Leeuweftyn, in ismo.f 4 56-0
Campbell van Barbreck , (D.) Landreize na de Oost-Indien, langs eenen tot heden nog nooit door de Europeers bereisden weg, in een reeks van Brieven aan zyn
Loon. Ifte Deel. 's Hag. by Denzelven , in gr. 8vo.
406
f -16-0
CarYY4
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Castrop , (H. van) Eenvoudig Verhaal der Gebeurtenisfen

in de Avondzitting der Nationaale Vergadering van
Dingsdag, den 29 Aug. 1797 , betrekkclyk het Discours
van den B. R. C. L. van Beyma. Atom. In gr. 8vo.
80
f o -1 i-o
Chalmot , (7. A. de) Biographisch Woordenboek der
Nederlanden, bevattende de Leevensbefchryvingen van
voornaame Staatsmannen , Krygshelden , Geleerden , in
allerlei vakken van Weetenfchappen , Dichters, Schilders, en andere Konflenaaren; en verder zodanige Perfoonen , die , door eene of andere daad, zich beroemd of aan het Vaderland verdienstlyk hebben geDeel. Aunt. by y. Allart , in gr. 8vo.
maakt.
632
3 - 12 - o
Changuion, (P. y.) Zedekun dig Handboek tot onderwys
der Jeugd. 's Hag. by 7. Boot yunior , in gr. 8vo.
f o-16.0
25
Cathie , (7.) Gedenkwaardigheden , uit het openb3aar
Leeven van zommige Apostelen. Leyd. by A. en y.
flonkoop , in gr. 8vo. f 2 - 4 - o
474
Congres , (Aan het) te Rattad. Door een Staatsman.
du Mortier en Zoon, in gr. 8vo. f o
Leyd. by
552
Cruifus, (B.) De Leer der Drieeenheid tegen de zogenaamde Hervormers verdedigd. Met Aanmerkingen en
Byvoegzels, door 3. van Nuys Klinkenberg. Atntt. by
6
y. Allart , in gr. 8vo. f 2 -16 . 0
D.
eiman, (A. J.) Disfertatio Philofophico-Yuridica
D rah:, de Mitigatione Renarum ob diverJum Reorum Tern •
peramantum. Lugd. Bata y. apud.L. Herdiugh, 4to.
25
f. mai. f 9. 0
Diderot, lle Kloosterling. Haarl. by F. Bohn, in gr. 8vo.
189
f 2- io-o
Dood (De) van Seneca. Kamer - TreurJpel. Amft. by
P. 7. Uylenbroek , in 8vo. f o- 6-o
$71
Drietal gemeenzaame Brieven , tusfchen Vrienden te
Utrecht en Alkmaar , over den Overgang van Frans
Voorhout , tilt de Gemeenfchap der Gererormeerden tot
de Roomfche Kerk, enz. Alkm. by y. A. van Harencarbel-, en atom , in gr. 8vo. f 0 - 5 - 0
295
65o
ade en laattle Stukje. f o - 6 - o
Du-
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Duval, (A.) De Kanonik van Milaan , of ongenoode Gas.
ten. Blifpel. Atha. by y. Helders en A. Mars, in
8vo. f o 6 0
48

— De Schipbreuk , of de Erfgenaamen.
Ana by de Wed. j. Doll, in 8vo. f o • 8 •o
192
E.
dwards, (B.) Burgerlyke en Handelkundige Gefchie.
denis van de Engelfche Volkplantingen in de WestIVde Deel. Haarl. by A. Loosjes Pz., in gr.
171
8vo. f I - t6 -o
Emdre , (S. van) Pradicaale Godgeleerdheid. Ifte Deel.
Utr. by W. van Tzerworst, in gr. gvo. f i.io•o
341
Reizen door Paleftina, in eenige aangenaame Brieven. Ifte Deel. Utr. by Denzelven , in gr.
8vo. f I- 14- 0
575
Enfell , (G.) A Grammar of the English Language, &c.
Engelfche Spraakkunst , enz. Rott. by y. Hendrikfen,
184
in gr. 8vo. f 4 -0 . 0
Ermerins , (Jacobus) Eenige Zeeuwfche Oudheden , uic
echte Stukken opgehelderd, en in 't Licht gebragt. Laatfte Stuk. Midd. by de Wed. W. Abrahams, in gr.
622
8vo. f 2 - 13- 0
Escury, (H. C. d') Mufx Juveniles. Rott. aped N. Cornel,
369
in 8vo. f 0- 12-o
F.
JPith, (R.) Oden en Gedichten. Hde Deel. An& by
232
7. Allart , in gr. 8vo. f 3-0-0
Fokke , Simonsz. (A.) Proeve van een Ironisch Comiescl)
Woordenboek van verouderde , vernieuwde en nieuw
uitgevondene , Woorden en Spreekwyzen in de Nederduitfche Taal. tile Stuk. A—H. Andt. by G. Roos,
in gr. 8vo. f
135
G.
ales, (G. 7.) Rechtsgelecrd Onderzoek, tegen de Sodomie. Aunt. by H. Gartman en W. Vermandel en
Zoon, in gr. 8vo. f o - 6 - o
367
Gedachten , (Vrymoedige) over den Pligt eens Richters
in Crimineele zaaken. Arnh. by y. H. Moeleman en
Comp in gr. 8vo. f o - 6 - o
269
Gedenkfchriften der Maatfchappy van Zendelingfchap , toc
Voortplanting van het Euangelie in Heidenfche Landen,
opYY 5
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opgerigt binnen Londen , in Herfstmaand des Jaars
1795. 1fte Stuk. Dordr. by A. Blulió en Z,00n, in gr. 8vo.
f o 1 4 -o
435
— 2de Stuk. f o-14 -0
473
Godsdienst , Deugd , Natuur en Voorzienigheid. Een
Leesboek voor het Algemeen. lac Deel. Leyd. by
A. en .7. Honkoop, in gr. 8vo. f 1-5-o
464
Gratherchouwing. Amft. by F. Y. van Tetroode, in 8vo.
328
f 1. o-o
H.
ack, (P.) Het Leven van Paulus den Apostel , in
Kerkelyke Redenvoeringen. Ifte Deets ade Stuk. Amft.
287
by .7. Allan , in gr. 8vo. f 2-6. 0
Haar , (y. van der) Aanmerkingen over het zoo fchadelyk
aIs gevaarlyk of haalen van de Nageboorte. Met een
Voorreden van A. Bonn. Amft. by Y. 8. Elwe , in gr.
66
8vo. f o -8 -o
Uitgezogte Genees- en Heelkundige
Mengelfchriften. IIde Deel. Amft. by Denzelven,
163
gr. 8vo. f 2- 4 Hall, (M. C. van) en W. Y. van Hamelsveld, Harmen
Alfkens , of eene Wysgeerige en Regtskundige Bydraage tot de Gefchiedenis van het Lyfftrafrelyk Recht.
Amft. by .7. ten Brink Gz., in gr. 8vo. f o• 18-o 416
Harnelsveld, (T. van) .7efaia. Naar het Hebreeuwsch.
Amft. by M. de Bruyn, in gr. 8vo. f 2-18-o
193
yeremia. Naar het Hebreeuwsch. Amft.
by Denzelven, f 3-8 0
329
— Ezecbiel. Naar het Hebreeuwsch. Amtt.
605
by Denzelven, f 2 8 - o
Bybelgefchiedenis. II Deelen. Amft. by
7. Allart , in gr. 8vo. f 9 . 16.0
373
Handelingen van het Bataafsch Genootfchap der Proefondervindelyke Wysbegeerte , to Rotterdam. XI Deels
tae Stuk. Rott. by D. Isis, in gr. 4tO. f 3 - 12- o 534
Handfchriften. (Kleine Dichterlyke) rode Schakeering.
Amtt. by P. .7. Uylenbroek , in gr. 8vo.f 1- 10-0 326
Remert , (P. van) Beginzels van de Kantiaanfche Wysgeerte, naar het Hoogduitsch vryelyk gevolgd, met Aantekeningen en eene Voorreden. Hide Deel. Amft. by de
Wed. Y. Doll, in gr. 8vo. f i-io-o
54
IVde Deel. f - io-o
379
Herwerden , (TI. van) Over her Euangelie van Joannes.
lIde
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Ude Deel. Amit. by .7. Allart , in gr. 8vo. f

8•o
49
Historie , (Vaderlandfche) vervattende de Gefchiedenisfen
der Vereenigde Nederlanden , zints den aanvang der Noord.
Americaanfche Oniusten , en den daar uit gevolgden Oorlog tusfchen Engeland en deezen Staat tot den tegenwoordigen tyd. Ten Vervoige op y. Wagenaar's
'
Paderlandfche Idistorie. XVIde Deel. Amft. by y. Allart,
70
in gr. 8vo. f 3 - 12-0
XVIIde Deel. f 3 -12 - o
398
en Gedenkfchriften van de Revolutie to Campen, zedert den aanvang van den Jaare 1795 tot op den
tegenwoordigen tyd. lite Deel. Amft. by W. Perman231
de en Zoon, in gr. 8vo. f 1-to o
Hochheimer , (g. H.) De Arbitrage Rekening voor den
Nederlandfchen Bankier en Koopman , fpectaat voor de
Beurs van Amfterdam , gemaklyk gemaakt. Amtl. by
W. Holtrop , in gr. 8vo. f c- 16 - o
348
Hollebeek (E.) Oratio de Utilitate ex Incredulorum contra
2 •

Sacras Literas conaminibus in Religionem Chriftianatrs
redundante. Lugd. Bat. aped L. Herdingh , in 8 vo.
f. f o-8 o
331

Hoofdtrekken , (Eenige kortberedeneerde) tot een verbeterd Plan van Conftitutie , voor het Bataaffche Volk,
zo veel mogelyk uit Beginzelen afgeleid. Door een Bataaf. Leyd. by P. H. Trap, in gr. 8vo. f o - 3 - o 182
Huisgezin , (Het Gelukkig) de gevolgen van een braaf
Leefgedrag. Eene kleine Gefchiedenis voor Kinderen.
Amft. by P. Y. Uylenbroek , in 8vo. f 0- 12 236

J.
Wnisch , (R.) Ontwerp tot een eerst Onderwys in den

Godsdienst ; nevens een Aanhangzel van eenige GeJ beden
en Liederen. Amit. by A. Mens , 58ansz. in 8 vo.

f 7
4 77
Yiinger (58. F.) De Schaaking. Blyfpel. Arra by L.
van iluist en Zoon, in 8vo. f o- -0
647

K.
Handleiding tot de kennis der Meetkunde. Leyd. by A. en .7. Honkoop , in 8vo.
f o -Is- o
68
Keur van Dichtbloemen. Amit. by P. Y. Uylenbroek, in
gr. Svc). f t -16 - o
600

K
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Kins-

E. E G I S T E R.
Kinsbergen, (Van) Korte Inleiding voor den Oorlog ter
Zee. U tgegeeven door C. A. Mackay. Zutph. by H. C.
Thieme , in gr. 8vo. f o- 18.0
31S
Kirt , (E.) Leerredenen over Gods Deugden. lite Deel.
Amft. en Arnh. by M. de Bruyn en y. Roost in
gr. 8vo. f - o -o
154
Klopftock en Wieland , Oden. In 't Nederduitsch door
P. L. van de Kasteele. Haarl. by A. Loosjes , Pz. in
gr. 8vo. f - 5 -0
637
Kok , (3) Vaderlaadsch Woordenboek. XXXIIIite Deel.
Amft. by 3. "Mart , in gr. 8vo. f 3-12.0
224

2ooav en X.XXVIte Deel. f 7-2-0
507
Kotzebue, (R. van) De Kinderen myner Luimen, of Verhaalen en Mengelfchriften. II Deelen. Utr. by G. T.
van Paddenburg en Zoon , in gr. 8vo. f y • 8 - 0
140
-- Hide en laatfte Deel. f 2-14. 0 642
--- La Peyroufe. Tooneelfpel. Amft. by de
Wed. f. Doll, in 8vo. f o - 8 - o
422
----- De Ongelukkigeu. Blyfpel. 's Hag. by
560
/. C. Leetaveftyn, in 8vo.f
Robert Maxwell. Tooneekpet. 's Hag.
648
by Denzelven, in 8vo. f 0 - tr-o
Kraft, (A.) Alonzo, of de Zegepraal der Liefde. Treurbet. Amft. by 3. Allart , in gr. 8vo. f 1-16 -o
602
L.
r antier, De Ongeduldige. Blyfpel. Ana by P. y. Uy.
knbroek , in 8vo. f o- 8 - o
235
Leeven (Het) van Fredrik den IIden , Koning van Pruisfen , gefchetst door een vrymoedig Man. ifte Stuk.
Leyd. by D. du Mortier en Zoon, in gr. 8vo. f 1-5-0
90
Lis, (P. IL van) Leerredenen over eenige gewigtige Leerftukken van den Christlyken Godsdienst. ifte Drietal.
Utr. by W. van Tzerworst, in gr. 8vo. f 1 -o-o 243
Loo , (y. van) Christlyke Gerustftelling by het Onbegryplyke van de Wegen der Voorzienigheid , voorgedraagen in eene Leerreden. Amft. by H. Lardd, in gr.
8vo. f o-8 -052
Loosjes , Pz. (A.) L. Junius Brutus. Haarl. by A. Loos83
jes , Pz. in gr. 8vo. f.0 - 1 5-o
Lugt , (H.) De Theorie der kleetriatett, rustende op
Proef-
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Proefondervindelyke Waarheden. West - Zaand. by H.
69
van Aken, in gr. 8vo. f i -8 •0
Verzameling van Stukken , betreffende het
Luzac ,
gedrag der Curateuren van Hollands Univerfiteit. Leyd.
by 4. en y. Ronkoop, in gr. 8 vo. f a- 8 - o
40
Tweede Voorberigt , geplaatst voor den 2den
Druk vAn het Werk , Socrates als Burger befchouwd, voor
de Bezitters van den Eerften Druk. In gr. 8vo. f o -4 -o
4
M.

, (3'. van) Voorftellen, Bedenkingen en Ont.
Manen
werpen tot het daarftellen eener Conftitutie, uitge-

bragt in eene Nationaale Commisfie. 's Hag. by y. C.
Leeuweftyn, in gr. 8vo. f 2 . o- o
33
Marck, (F. A. van der) Schets over de Rechten van den
Mensch , het Algemeen- Kerken- Staats- en Volkenrecht , ten dienfte der Burgery ontworpen. Gron. by
de Wed. Y. Bolt, in gr. 8vo. f t - 12 . 0
444
Marken , (B. van) Het Leeven van Jofeph in Leerredenen. Ifte Deel. Utr. by W. van Tzerworst , in gr. 8vo.
f 1- o
flue Deel. f 1-16 o
317
De Gefchiedenis van Graaf Willem van,
merman,
Holland, Roomsch Koning. 1Vde Deel. 's Hag. by M.
van Darden Wetter: , in gr. 8vo. f 4-10 .3
349
Memorie over de Financier der Commisfie van Geneeskundig Toevoorzigt , to Amfterdam ; ftrekkende tot Bylaage op derzelver Vertoog. In gr. 8vo. f o- to • o 298
Meulman (B.) Leerredenen voor den Landman. Zwolle
by 3'. de Terri, in 8vo. f o-6 .0159
zynen tegenwoordigen
Meyer, (F. Y. Lorenz) Parys
toefland gefchetst. tile Stuk. Amft. by G. Warnars ,
to- o
271
in gr. 8vo. f
Michaelis , (7. D.) Nieuwe Overzetting des Ouden Tess
Laments , met Aanmerkingen voor Ongeleerden. XIXde
Deel. Behelzende den Propheet EzechiEl. Dordr. by
4. Blusfê en Zoon , in gr. 8vo. f 2 -o • o
237
Moen:, (Petronella) Myne vrye Denkwyze over belangryke Onderwerpen. 's Hag. by y. C. Leeuweftyn, in gr.
$vo. f 3- o - o
459
Muntinghe , (H.) Twee Verhandelingen over den Invloed
van den Christlyken Godsdienst op het Volksgeluk.
104
Hard. by Y. van Kasteel „ in gr. 8vo. I •
Na-
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N.

agedagtenis (Ter) van P. Brom Amft. by y. ten
Brink, Gz. in gr. 8vo. f o- 18-o
515.
Necker , (M.) Wysgeerige Bedenkingen over de Gelykbeid. 's Hag. by 1. van Cleef , in gr. 8vo. f i -2 -o
49
Nederlands vernieuwde Welvaard , door 't Narita 5der
Manufaduuren , en de Middelen daar toe aangeweezen,
door den Regtsgelerden G. R. Leyd. by y. van Thar,
in gr. 8vo. f I- 5-0
126
Nieuwenhuyzen, (y.) Leerreden , ter gedachtenis van den
vyi en twintig jaarigen Predikdienst , enz. An& by
M. de Bruyn, in gr. 8vo. f o- 18 • 0
527
Nuttigheifl (De) van de Gefchiedenis der Menschheid ,
by de beoefening der Godgeleerdheid , in eenige byzon.
derheden aangeweezen. Leeuw. by C. van Sligh , in
gr. 8vo. f 1- 5 . 0
2c6
0.
nckerfe, (W. A ) Ontwerp eener algemeene Char gterkunde. 3de Stulije. Behelzende het Nationaal Character der Nederlanderen. Ama. by .7. Allart , in gr.
8vo. f 2 -4-o
540
Ontwerp van Staatsregeling voor het Bataaffche Volk.
Door eenige Nederlandfche Burgers. Atria'. by M. Schalekarnp , in gr. 8vo. f o - 8 -o
77
(Nieuw) van Conftitutie voor de Bataaffche
Republiek , faamgefteld door een Vriend der Bataaven.
36
Anift. by 7. van Gulik, in gr. 8vo. f 0-6-0
Overgang (De) van Frans Poorhout tot de Gemeenfchap
der Roomsch Katholyke Kerk , getoetst. Amit. by W.
292
Holtrop , in gr. 8 vo. fo-T i - o
P.
paape , (G.) Vrolyke Charaderfchetzen en Satirique Lee.
o - o 95
vensbefchryvingen. Mom. In gr. 8vo. f
De Knorrepot en de Menfchenvriend , of
vrolyke Wandeling in en buiten de Bataaffche Repu277
bliek. Alom. In gr. 8vo. f I - o - o
--- Het Leeven en Sterven van een hedendaagsch Ariitocraat. Atom. In gr. 8vo. f r- 5 -0
424
— De Bataaffche Republiek , zo als dezelve
behoort to zyn, en zo als zy weezen kan. Alom. In gr.
Svo. f 1-o- o
559
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Paardenkoopers , Pikeurs en Hoeffmits Zakboek. &n it.
2TS
by W. Holtrop , in 8vo. f 0-12 • 0
Paauw,, (P. van der Breggen) en M. Stuart, Jofeph in Leerredenen. Itle Deel. Atria. by y. Allart , in gr. 8vo.
f 2- 0.0
425
Paine, (Th.) De Eeuw der Rede. Zynde eene nafpooring
van waare en fabelagtige Godgeleerdheid. 's Hag. by
y. C. Leeuweftyn , in gr. 8vo. f 0 - 12 - o
430
Pasteur , (y. D.) Beknopte Natuurlyke Historie der Zoogende Dieren. Ilde Deel, Leyd. by Honkoop en du
.Mortier,, in 8vo. f 2 - 18 . 0
166
Perponcher , (W. E. de) De Wysgeer der Natuur. Ifte
Deel. Utr. by de Wed. y. van Schoonhoven, in gr. 8vo.
f 3- 0 0
259
IIde
f 3 -0-0
302
— Korte Omfchryving van den Prediker ,
siet de Toepasfing des Sleutels in denzelven to vinden.
Utr. by Dezelve , in gr. 8vo. f x -5 -o
561
Picard, (L. B.) De Verteller, of de twee Posthuizen.
Blyfpel. Haarl. by y. van Walre en Comp. , in 8vo.
f o-8 -0280
De Pruik en de Das. Blyfpel. Amft. by
P. 7. Uylenbroek , in 8vo. f o• 6.0
468
De Neef van ceder een. Blyfpel. Amfl. by
516
de Wed. y. D611, in 8vo. f o - 6-o
Plutarchus , De Leevens van doorlugtige Grieken en Itomeinen onderling vergeleeken. IVde Deel. Limit. by
Allart , in gr. 8vo. f 3 -18.o
591
Pope , (A.) Proeve over den Mensch. In Dichtmaat ,
door Pieter van Winter, Nsz. Amft. by P. 3. Uylenbroek , in gr. 8vo. f 1-2-0
44
Proces (Het) van Elwall , betreffende het Leerfluk der
DrieEenheid. Benevens eene Leerreden over hetzelfde
Onderwerp , door Theophilus. Zwolle by y. de Vri ,
in 8vo. f o -5-8
529
Proeve over den waaren aart der Geestlyke Goederen , en
het Recht der Gereformeerde Kerke in Nederland op
een gedeelte van dezelve, door Mr. A. V. D. T. Rott.
64.
by N. Cornet, in gr. 8vo. 1 0- ro • o
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apporten, ilrekkende als Bylaagen tot de Verzameling

R van Stukken , betrekkelyk de Aanftelling eener Coramisfie van Geneeskundig Toevoorzicht te Amfterdam.
ifte Stuk. Behelzende de Rapporten No. I—VI. Amft. ter
Stadsdrukkerye , en te bekomen by P. den Hengst en y.
A. Crayenfchot , in gr. 8vo. f 1-o . o
2; 7
ade Stuk. No. VII—X. f 0 • ra-o
483
3de Stuk. No. XI—XVI. f u • 6 -o
581
4de Stuk. No. XVII en XVIII. f o -3- 9
619
sde Stuk. No. XIX. f o- to- o
62o
Rau , (S. F. 7.) Redenvoering over het allervolmaaktst
Character van yefur Christus , opgehelderd door eene
vergelyking met dat van-den Apostel Paulus. Uit het
Latyn vertaald door San de Kruyff. Leyd. by S. en
y. Luchtmans , in gr. 8vo. f o• it -o
563
Ravii. (S. F. J.) Oratio de yefu Chrifti ingenio & indole
•■••• ■■•••••■

perfeetisfimis , per comparetionem cum ingenio & indole
Pauli Apostoli illuftratis. Lugd. Batas. aped Bosdem,
in 4to. maj. f o- It - 0
568
Retlexien , (Eemge generaale en eenvoudige) tegen het

Stelzel van Edn- en Ondeelbaarheid. Door een oprech•
ten Vaderlander. Atom. In gr. 8vo. f o . 5-0
36
Regr , (Het Heilig) verkragt door Boosdoenders , tegen
Albrecht Borchers. Amft. by A. Borchers en W. Vermandel en Zoon, enz. in gr. 8vo. f o- it -o
183
Reis tangs den Rhyn , behelzende eene zo naauwkeurige als belangryke befchryving der Steden , Dorpen en
Vlekken , aan den Oever des Rhyns gelegen , enz.
i6.0
IlIde Deel. Haarl. by F. Bohn, in gr. 8vo. f
128
IVde Deel. f 2 4 . 0
318
— (De) na Utrech t. Eene Nederlandfche Gefchiedenis.
Niet vertaald. Amft. by P. 3. Uylenbroek, in gr. 8vo.
f t . 16-o
604
Renfing, (C.) Zielkundige Verhandeling , voorgeleezen in
eerie Vergadering van het Eerfte Departement der Maatfchappy: Tot Nut van 't Algemeen. Amft. by A. Mens,
goo
7ansz. in gr. 8vo. f o-t6- o
Richardfon, Gefchiedenis van Karel Grandifon. Ifte Deel.
Tweede Uitgaave. Amft. by y. Allart , in gr. 8vo.
f3
0
13
Rom , (y, van der) Leerreden over yerernia II: 31 en 342,
ult.
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nitgeeprooken in Bloeimaand van 't Jaar 1797. In gr. 8vo.
fo-6o
34°
Rogge, (C.) De Kerk van Yefus 66n en ondeelbaar,, of
Gedachten over den Aart en het Gewigt van de Vereeniging der Proteftanten. Leyd. by D. du Mortier en
ZOon, in gr. 8vo. f o-I8 -0
427
Rulhiere , Gefchiedenis, of Anecdotes, der Rusfifche Omwentelihg , in den Jaare 1762. 's Hag. by 3. Plaat
178
in gr. 8vo. f o• 16- o
S.
nder, (H.) Christlyk Handboek, ter bevorderine van
waare Godzaligheid. the Stukje. Ana by y. van der
615
Hey, in gr. 8vo. f 1-4 -0
Schcuz , (y. A.) Willem en Kees op een Mosfelparty ,
of de Zeeven Zoonen en het Hoerenkind. Klugtfpet
en Pantomime. 's Hag. by 5. Plaat , in 8vo. f o- S -o
280
Het Staatsfpook, of de eene Duivel 'er
nit,. en de andere in Syn plaats. Klugtfpel. 's Hag. by
280
Denzelven, in 8vo. f o • to . 0
Schers der misbruiken in de Rechtspleeging omtrent de
Neutrale Schepen. 's Hag. by y. C. Leeuwallyn, in gr.
8vo. f 0-12-o
627
Schouten, (P.) De Overgang van Frans Voorhout , nit de
Gemeenfchap der Gereformeerde tot die van de Roomsch
Amft. by P. van 8
Catholyke Kerk.
, en
Alkm. by A. Hoagland Bierlaagh , in gr. 8 vo.
vo. f o-8-o
288
Schack, (y. G.) Kort Begrip der Algemeene Gefchiedenis, voor jonge Lieden. Ude Deel. Amft. by 3. Allan ,
in gr. 8vo. f 4-16-0
584
Serrurier,, (F.) Leerredenen over de Gefchiedenis van
Ruth. Ifte Deel. Amft. by D. en 7. Tot , in gr. 8vo.

u

f 1-16 -o
612
Sinkel , (B. S.) Broederlyke Onderhandeling over de Geloofsvereeniging alley Christenen. Anift. by F. y. van
Tetroode , in gr. 8 vo. f o • 4.0
649
Slaaventland , (Over den ) door Philaletes Bleutherus ,
met eenige Aantekeningen en een Voorberigt van yen
van Gouns. Leyd. by D. du Mortier en Zoom, in gr.

8vo. f 1- 8 - o
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3.) Verbaal aan de Kaap de Goede Hoop

gehouden, zedert het Arrivement der Engelfche Vloot,
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ender den Admiraal G. Keith Elphinflone, den ro
Juny 1795, enz. 's Hag. by I. van Cleef, in gr. 8vo.
3g
8
f--°
Smollet , De Geestlyke Don Quichot, of bet Zonter- reisje
van Geoffroy Midgoofe, vertaald door E. Bekke r , Wed.
A. Wolf. it Deelen. 's Hag. by Denzeiven, in gr. 8vo.
643
f 3- 5' 0
of de Dankbaarheid. Tooneeifpel.
Souripere, Cecilia
MAL by P. 3. Uylenbroek, in 8vo. fo- 8.o
371
Spiesz , (Ch. 11.) De Huwelykskeus. Blyfpel. Amft. by
604
de Wed. 7. Dm, in 8vo. f 0-10-0
Spoors , y.) Rapport omtrent bet gedrag van Engeiberttts
Lucas, de verdere Commandanten , enz. met de Sententie des Krygsraads. 's Hag. ter Lands Dtukkery,
309
gr. 8vo. f o- 14-0
Stavorinus , (y. S,) Reize van Zeeland, over de Kaap de
Goede Hoop en Batavia, na Samarang , Macasfer ,Ambabas , Suratte , enz. gedian in de Jaaren 1n-4tot1778.
Leyd. by A. en 3. Honkoop, in gr. 8vo.
Ilde
ace
f 2 • 14-0
Struve, (A. C.) Tani Tafeleb, behelzende eene algemtene Opgave der Middelen tot redding in fchielyke
gevaaren , enz. Amit. by A. B. Saakes , in Plano.
5h
f 1- o • 0
Stuart , ( M.) Romeinfche Gefcbiedenisfen. VIIIfte Deel.
Am it, by 7. Allan , in gr. 8vo. f 3- 15- c•
494
Swaan , (y. S.) De Laster- in haare- fchadelyke Gevolgen
gefchetsr. Amft. by G. Roos , in gr. 8vo. f 0-8.o
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Sypkens , (H.) Advys van dien Burger, terNationaale Ver-

gadering uitgebragt, omtrtnt het onderhoud van den
Ketkdienst , en de Bezolding der Kerkleeraaren. Gron.
by y. Oomkens , in gr. 8vo. f o-4.0
T.
emperamenten. (De) Blyipel, gevolgd naar bet Hoogduitsch. Atult. by I. 3. Uyienbroek, in 8vo. fo-1z .o
48
U.
tzichten in de volgende Eeuvr: een klein Volksbnek ,
U het welk zo wel voor Jooden als Christenen belangryk
is, en van beiden verdtent geleezen to worden. Trott.
392
by N. Corned, in gr. 8vo. f o-16.o
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West , (D') De Franfcbe Heiden , of de Belagering van
Saint yean de Lone. Ain't. by P. Se. Uyienbroek , in
278
ay°. f o lo-o

V.
'Veldtocht van den.Generaa1 Buenaparte in Italie, geduuv rende het vierde en vyfde Jaar der &odd; Republiek. In 't Fransch befchreeven door eenen Officier
Generaal. Rott. by y. Bronkhorst , E. van Wolfsbergen ,
C. van den Dries en y. van Santen , in gr. 8vo.f 4-0-0
Soo
Veldtochten van den Generaal Piehegru , by de Noordlyke
Samber- en Maas -Legers. 's Hag. by y. C. Leeuwollyn ,
in gr. 8vo. f
4- 0
88
Verhaat, (Eenvoudig en kort) aangaande den oorfprong en
den voortgang der Oneenigheden in de Getneente , toegedaan de onveranderde Augsburgfche Confesfie binneti
Rotterdam. Rott. by C. van den Dries, in gr. 8vo.
323
o -4o-o
Verhandelingen bekroond met den Prys van het Legaat
van den Heere 7. Monnikhoff. Tide Deels rite Stuk.
67
Am& by L. van .Es , in gr. svo. f - 0-0
van Teylees Godgeleerd Genootfchap. XVIIde
Deel. Haarl. by 7. Enfchedt en Zoonen en 3'. van
97 en 245
Wain , in gr. 4to. 1 3- 15 - o
van Dyke.; Tweede Genootfchap. 1 ode Stuk.
Haar]. by y. 5e. Beets , in gr. 4to. f 4,6 - o
488
(Vier) over de oorzaaken van het verval in
den openbaaren Eerdienst , enz. Gefchreeven door yan
van Geuns , Govert yan van Ryswyk , yan Brouwer en
Frederik van Teutem. Utr. by de Wed. y. van Terveen
en Zoon , in gr.8vo. f 2 . 0-0
(2445
Wersameling van Stukken , betreffende de Verkiezing en
Inwyding van y. y; van Rhyn, tot Aartsbisichop van
de R. C. Kerk van Utrecht. Utr. by B. Se. Sc bolting , in
go. f o • .o
tr.—, van Stukken betrekkelyk de Aanftelling eerier
Commisfie van Geneeskundig Toevoorzigt to Amiterdarn.
Amft. by P. den Hengst en 3'.
Crayenfehot , in gr.
210
f 2 . 10-0
Viervant ,
H.) Nieuwejaars -Gefchenk aan myne Kin-

deren , in eene Aanfpraak by het einde van het Jaar.
1797. &nit. by
de Bruyn, in gr. 8vo. f 1-5-0
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Voltelen , (F. J.) Pharmacologie Univerfe Pars I. DO is:
Algemeene Verhandeling over de Geneestuiddelen.
Dee!. Leyd. by . van Thoir,, in gr. 8vo. f 2 • 12-0 342
y
wegens zynen Overgang
roorhout , (F.) Verantwoording
uit de Gemeenfchap der Gereformeerde tot die van de
Roomsch Katholyke Kerk , enz. Arai. by P. van Bun.
ren , en Alkm. by A. Hoagland Bierlaagh. 4 Stukjes ,
652
in gr. 8vo. f
-o
Vaortt , (11 C. van) Is 'ee openbaare Godsdienst
zyn
'er Leeraars voor den Godsdienst noodig? Amt!. by
12
y. ten Brink, Gz.. in gr. 8vo. f o- 8 • o
Vraagbaek , (Republikeinsch) behelzende eene torte Ilklegging van de Staatsregeling voor het Bataaffche Volk.
Door een Zwolsch Burger. Zwol•, by 7. de Vri ,
509
8vo. f o- a -o
Vraagen , (Vrymoedige) van een Hervormd Christen in
Nederland , nopens de Zendingen ander de Heidenen ,
tot voortplanting van den Christlyken Godsdienst.
by H. Lard , in gr. 8vo. f o- a -o
574
W.
art , (D. A. van de) Liefde en Grootmoedigheid.
Tooneelfpel. Amit. by P. 7. Uylenbroek, in 8vo.
f - to - o
2 33
Weickard , (M. A.) De iWysgeerige Arts. IVde Deel .
Dordr. 's Hag. en Bred. by A. Blusf en Zoon , 7. C.
Leeuweflyn en W. van Bergen, in gr. 8vo. f 16 -

W
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Welke mogten wel de gevolgen van den aanftaanden Vrede met Frankryk zyn ? Awft. by verfcheidene Boekverkoopers , in gr. 8vo. f o- it -o
$96
we,ppezman , (7. ) De weg der Zaligheid op eeue eenvoudige wyze voorgefield en aangedrongen. Amtl. by 7.
weppetman, in gr. 8vo. f o- :4 o
429
Werken V211 het Genootfchap , ter bevordering van waaren Godsdienst, Deugd , Kunst en Weetenfchap , opge.
richt in de Bataaffche Republiek. lite Deels ifte Stuk.
Grave , by A. van Dieren , in gr. 8vo. f 16 - o 159
Westbarendregt , (F. van Leyden van) Eenige Aanmerkingen over bet Publiek Onderwys. Leyd. by D. du Morsta
tier en Zoon , in gr. 8vo. f 0. 7. 0
Wester, (H.) Bevattelyk Onderwys in de Nederlandfche
Spel en Taalkunde voor de Schooljeugd. Gron. by 7.
236
Oovskens , in 8vo, f o - 4.0
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Willigen , (A. van der) Claudine, Tooneelffiol. Haarl. by
.7. van Wake en Comp. in 8vo. f o- 12, 0
192
Wolff, (E.) en A. Deken, Gedichten en Liedjes voor het
Vaderland , benevens eene Aanfpraak aan het Bataaffche
Volk, 's Hag. by I. van Ckef , in gr. 8vo. f 2.4 0
512.

Wy,, (G. 3. van) Verhandeling over de uitwendige Hulpmiddelen tegen de Breuken ; benevens Genees- Heel- en
Vroedkundige Gevallen en Waarneemingen , met eenige
Bylagen. Ama. by P. E. Britt, in gr. 8vo. f io•o

617

Wyck, (y. van der) Proef over het Vernuft des Eerlyken
boven den Bedrieger. Grave, by 4/. van Dieren, in gr.
8vo. f o- 14 -0
593
Y.
rpey , (A.) Gefchiedenis van de Kristlyke Kerk , in de
Achttiende Eeuw. Lae Deels ifle Stuk. Utr. by W. van
rzerworst , in gr. 8vo. f 2- o-o
352
Beknopte Letterkundige Gefchiedenis der Syttematifche Godgeleerdheid. III Deelen. 's Hag. by C.
Plaat, in gr. 8vo. f 6 -2' s
524
, of Leidsman des Reizigera. — Atlas Portatif,
Zakou- Atlas
Guide du Voyageur. Amt{ . by W. Bottrop , in lang

Formaat. f 3 -0-0
42$
Zak -Bibliotheek van Vernuft en Smaak. life Deel. Ama.
by y. Allart, in 12M0. f - 10-0
142
Zamenfpraak tusfchen een Gereformeerden Dorps- Predikant
en zyn Roomfchen Tuinman. 2 Stukjes , in gr. 8vo.
f o • 8-o
324
Zillefen, (C.) Finantieel Betoog. Utr. by G. T. van Paddenburg en Zoon, in gr. 8vo. f o-5 -8
557
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Igemeene Befchouwing van de Natuurlyke, Zedelyke
en Euangelifche Blykbaarheden voor een ToekoAmend
Leeven , en een Staat van Vergelding in 't zelve.
Door B. PORTEUS, D. D. en Bisfchop van Londen. hi. x
Waarneemingen , over de Werking der Gratiola, in de
6
Krankzinnigheid. Door L. F. B. LENTIN.
Waarneemingen over de uitgegraavene Beenderen in de
zeer opnierkelyke Spelonken in het Vor(lendom Bayreuth: aan de Koninglyke Societeit to Londen gezonden, door den Markgraaf van AnIpach. Door wylen
3. HUNTER, Esq. F. R. S.
9
Aartige Elearifche Proeve zonder Elearifeer -Machine.
Door T. CAVALLO.
19
Eerie foort van Telegraphe van den Ouden Tyd.
20
Leevensbyzonderheden van ROBERT ROBINSON, in leeven
Leeraar eener Vergadering van Disfenters in St. Andrews Parochie, Cambridge. Door G. DYER.
21
Het is toch fchoon op Gods Aardbodem. (Tit een Gezeifchaps - Gefprek.
Het Oorlog. Een Fragment.
34
lets over het verbaazend toeneemen der Zedigheid.
35
Zilim en Selena. Eene Oosterfehe Penciling,
39
Algerneene Befchouwing van de Natuurlyjce , Zedelyke
cn Euangelifche Blykbaarheden voor een Toekomend
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Lee-
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Leeven, en een Staat van Vergelding in 't zelve. Door
B. PORTEUS. (Vervolg en Slot van bl. 6.)
45
Gedachten van J. G. EICHHORN, over de Jaargetallen in
de Gefchiedenis der Aaldsvatleten v6Or den Zondvloed.
53
Nieuwe Waarneemingen aangaande het nuttig gebruik
van Duivelsdrek met Osfegal vereenigd , tegen het
Maagzuur, Door den Bergraad BUCHOLTE, te Weimar.
67
Wysgeerige Aanmerkingen over de !Conde, gevoeld op
hooge Bergen en in groote Diepten. Door L. EULER.
Met eenige ,Ophelderingen.
59
Verfcheide weetenswaardige Byzonderheden , betreffende
de Gewoonten en Zeden der Noorder Indiaanen, aan
de oevers van Hudfon's Baay. Door Mr. HEARNE. 66
Proeve, over den ftaat der Afhanglykheid in de Zamenleeving.76
82
Wie zucht niet?
84
De Zielsverhuizing.
Rede en Schriftmaatige Bedenkingen, over de Inflelling
en bet Einde van het Burgerlyk Beituur; of over de
Pligten van Overheden en Onderzaaten. Volgens bet
85
Engelsch van den Eerw. J. FOSTER, D. D.
Waarneemingen, langaande den aart en de geneeswyze
van den PisvloZd , (Diabete.) Door J. ROLLO en w.
CRUICKSANK.
94.
Natuurlyke Historie der Pinguins en Manchots, of de Vogelen zonder Vleugelen. Volgens DE BUFFON.
99
Proeve met de Parachute genomen te Parys. Door den
107
Burger GARNERIN.
Verfcheide weetenswaardige Byzonderheden, betreffende
de Gewoonten en Zeden der Noorder-Indiaanen, aan
de oevers van Iiudfoh's Baay. Door Mr. HEARNE.
rro
(Vervolg en Slot van bl. 75.)
Opmerkelyke gevallen en fortuinmaaking van den Londenfchen Boekverkooper JAMES LACKINGTON. Medegedeeld
114
door den leer ARRENBERO.
12r
De kunflige anarie -Vogel.
I 23
Zedelyke Bedenkingen.
Rede- en Schriftmaatige Bedenkingen, over de Inftelling
en het Einde van het Burgerlyk Bettuur ; of over de
Pligten van Overheden en Onderzaaten. Volgens Fos125
TER D. D. (Vervolg Yan bl. 93.)
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Berigt , wegens een merkwaardig groot Gezwel aan het
hoofd eener Vrouwe. Medegedeeld door den Heer
G. J. VAN WY, te Arnhem.
131
Waarneeming wegens eenen Stommen. Door den Burger
J. G. BAUMAN , Chirurgyn te Vlaardingen.
135
Natuutlyke Historie der Pingtzins en Manchots, of de
Vogelen zonder Vleugelen. Volgens DE BUFFON. (VerI36
volg en Slot van bl. 106)
De Teken- en Schilderkunst, befchouwd als een vermogen dat ons in that Belt om de Godheid in haare
Werken naar te bootzen, en ook daar in ons boven de
Dieren verheft.
112
Overzetting der Brieven van eenen Hindoo Rajah ;
voorafgegaan van een Berigt, wegens de Gefchiedenis,
den Godsdienst en de Zeden, der Hindoos. Door. E. HA.
MILTON.

150

Iets over de Befchaafdheid en Zeden der hedendaagfche
Grieken.
160
Staal van voorbeeldige Edelmoedigheid.
161
Proeve over de angstva/lige Bekommerdheid.
162
De twee Slangen. Een Oosi.'ersch Vertelzel.
167
Rede- en Schriftmaatige Bedenkingen, over de Inftelling en het Einde van het Burgerlyk Beftuur; of
over de Pligten van Overheden en Onderzaaten. Door
j. FOSTER, D. D. (Vervolg en Slot van bl. 130.)
169
Beknopte Aanmerkingen omtrent bet eerfte Christen Pinx,
terfeest, befchreeven Hand. II. Door J. KRAMER , Rttstend Leeraar van Hindelopen.
177
Over het gebruik der Laauwe Baden in koorrzige Ziekten , en inzonderheid in de zogenaamde ileepende
Koortzen. Door J. D. BRANDIS.

18

Bericht aangaande den beroemden Kruidtuin van Kew.
Door B. FAUJAS ST. FOND.
185
Uittrekzels uit de Brieven van een Hindoo Rajah, over
de Zeden der Europeaanen. Door E. HAMILTON. (VervoIg van H. 159.)
r[39
Brief over het Schoonmaaken der Huizen in Meymaand.
201
Over de Beleefdheid in bet voeren van Gefprekken. Eene
Indiaanfche Anecdote.
207
Eene Engelfche Anecdote.
208
Betoog over bet onaffcheidelyk verband dat 'er is tus*4
fcnen
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rchen de Gefchiedenis , den Godsdienst en de Zed&
leer, vervat in de Schriften des Ouden , en vooral des
Nieuwen Verbonds , tot ftaaving der Waarheid en
Geloofbaarheid van ieder derzelve in 't byzonder,
209
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ALGEMEENE BESCHOtJWING VAN DE NATUURLYKE, ZEDELYKE EN EUANGELISCHJ BLYKBAARHEDEN VOOR EEN TOEKOMEND LEEVEN,
EN EEN STAAT VAN VERGELDING IN
ZELVE.

(Uit het Engelsch van den Eerw. BEXLEY PORTEUS, DO.
en Bisfchop van Londen.)

1k heb voorheen (*) U een algemeene fchets gegeeven van
1 de Natuurlyke en Zedelyke Blykbaarheden voor de
Onfterflykheid van 'sMenfchen Ziel, en een Toekomenden
Staat van-Vorgelding ; en fchoon ieder derzelven , afzonderlyk befchouwd , niet gezegd kan worden volftrekt afdoende te zyn, klitnmen zy nogthans, te zamen genomen ,
op tot eene groote maate van waarfchynlykheid ; een
maat van waarfchynlykheid , die het tot een uiterfte
van dwaasheid zou maaken voor een ieder , ('t geen
egter maar al te doorgaande het geval is der zodanigen , die de Openbaaring verwerpen) om te handelen als of het eene uitgernaakte zaak ware , dat 'er
geen Beftaan voor den Mensch was dan aq leen dit tegenwoordige. Hoe geheel flrydig zuiks aan te neemen zou
weezen tegen alle voorfchriften van Natuur en Rede, zal
nog tterker in 't ooge ftraalen, indien wy nu kortlyk en als
in een oogpunt zamenbrengen de Bewyzen voorheen aangevoerd, en bezien hoe de zaak ftaat op de twee tegen
elkander over ftaande veronderftellingen , dat 'er een Toekomende Staat van Vergelding te verwagten is, of niet.
In de eerfte plaats dan , indien wy toeftemmen dat dit
Leeven ons geheele Beftaan uitmaakt , welk een vreemd
en onoploslyk vertoon van zaaken doet zich op aan ons
oog
(*) Zie ons MENGELW. voor 1 797,
en 569.
MENG. 1798. NO.

437 , 481 , 525
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oog Wy hebben, in dit geval, een werkzaam Beginze/
in ons , 't welk alle verbeeldingbaare blyken ,heeft van
onderfcheiden te zyn van het Lichaam, onftoflyk, onbefchryfbaar, en onverdeelbaar ; dit nogthans komt op niets
meer neder dan op enkele Stoffe, bekleed met hoedanigheden, rechtftreeks het tegenovergettelde uitmaakende van
de weezenlykfte eigenfchappen der Stoffe; bet wordt met
het Lichaam tevens ontbonden, en verliest alle gewaarwording, alle bewustheid en opmerking, voor altoos, in
het graf.
Wy zyn blykbaar onderfcheiden van , en verheeven
boven, de Beesten , door eene verfcheidenheid van ver' vermogens en bekwaamheden, die duidelyk bebaaze ride
ftemd fchynen voor een edeler tooneel van werkzaamheld dan het tegenwoordige ; nogthans vergaan wy met
de Beesten , en die geheele ryke voorraad van zielsbekwaamheden is aan ons tot geen oogmerk altoos verkwist.
Dagelyks maaken wy vorderingen en in kennis en
in deugd ; wy hebben een ruim veld van verftandlyke en zedelyke verbetering voor onze oogen ; nogthans worden wy, in het midden onzer voortgangen en
vorderingen, geftuit door de hand des doods , die ons
aangrypt, en bereiken nimmer dien ftaat van volkomenheid, voor welke wy vatbaar fchynen, en na welke wy
fterk verlangen.
Wy draagen met ons om, denkbeelden en verwagtingen
van geluk , die fteeds op teleurftelling uitloopen ; wy
hebben een zugt tot toekomende beroemdheid, waar van
wy nimmer bewustheid zullen hebben ; wy verlangen
fterk na onfterflykheid, en dit verlangen zal nooit veryulling bekomen.
Elk deel onzer gefteltenisfe toont dat wy verantwoordelyk zyn voor ons gedrag ; elke knaaging des geweetens levert een bewys van onze verantwoordelykheid op;
daar is een hooger Weezen , dat ons een Leevensregel
gegeeven heeft om naar te wandelen; dat het regt bezit,
om te onderzoeken , of wy ons overeenkomftig met die
regelmaat gedraagen hebben; nogthans zal dit onderzoek
nimmer gefchieden.
De Wereld, in welke wy ons geplaatst vinden, is onophoudelyk eene fchool van beproeving. Het blykt , dat
wy in dezelve geplaatst ,zyn met geen ander oogmerk,
dan om te doen blyken hoe wy ons gedraagen in al die
VW.
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verfcheidenheid van moeilyke en bezwaarende omftandigheden, waar in wy ons needs, door een en ander middel, geplaatst vinden. Nogthans gaat ons gedrag geheel ongadegeflaagen voort. Wy volfpeelen onze rol;
maar de Regter, die ons beproeft, vergeet de zyne te voi.
brengen. Onze beproeving neemt een einde; niets volgt
'er op; geen vonnis wordt 'er gettreeken ; wy worden
niet beloond om dat wy goed gedaan , en niet geftraft
om dat wy verkeerd gehandeld hebben.
Wy merken onszelven aan als de Onderdaanen van een
Almagtig Opperbeftuurder, die ons een ftelzel van Wetten
gegeeven heeft om ons gedrag naar te regelen. Nogthans
fchynt Hy volmaakt onverfchillig of wy deeze Wetten
waarneemen, dan niet. Zyne Vrienden en zyne Vyanden
vergaat het eveneens. Ja de eerstgetnelden gaan dikwyls
onder een last van tegenheden gebukt, terwyl de laatstgenoemden volop hebben van alien aardsch genot.
Eindelyk is 'er, van de vroegfte eeuwen der wereld af,
tot op dit oogenblik , eene bykans algenteene overeenfternming geweest des Menschdoms in het geloof of de
verwagting van een Toekomend Beftaan ; en nogthans
komt dit op niets meet neder dan op eene bedrieglyke
verheelding, hoe diep dit ook door de Natuur zelve in
elken menschlyken boezem is ingedrukt.
Wat kan men nu vreemder en onverklaarbaarder zich
verbeelden ; wat ongerymder en onbeftaanbaarder bedenken ; wat wanordelyker, verwarder en elendiger , zich voorftellen wat onwaardiger der Wysheid, Regtvaardigheid
en Goedheid, des Allerhoogften verzinnen , dan de gefteltenis van den Mensch, en der Wereld, volgens de hier te
nedergeftelde opgave?
Maar, wanneer gy, aan den anderT kant, uw gezigt
uitftrekt buiten de grenspaalen van dit Leeven, en een
ander in overweeging neemt ; welk eene verandering
brengt dit terftond te wege in het voorkomen van alles
wat in en om ons is? De nevel, die voorheen het gelaad
des aardbodems bedekte, fcheurt, en wy zien een tooneel,
vol van de juistfte orde, fchoonheid, overeenflemming en
geregeldherd. Op het oogenblik dat wy onze betrekking
tot een ander Leeven ontdekken, klaart het voorheen verbaasdmaakende op, en alle onbeftaanbaarheid wordt ylings
weggenomen.
Wy vinden, als dan, dat wy beftaan uit twee deeiesa een ttotlyk Lichaam en eene onftofiyke Ziel ; en
A 2'
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de fchynbaar onbeftaanbaare eigenfchappen van Stoffe en
Geest, in ftede van vermengd en met elkander vereenigd te zyn in eene en dezelfde zelfitandigheid hebben ieder hun eigen onderfcheiden deel in onze zamengeftelde gefteltenisfe huisvesten in onderfcheide zelfftandigheden , naar derzelver cart gefchikt. Maar , fchoonverfchillend van elkanderen, zyn zy naauw met elkander
vereenigd. Door deeze vereeniging zyn wy verbonden
aan de zigtbaare en onzienlyke , aan de ftoflyke en
geestlyke wereld, en ftaan, als 't ware , op de grenzen
van beiden. En wanneer het Lichaam weder tot de
Aarde keert, begeeft zich de Ziel na de wereld der onfterflyke Geesten, tot welke dezelve behoort.
Die uitfteekende bekwaamheden en vermogens van
's Menfchen Ziel, welke blyken veel verder te ftrekken
dan het gebruik in dit kortftondig leeven vordert, wor.
den zeer eigenaartig en gefchikt voor een Weezen dat
bettemd is voor de Eeuwigheid , en zyn niets meer dan
't geen noodzaaklyk is om dezelve voor te bereiden voor
dat hemelsch Gewest, Naar eigenlyk huis en vaste yen.
blyfplaats. Daar zullen de Zielen ruimte in overvloed
vinden om zich uit te breiden , eene maate van kragt
en werkzaamheid aan den (lag te leggen , in het tegenwoordige leeven onverkrygbaar. Daar zullen zy in eeuwigheid toeneemen, en dien that van volkomenheid erlangen , tot welken zy zich ftaag uitftrekten, mar ter bereiking van welken zy in deeze wereld geen tyd hadden.
Wanneer het eens vastftaat , dat wy hier naamaals
eens rekenfchap zullen moeten geeven van onze bedryven,
dan is 'er eene duidelyke reden waarom wy vrywerkende
Weezens zyn ; waarom wy een regelmaat des gedrags
ontvangen hebben ; waarom wy het vermogen bezitten
om daar van of te wyken , of om 'er overeenkomftig merle te handelen ; waarom wy , met Mr woord ,
aan een voorafgaand onderzoek voor de regtbank van
ons Geweeten zyn blootgefteld, eer wy voor de Regtbank
Van onzen grooten Regter verfchynen.
Onze vuurige trek na Beroemdheid na Geluk , na
Onfterflykheid, zal, op de veronderftelling van een Toekomend Leeven, tot een beter einde dienen, dan om ons
te leur te ftellen en te bedroeven. Gemelde begeerten
zyn alle natuurlyke begeerten , met voorwerpen welke
daar aan beantwoorden; en zullen ieder, in eenen anderen
Staat,
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Staat, die voldoening ontmoeten, na welke zy in deezen
te vergeefsch haakten.
Ja zelfs die ongelykmaatige bedeeling van goed en
kwaad, waar over wy zo gereed klagten by klagten uitftorten , en die zwaare beproevingen , welke, by wylen,
zo fel, ook de besten der menfchen, drukken, than alle
bloot voor eene gemaklyke oplosfing, op 't eigen oogenbilk dat wy eenen Toekomenden Staat in aanmerking
neemen. Deeze Wereld maakt dan alleen een gedeelte
uit van een itelzel. Dezelve was nimmer beftemd tot een
Staat van Fergelding maar van Beproeving. Hier worden wy alleen beproefd , naamaals beloond of gefiraft.
De rampfpoeden, welke ons op aarde drukken , krygen,
uit dit oogpunt b'efchouwd, eene geheel andere gedaan.
te. Zy zyn wyze en zelfs weldaadige voorzieningen ,
om onze Deugden op de proeve te brengen , in ons
die geestgefteltenis, te verwekken , welke eene noodige
Voorbereiding is ter ninmer eindigende Ge.lukzaligheid.
Op deeze wyze klaart de veronderftelling van eenen
Toekomenden Staat alle zwaarigheid op, en verdryft de
donkere wolken, welke anderzins over dit gedeelte van
cons Scheppinge hangen. Met dit Licht der Onfterflykbeid', voar ons heenen , kunnen wy (wen weg vinden
langs de anders duisterfte paden van GODS Zedelyk Beituur, en ven voldoend berigt geeven van de bedeelingen der Voorzienigheid met, het Menschdom. — Het
is, derhalven, een allervoldingendst bewys voor de weezenlykheid van eenen Toekomenden Staat, dat dezelve
aan zo veele heerlyke einden beantwoordt , en zo onaffcheidelyk noodzaaklyk fehynt om geregeldheid en
overeenftemming te geeven aan de oogmerken des Almagtigen 'in bet vormen deezer Wereld en derzelver
Inwoonderen , om een eenpaarig en zamenflemmend
lap der Godlyke handelingen aan ons te verichairen.
Want gelyk , 'wanneer wy, in de Stohke Wereld, vinden, dat het beginzel van Zwaartekragt, toegepast op de
onderfcheide deelen des Heelals, op de volkomenfte en
fraaifte wyze ons eene verklaaring aan, de hand geeft
van de aanden, de verfchynzels en de invlaeden , der heinelfche ifichaamen , en zelfs reden geeft voor al de
fchynbaare ongeregeldheid en uitmiddelpuntigheid van
derzelver beweegingen — wy geene zwaarigheid maaken om het beftaan en de werking van zodanig een vermogen te erkennen; zo zien wy in het Zedelyk Stdzel,
A3
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dat de erkentenis van een ander Leeven eene gereede
oplosfing aan de hand geeft van de verbaazendfte en
anders onverklaarbaare erfchynzelen; bet is, als 't ware, een looper- fleutel, die alle ingewikkeldheid ontfluit ,
en ons het groot , plan der Voorzienigheid in het beftuur der. menschlyke zaaken opent. Dit zo zyncle ,
kunnen wy niet langer, fonder geweld te doen aan alle
gronden van regtmaatige redenkaveling, onze toeftemming
in bet erkennen van de waarheid en weezenlykheid van
zulk een ftaat te rugge houden.
Uit deeze byeenzameling der bewyzen voor een Toekomend Beftaan , de uitflag onzer nafpeuringen over dit
onderwerp, blykt, dat zy, te zamen genomen , eene groote
maate .van blykbaarheid opleveren ten fteun van die groote waarheid.
Deeze blykbaarheid, in de daad , gelyk ik te vooren
aanmerkte, is door eenigen als zo dringend voorgefteld
en zo beilisfend , dat zy bet behulp der Openbaaring, in
dit ftuk, geheel onnoodig keurden. — Doch dit is zo
verre van bet geval te weezen , dat die eigenfie klaarheld , met welke wy nu in ftaat zyn de weezenlykheid
van eene Toekomende Vergelding uit de beginzelen der
Rede of te leiden, ons zelfs het voldingendst bewys zal
opleveren van de volftrekte noodzaaklykheid die 'er was
voor eenig hooger licht , om het menschdom te onderwyzen en te beftuuren in dit en in andere Leerftellingen
van het alleruiterst aanbelang voor deszelfs tegenwoordig
en toekomend
(Het Vervolg en Slot bier na.)

WAARNEEMINGEN OVER DE WERKING DER Gratiola , IN DE YRANKZINNIGHEID. Door L. F. B.
LENTIN.

In het jaar 1696 fchreef GIDEON HARVEI, in zyn zeer
zonclerling werk, 't welk in 1700 voor de tweede rein wierd uitgegeeven , onder den titel: The Vanities of
Philofophy and Phylle, op pag. 109 ,over de zo zonderlinge
ziekte der Krankzinnigheid: Ik moet bekennen, dat, onder
de geheele verzameling der ziekten , niets dieper verborgen en moor onoplosjelyk fchynt dan die tegennatuurlyke gefletd-
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fieldheid der llersfenen , welke met Krankzinnigheid ge.
paard gaat. Edoch weeten wy dienaangaande , tegen
het einde deezer anderzints zo verlichte - Eeuwe , wel
meerder , zo ten opzichte van het geen het Hersfenge/lel in deeze ornflandigheid moet lyden , als ten opzichte
van 't geen 't zelve daar in medewerkt ? De Ontleedkunde fchynt bier in reeds tot den grootstmogelyken graad
van volkomenheid opgeklommen, en niet in Itaat te zyn
om den hoogiten trap der lichaamlyke volmaaktheid onder -onze zintnigen te brengen. Zo lange derhalven de
nieuwe Scheidkunde niet in that geraakt , om ons met
de Denkingsftoffe bekend te maaken, moeten wy ons wel
in deeze duisternisfen en onverklaarbaare betrekkingen
behelpen met het geen wy door ondervinding kunnen
ontdekken.
Hoewel thans het gebruik des Nieswortels, tot het geneezen. der Krankzinnigheid (ik weet niet met recht of
ten onrechte), is afgefchaft, zo heeft men toch , in tie
meeste gevallen deezes hoogst treurigen toeflands gemeend te moeten blyven by de Geneeswyze der Ouden,
in zo verre zy de herftelling door geweldige Braak- en
Purgeermiddelen zochten. Men heeft alleen verfchild in
de keuze der daar toe dienffige middelen , zo dat zommi•
gen dienaangaande te vreesachtig , anderen wederom te
Rout, zyn geweest. Vat . myne bevinding aangaat, ik
hebbe in drie op elkander volgende gevallen een voortreflyken dienst gehad van het poeder der Gratiola , ge.
bruikt ,naar het voorfchrift van den Heer KOSTRZEWSKY , dcor denzelven medegedeeld in zyne Disfertatio de
Gratiola.
Twee der door my geneezene lieden waren Broeders,
wier Vader wel niet krankzinnig was; doch echter,, in
een zo grooten graad, met Eigenzinnigheid en Waanwysheid
behebt , dat men doorgaans meende , dat by bet niet
vast had. Daar en tegen was deszelfs Broeder volkomen krankzinnig, en /tied aldus in het 65 jaar zyns ou
derdoms. De beide Broeders, over welke wy thans zullen
bandelen , wierden krankzinnig in den bloei hunner jon•
gelingfchap', doordien zy, om eenmaal aanzienelyke posten te kunnen bekleeden, een ongewoonen vlyt in hunne
fludien hadden aangewend. De Lof en de Eerbewyzingen , welke bun wierden toegezwaaid , fcherpten nog
meerder bun Borst naar Roem , waardoor de vlyt verdubbeld, en de g asp, zo wel als alle heilzaame uitfpanning,
A4
ver-
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vermyd wierd. Ras trad hierdoor een bedorvene Verheeldingskragt in de plaats van gezond Verfland , het
Welk men niet in flaat was door eenigerleie,Voorftelling
te herroepen. in het begin was de afwyking van 11,2t
pad der kede ten naasten by gelyk aan den toeflind, onder welken ADDISON in zyn Spectator den Droom voor-

ftelt. „ In den Droom gaat de Ziel om met ontelbaare
„ voortbrengzels van haar eigen maakfel, en wordt over„ gebragt in dnizenderlei Toneelen van _haar eigen vin„ ding. Zy is zelve Toneel, A&eur en Toehoorder.”
De eerfte deezer Krankzinnigen, wiens omftandigheden
wy inzonderheid zullen befchouwen , om dat dezelve nagenoeg met den aart der Kwaale en der Geneezing van de
beide overige overeenftemmen , holde dus een tydlang
vreedzaam voort, en hield in zyne verbeelding Heeds de
glansrykfte daarftellingen voor zichzelven. Deeze toeftand
had ten gevolge flaapelooze nachten , en een meer en meer
toeneemende afwisfeling der Voorftellingen , waardoor eindelyk de Ylhoofdigheid zodanig toenam, dat hy zich aan
zyne Moeder en anderen, die hem bewaarden, vergreep ,
en voort daar op uit een venfter der tweede verdieping
fprong , zodat hy op een gevloerde plaats nederftortte
zonder zich echter van belang te kwetzen. Zelfs niet
in de geweldigfte aanvallen zyner kwaal befpeurde ik
aan hem het optrekken van een of van beide ballen ,
't geen door AVENBRUGGER als een onaffcheidelyk
toeval der Krankzinnigheid , was opgegeeven.
De Geneezing deezes ongelukkigen jongelings ondernam ik met flerke Aderlaatingen, en ging daarna over
tot zodanige middelen , welke door een fterken prikkel
ftaat zyn , verftoppingen in den onderbuik weg te
reemen. Dan dit verricht zynde, vond ik de gewoone
braak- en purgeermiddelen in geenerleie wyze fterk gemeg , om de noodige ontlastingen te bewerken. Ondertusfchen twyffelde ik niet , of de nog deeds toeneemende hevigheid der Woede moest worden toegefchreeven aan de menigte der losgemaakte ftoffe en derzelver
opflorping. Dus vond ik my verplicht tot fterkere middelen myn toevlucht te neemen, Ten dien einde liet ik
hem braaken, door middel van poeders uit Witte Vitriool,
nadat men hem , door dwang , een prikkelende
fteer had gezet. Vervolgens gaf ik hem bet poeder
der Gratiola, tweemaalen 's daags : 's morgens tot eene
halve drachma en 's avonds tot tier, green, in te neemen
met
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met een Afkookzel van Graswortel , 't geen teffens tot
dagelykfchen Drank moest dienen. Dus gingen wy voort,
tot dat ik eerlang de giften der Gratiola van dag tot dag
moest verminderen, dewyl de Prikkelbaarheid der ingewanden allengskens aandoenelyker wierd. Naarmaate dus
de werkzaamheid des Darmkanaals en der nabuurige deelen herffelde , ontlastte by eene ongelooflyke menigte
verharde en gefmoltene zwartgallige floffen terwyl by
ook, naarmaate by van alle deeze fchadelyke onreinigheden verlost wierd , wederom het voile gebruik zyner
Reden bekwam.
Zyn Broeder en nog een derde Krankzinnige wierden
op dezelfde wyze. behandeld en geneezen : intusfchen
waren deeze voorwerpen ook alle van zodanig eene
lichaamsgetteldheid , dat 'er fterk prikkelende middelen
wierden vereischt , en dus waren het de Gratiola , en
dergelyke Berke middelen , van welke men iets goeds
.kon verwagten.

WAARNEEMINGEN OVER DE UITGEGRAAVENE BEENDEREN IN DE ZEER OPMERKELYKE SPELONKEN IN
HET VORSTENDOM BAYREUTH : aan de Koning-

lyke Societeit to Londen gezonden , door den
Markgraaf van ANSEACH. Door wylen JOHN
HUNTER, Esq. F. R, S.
(Ontleend uit The Philofophical Transaaions, for

1794.)

„ 7to bier d Waarneemingen , welke wy beloofd
hebben by de opgave des Verhaals der in het
„ Opfchrift verrpelde Spelonken (*). Zy verdienden. de
„ befchouwing des kundigen Wysgeers HUNTER; zy ga„ ven hem gelegenheid tot het mededeelen van befchou„ wingen over dezelve , en teifens over andere foortgelyke
„ voorwerpen, die weetenswaardig en b,elangryk zyn voor
1, alien die eenigen fmaak hebben in het nafpeuren van
dergelyke zeldzaamheden , in den fcboot des aardbols
bedolven, en van tyd tot tyd aan het nafpeurend oog
ontdekt.”
De Beenderen , die ten onderwerpe ftrekken van den
Brief,
(*) Zie ons Mengelwerk voor 1797, IA. 580.
A5
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Brief, door den Markgraaf van ANSPACH gezonden , hebbe
men meer aan te zien als Omkorftingen, dan opgegraavene Beenderen van eenen vreemden oorfpronge; naardemaal
derzelver oppervlakte alleen eene omkortting van gecryftallifeerde aarde heeft aangenomen , en 'er weinig of geene
verandering plaats gegreepen heeft in derzelver mwendig
maakzel.
De aarden, met welke de Beenderen meest alle zich
doorgaans omkorst vinden , zyn van eene kalk- of leyagtige foort; doch meest van de eerstgemelde. Dit gefchiedt op tweeerlei wyze — de eene , wanneer de
Beenderen gedompeld zyn in water, waarin deeze aardIIoffe zich bevindt — de andere, wanneer water door
aardifoffe van die foort heenen gaat, welke bet ontbindt,
en naderhand laat bezinken op daar onder liggende Beenderen.
Beenderen, die omkorst zyn, fchynen nimmer deeze
verandering te ondergaan in de aarde, of onder het water, waar de zagte deelen vergaan zyn ; terwyl de Beenderen, die mln opgedolven Beenderen noemt, zodanig geworden zyn in de middelftoffe waar ze nedergelegd waren, by den dood des Diers (*). De om.kortte Beenderen
hebben v6Oraf aan de open lugt blootgefteld gelegen :
dit is openbaar ten opzigte van de Beenderen , die thans
bet voorwerp onzer befchouwinge opleveren. De Beenderen van de Rots van Gibraltar, en die men in Dalmatie gevonden heeft, als mede die , volgens bet verhaal
van den Abbe SPALANZANI, op het Eiland Cerigo voorkomen , bevinden zich in dezelfde omftandigheden. Zy
hebben de kenmerken van Beenderen , die aan de lugt
blootgefteld geweest zyn ; veele vindt men op verfcheide
plaatzen geborften , inzonderheid de ronde Beenderen ; en
dus vertoonen zy zich als Beenderen , die langen tyd
aan de zon bloot gelegen hebben. Deeze omftandigheid
onderfcheidt dezelve blykbaar van de Delf- Beenderen ,
en verleent ons eenig voetfpoor om derzelver Historie na
te gaan.
Indien derzelver aantal eenigermaate hadt overeengekomen
(41) Beenderen, die met bet vleesch daaraan begraaven
weest zyn , hebben een
welke zy nooit verliezen; Been.
deren , die langen tyd in her water gelegen, hebben, krygea
daar van desgelyks een .zeer onderfcheideude kleur.
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then met het geen wy wegens Beenderen van laateren ty.
de vinden , zulks zou ons hebben kunnen opleiden out
eenig denkbeeld te vormen van derzelver ophooping; maar
derzelver hoeveelheid gaat salles , waaromtrent wy ons
eenig begrip ten dien opzigte maaken, te boven. Drie
Vraagen doen -zich eigenaartig by den nafpeurder op. —
Kwamen deeze Dieren daar ter plaatze , ftierven zy 'er ?
of werden 'derzelver Beenderen daar gebragt, en aan
de lugt blootgetteld ? of heeft men Beenderen van
Verfcheide plaatzen daar verzameld ? — De eerstgetnelde deezer gisfingen dunkt my de natuurlykfte; doch
ik ben in geeven deele overtuigd dat : bet de eenige
waare is.
Beenderen, als boven befchreeven, worden gevonden in
zeer verfchillende ftanden , 't welk derzelver tegenwoordige toeftand te bez w, aartyker maakt om des oplosfing te
belcomen: Die in D
iiuitschland worden in Spelonken gevonden.' De Kust van Daltnatie , zegt men, beitaat 'er byins'- geheel en al uit ; en wy weeten dat dit het geval
IS van een groot gedeelte van de Rots van Gibraltar.
Byaldien men 'er geene in Spelonken als opgeflooten
vondt, maar in groote klompen, overdekt met merge], of
kalkfteen , zou zulks een denkbeeld aan de hand geeven,
dat ze daar zamengebragt waren door eene vreemde oorzaak, als eene aardbeeving, die 'er deeze ftoffe over been
geworpen hadt ; doch bier van kunnen wy ons bezwaarTyk een denkbeeld vormen, — of hadt men die foort
Van Beenderen alle aangetroffen in Spelonken , wy zouden (-43 het denkbeeld kunnen vallen, dat deeze Spelon.
ken de wykplaatzen geweest waren voor zulke Dieren
en dit eenige duizenden jaaren.geleden; waren de Beenderen die van vleesch- en graseetende Dieren, wy zouden
misfcbien tot de veronderftelling komen , dat de vleesch.
vreetende Dieren 'er veele kleindere, tot hun voedzel gevangen, hadden zamengebragt; en dit fchynt, in den eerften opilag, het geval te weezen van de Beenderen uit
bet Bayreuthghe , die aanleiding geeven tot dit fchryven;
nogthans, wanneer wy in aanmerking neemen, dat de Beenderen, voor verre het grootfte gedeelte, van vleeschvreetende Dieren zyn, vinden wy ons bepaald tot de verondentelling , dat deeze alleen wykplaatzen geweest zyn.
Indien die Beenderen daar byeen gebragt waren door
eenigen Aardfchek , dan zou men ze vermengd vinden
met
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met de ftoffe van de bergen daar aniareeks; 't welk het
geval niet is; want, fchoon men 'er eenige aantreft, die
in de zyden der Spelonken uitfleeken, omkorst met eene
kalkagtige ftoffe, dit fchynt ontftaan te zyn uit derzelver
Eland in de Spelonke. Zulk eene opeenhooping zou die
Beenderen-gelyktydig doen warden met de Bergen zelve,
waaraan ik , ter oorzaake van het nieuwer vertoon , 't
welk deeze Beenderen opleveren, zeer twyfel.
Het verfchil in den flaat der Beenderen wyst uit, dat
'er waarfchynlyk eene opeenvolging 'van derzelver zamenbrenging , voor een lange reeks van jaaren , geweest
hebbe; want, indien wy, in aanmerking neemen het verfchil van tyd , verloopen tusfchen het daar komen van
de volkomenfle, die wy voor de Iaatfte te houden heb•
ben , en den tegenwoordigen tyd , moeten wy dit op
eenige duizenden van jaaren ftellen ; en, indien wy herekenen hoe lang deeze nog daar zouden, moeten blyven
om zo verre vergaan te zyn als men 'er eenige aantreft,
zal dit verfcheide duizenden van jaaren vereifchen; ear
genoegzaame tyd voor eene groote opeenhooping
gens deeze wyze van redekaveling , zou het, derhalven,
blyken , dat zy te dier plaatze niet op Cenmaal in een
verfchen ftaat gebragt waren.
De dierlyke aarde, gelyk men dezelve noemt, gevonden op den grond deezer Spelonken , wordt veronderfield veroorzaakt te zyn door het vetrotten van het
vleesch; welke veronderftelling inilnit, dat de Dieren hie;
gevleescht gekomen zyn; maar ik begryp niet, dat, indien deeze Spelonken opgevuld geweest waren met geheele Dieren, het vleesch een tiende gedeelte van de aar.
de zou hebben kunnen opleveren , en reden gee* van
zulk eene hoeveelheid als blykt door de Dieren daar gebragt te zyn. Ik zou veeleer veronderftellen , dat dit
de overblyfzels waren van de drek der Dieren , die ten
eenigen tyde deeze Spelonken bewoonden, en geftart uit
de ingewanden der Beesten door bun verflonden.
Dit laat zich zeer wel begrypen, als wy bedenken dat 'er
jets foortgelyks plaats heeft , fchoon in eene mindere
maate, in veele Spelonken in Enge/ara, die de wykplaatzen zyn der Vledermuizen, in den winter , als mede in
den zotner, wanneer zy alleen des avonds uitvliegen. In
deeze holen is de grond bedekt met dierlyke aarde, eenige
voeten diep ; deeze aarde vindt men in allerlei ftaaten
van
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van ontbinding; de henedenfte is de zuiverfte, de bovenfte ilegts weinig veranderd, met alle bedenklyke tusfchen-

ftanden, In deeze holen is een groot getal van Druipfteenen , die de Beenderen der daar ftervende Dieren kunnen omkorften.
De Beenderen uit de Spelonken in Duitschland zyn zo
zeer het voorwerp geworden van het befchouwen en onderzoek der Natuurkundigen , dat de itukken daar van
door geheel Europa verfpreid zyn ; 't welk be/et, dat 'er
een genoegzaam getal kome in handen van een eenig
Man , om hem kennis te doen krygen aan de Dieren,
waar toe zy in vroegeren tyde behoorden.
Uit de Historic en de Afbeeldingen, die de Heer ESPER
van deeze Beenderen gegeeven heeft, blykt, dat het Beenderen zyn van verfcheidenerlei Dieren ; maar zeldzaam is
het , dat zy alle blyken van vleescheetende Beesten te
zyn ; 't geen men niet zou verwagt hebben. 'Er zyn
tanden , in aantal , foort en stand, vohnaakt gelyk aan die
van den witten Beer ; andere hebben meer gelykheids
op die van den Leeuw ; maar in de Afbeeldingen der
deelen , hoe fraai ook uitgevoerd , kan men bezwaarlyk vertrouwen ten opzigte van de kleinfte kenmerken ,
en nog te minder that maaken, als die gedeelten in eene
aanmerklyke maate gefchonden zyn.
De Beenderen, der Societeit toegezonden door den Markgraaf van ANSPACH komen overeen met die de Heer
ESPER befchreeven en afgebeeld heeft, als hehoorende tot
den witten Beer ; hoe verre zy onderling van dezelfde
foort Zyn, kan ik niet zeggen; de Koppen verfchillen in
gedaante van elkander; zy zyn, over 't geheel genomen,
veel /anger, naar evenredigheid der breedte, dan in eenig
vleeschvreetend Dier, my bekend; zy verfchillen ook van
den tegenwoordigen Witte Beer , die , voor zo verre ik
Ze gezien heb , eene algemeene evenredige breedte hebben ; men veronderftelt , 't is waar, dat de Koppen van
den tegenwoordigen Witte Beer van elkander verfchillen;
maar om dit te verzekeren heb ik geen Koppen genoeg
van dat Dier gezien.
Niet alleen verfchillen de Koppen, daar gevonden, in
gedaante, maar ook in grootte: eenige deezer,, vergeleeken met die van den tegenwoordigen Witte Beer, fchynen behoord te hebben tot een Dier, tweemaalen zo groot;
terwyl eenige Beenderen in grootte met die van den witten
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ten Beer overeenkomen , en andere zelfs kleinder val.
len (*).
'Er zyn twee Schouderbeenen, eer kleinder dan grooter dan die van den hedendaagfchen Witte Beer; "er is
een Ruggewervelbeen , dat eer kleinder mag heeten; de
Tanden verfchillen ook zeer in grootte, nogthans zyn ze
alle van hetzelfde geflacht ; zo dat de verfcheidenheid
deezer Beenderen onderling niet minder is dan tusfchen
die en den tegenwoordigen Witte Beer. — In de vorming van den Kop brengt de ouderdom der Dieren eene
groote verfcheidenheid te wege. Het bekkeneel van een
jongen Hond is veel yonder dan dat van een ouden; de
ftreep, rugwaards loopende tot het achterhoofd, in twee
ter zyde gaande eindigende , beftaat naauwlyks by den
jongen Hond; en onder de Beenderen, thans voorhanden,
is het achterfte gedeelte van zulk een Kop, nogthans, veel
grooter dan de Kop van den kloekften Bulhond. In hoe
verre de jonge Witte Beer van den ouden verfchille, en
gelykheid hebbe met den jongen Hond , weet ik niet ;
doch het is vry waarfchynlyk.
Beenderen van Dieren in zo gelyke omftandigheden,
fchoon in verfchillende deelen des Aardkloots gevonden,
zouden iemand zeer ligt tot de veronderflelling brengen, dat
zy voornaamlyk beftonden uit Beenderen van eene foort
op alle plaatzen, een beginzel op alle werkende. In Gibraltar

beftaan zy meest uit herkaauwende Dieren van

Haazenfoort, en de Beenderen van Vogelen ; nogthans
zyn 'er eenige van kleine Honden, of Vosfen, en desgelyks
Schulpen. — Die in Dalmatie zyn desgelyks meest van de
herkaauwende foort ; egter vond ik 'er een Paardenbeen
onder ; maar die uit Duitschland zyn meest van de vleeschvreetende foort. Hierom zouden wy overhellen oat
te veronderftellen, dat derzelver opeenhooping niet ontftondt uit eenige volgens Inftind gevolgde leevenswyze ; dewyl dezelfde leevenswyze niet gefchikt kan weede

zen

(*) Men neeme hier in opmerking, dat de Beenderen van den
Witten Beer, die ik bezit, behoord hebben tot eat Beer, diem
mev lief kyken , en niet volkomen volgroeid was; dit neem it
in aanmerking, als ik verzeker , dat de Koppen van deeze ont..
korite Dieren fchynen behoord te hebben tot eea Dier, tweemaalen zo groat als onze Witte Beer.
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ten voor van vleesch en voor van kruiden leevende Dieren.
De Dieren in overweeging neemende ten aanziene van
derzelver fund op den Aardkloot, zyn 'er veele byzonder eigen aan bepaalde lugtftreeken ; andere zyn min beperkt, als de Haringen, Makreelen, Salmen ; andere wederom, die naar alien fchyn zich beweegen in de geheele
uitgeftrektheid der Zee, als de Haay,, en veele van de Walvischaartige foort ; terwyl veele Schulpvisfchen aan ethic
plaats gehegt blyven. Indien de Zee niet meermaalen dan
dens haaren ftand veranderd hadt, en het land in een zeer
korten tyd droog liet, dan zouden wy kunnen bepaalen
hoedanig het Climaat voortyds geweest was, door het
opdelven der begraavene Beenderen van de daar gevestigde Dieren ; want deeze zouden wy alleen vermengd yinden met die van been en weder trekkenden ; maar, indien
de Zee van plaats langzaam verwisfelt, dan kunnen de overb/yfzels van Dieren, onder verfchillende Climaaten behoorende , ondereen gemengd zyn , en gevonden worden van
het eene en andere Climaat dooreen gemengd geftorven
en begraaven; maar dit ftuk, vrees ik , kan niet worden uitgemaakt. Uit de opgedolven Beenderen, nogthans, hebben
wy eenig denkbeeld, hoe de Beenderen der Landdieren ,
onder den grond bedolven, gefchikt zyn ten opzigte van
de Zeedieren.
Indien de Zee eenige plek beflaagen hadt, welke nooit
droog land geweest ware, NMI& dat de Zee daar kwam,
kunnen de vreemde Fosfilia alleen die van Zeedieren
weezen ; maar ieder gedeelte zal zyne byzondere foort
hebben van die 'er plaatslyk eigen zyn , gemengd met
weinige Amphibia, en van Zeevogelen, in die gedeelten,
welke zee-inhammen zyn. Ik zal veronderftellen , dat,
wanneer de Zee die plaats verliet, dezelve liep over land,
waar beide Planten en Landdieren beftaan hadden , de
Beenderen van dezelve zullen 'er begraaven zyn, als mede
die der Zeedieren ; en, indien de Zee 'er langen tyd geftaan hebbe, gelyk 'er reden is om te gelooven, dan zullen deeze gemengde vreemde Fosfilia overdekt zyn met
die van Zeedieren. Indien nu de Zee weder verplaatze en
deeze plek verlaat, dan zullen wy de Land- en Zee - fosfilia,
bovengemeld , in deeze orde vinden ; en wanneer wy
vreemde Fosfilia beginnen te ontdekken in eene tegenovergeftelde rigting van derzelver vorming , zullen wy
eerst eene bedding aantreffen van die Dieren, eigen aan de
Zee,
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Zee, welke het laatst gevormd waren , en onder deeze
eene van het Groeiend Ryk, en Dieren, welke aldaar gevonden werden v6Or dat ze door de Zee bedekt waren,
en by dezelve die van de Zee, en onder deeze de gemeene aarde. Die aan de Zee eigen zyn , zullen zich in de
diepte bevinden , naar evenredigheid van het verblyf
des Zeewaters, en andere omftandigheden, als ftroomen,
getyen, enz.
Uit eene opeenvolging van zodanige wisfelingen der
plaatzing van de Zee, zullen wy eene bedding hebben
van vreemde Zee -fosfilia; eene van aarde, waarfchynlyk
gemengd met overblyfzelen van het Groeiend Ryk en
Beenderen van Landdieren ; eene bedding van vreemde
Land-fosfilia, en eene van Zeevoortbrengzelen; maar dewyl de Zee haare bewoonders met zich voert , zullen ,
waar men de overblyfzels van Landdieren vindt, ook die
der Zeedieren daar mede vermengd zyn; en , daar de Zee
doorgaans duizenden van jaaren bykans in denzelfden
that verblyft , vinden wy Zee- fosfilia, onvermengd met
eenige andere.
Alle werkingen van den groei of ontbinding van dierlyke en groeiende zelfflandigheden gaan veel fchielyker
toe op de oppervlakte der aarde dan daar beneden; de
lugt is waarfchynlyk de groote bewerkfter in het ontbinden en zamenvoegen, als mede zekere maate van hette.
Hoe dieper wy, derhalven , in den grond komen, hoe
minder wy de veranderingen voortgang zien neemen; en
'er is mogelyk zekere diepte, op welke geene verandering
van eenigen aart voorvalt. De werking van den groei zal
op zekere diepte niet voortgaan ; doch op die eigenfte
diepte kan eene ontbfnding ftand grypen ; want het zaad
iterft, en vergaat met den tyd ; maar, op eene veel grooter diepte, behoudt het zaad de kragt des groeis, eeuwen
lang; en naby genoeg aan de oppervlakte gebragt om uit
te fpruiten, betoont het de grueikragt behouden te hebben. lets, hi& aan gelykvormig, grypt plaats ten opzigte
van Fosfilia; want, fchoon een fluk Houts of Beens dood
is, wanneer het in den ftaat van begraaving komt, treft
men deeze in de diepte aan, vry van ontbinding, zamengevoegd met de ftoffe, in welke men dezelve aantreft ,
als fteen, klei, enz.; deeze bewaart dezelve voor ontbinding, en duizenden van jaaren worden 'er vereischt offs
dezelve te voltooijen. Misfchien bevinden die Lichaamen
zich in eene foort van lugtledig, of vacuum. De Ilene,
in
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in die ftanden, is eenpaarig , waarfchynlyk doorgaande
omtrent 52° of 53°, en in de koudere Gewesten blyven
ze nog langer tyd onbedorven.
In 't algemeen, geloof ik, begrypt men, dat in de
vreemde Fosfilia het dierlyk gedeelte vernietigd is; doch
ik bevind dat dit het geval niet is by de zodanige die ik
heb aangetroffen.
Schulpen en Vischbeenen hebben 'er hoogstwaarfchynlyk het minfte van, dewyl zy het langst in dien ftaat
geweest zyn ; anderzins zouden zy 'er het meeste van
hebben ; want hoe harder en vast ineengedrongener de
aarde is, des te beter worth bet dierlyk deel bewaard.
't Geen ten bewyze ftrekt , dat ze den langflen tyd in
den begraaven ftaat geweest zyn. Uit proefondervinding
en waarneeming blykt , dat het dierlyk gedeelte niet verrot; maar alleen ontbonden wordt in eene foort van flym:
dit kan men ontdekken door de aarde in een zuur te
ontbinden. Wanneer een fchulp op deeze wyze behandeld wordt, is de dierlyke ze/ffiandigheid niet draadig , of
laagswyze, als in een versch opgeraapte fchulp; maar
zonder zamenhegting, en kan weggewasfchen worden als
natte ftof ; by zommige treft men nogthans eenig voetfpoor van hardheid aan.
In de Haaijetanden, of Glosfopetra,is het verglaaszel zamengefteld uit eene dierlyke zelfftandigheid en kaikag•
tige aarde , en behelst bykans dezelfde hoeveelheid ass
de verfche voorwerpen; maar het middeifte gedeelte van
de tanden heeft de dierlyke zelfftandigheid in den
ftaat van eene flymerige ftoffe , doormengd met het
kalkagtige.
In de opgedolven Beenderen van de Zeedieren, als de
wervelbeenderen van den Walvisch , vindt men het dierIyk gedeelte in groote hoeveelheid, en in tweeerlei ftaat;
een gedeelte heeft eenige vastheid , maar een ander gelyk t natte ftoffe; doch in eenige harder Beenderen is dit
vaster.
In de opgedolven Beenderen van Landdieren , en die
de wateren bewoonen , als het Zeepaard , de Otter, de
Krokodil, en de Schildpadde, is het dierlyk gedeelte in
groote hoeveelheid. In de Hertenhoorns, in Groot - Brittanje en lerland opgedolven , vindt men , wanneer de
aarde ontbonden wordt , het dierlyk gedeelte in groote
hoeveelheid, en vry vast. Dezelfde aanmerking geldt ook
op de opgegraavene Beenderen van den Olyphant, in EnMENG. Ina. NO. I.
B
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gelaml Siberie, en andere gedeelten des Aardkloots, gevonden als mode ten aanziene der Beenderen van het
Koeijen - geflacht ; maar allerbyzonderst ten opzigte van
derzelver Tancien , voornaamlyk die uit de meiren van
America gehaald zyn, in welke het dierlyk gedeelte zeer
weinig geleden heat. De Inwoonders vinden weinig onderfcheids in het yvoor van zulke oude tanden en de
nieuwere , dan alleen dat ze wat geelagtiger van kleur
zyn. De koude brengt mogelyk veel toe tot derzelver
bewaaring.
De ftaat van bewaaring zal deswegen veranderen naar
gelange van de ftoffe in welke zy bewaard gebleeven
zyn. In klei, denk ik, het meeste; fchoon 'er in 't algemeen eene groote maate van ontbinding zich opdoet ;
want de dierlyke zelfftandigheid, fchoon vry vast, wordt
in eene hette van een weinig boven de Too gr. eene dik.
ke lymerige ftoffe, niet ongelyk aan gefmolten Gom;
terwyl een gedeelte van de uitwendige oppervlakte veranderd wordt in den ftaat van natte ftoffe.
By omkortte Beenderen is de hoeveelheid van dierlyke
zelfttandigheid zeer onderfcheiden in verfchillende Beenderen. In die van Gibraltar vindt men zeer weinig; voor
een gedeelte behoudt het de vastheid, en is doorfchynend ; maar het opperfte gedeelte verandert in flym.
De Beenderen van Dalmatie, op deeze wyze beproefd,
leveren dezelfde uitkomst op.
Die uit Duitschland, inzonderheid de hardere Beende.
ren en Tanden , fchynen al de dierlyke zelfftandigheid ,
aan dezelve natuurlyk eigen , to behouden ; zy verfchillen egter onderling van elkander, ten deezen opzigte.
De Beenderen der Landdieren hebben derzelver kalkagtige aarde vereenigd met het Phosphoric zuur, in ftede
van het Aerisch, en ik geloof zy behouden het, begraaven zynde, bykans in dezelfde evenredigheid tot de hoeveelheid van dierlyke ftoffe, welke zy bevatten.
De wyze waar op ik hier over oordeele is naar de hoeveelheid of de maate der opbruisfching ; wanneer opgedolven Beenderen daaraan blootgefteld worden, is dezelve
bylange na zo groot niet als wanneer Then 'er een fchulp in
werpt; doch grooter in zommige, dan wanneer een versch
Been op die wyze behandeld wordt ; en deeze vermindert , zo ik denk, naar maate van de dierlyke zelfftandigheid, welke zy beheizen. Ten bewyze hier van, zodanige opgedolven Beenderen, als eene kleine hoeveelheid
van
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van dierlyke ftoffe in zich bevatten, bregen in' het zuur de
grootfte opbruisfching voort, wanneer men op de oppervlakte werkt, en zeer weinig ais het middeitte gedeelte 'er door
wordt aangedaan ; egter zou men voor reden hier van
kunnen opgeeven, dewyl de deelen , die derzelver Phosphoric zuur verlooren en een Aerisch bekomen hebben,
het gemaklykst in Zeezuur te ontbinden vallen, en daarom eerst ontbonden worden, en het Aerisch zuur loslaaten.
In eenige Beenderen van den Walvisch is de opbruisfching vry fterk ; in de Beenderen van Dalmatie en Gibraltar is dezelve minder ; en in die , welke aanleiding
tot de thans medegedeelde aanmerkingen gegeeven hebben, zeer weinig, naardemaal zy verreweg de grootfte
hoeveelheid van dierlyke zelfftandigheid in zich bevatten.

AARTIGE ELECTRISCHE PROEVE ZONDER ELECTRISEERMACHINE.
(Uit T. cAvALLo's Complete Treatife on Electricity in Theory
and Practice.)

xTeem een ftuk Schryfpapier, hou het digt by het vuur ,
.11 zo dat het droog en warm worth; leg het dan op tafel , en wryf het met een drooge hand , waar door het
Papier zal geeledrifeerd worden. Ontfteek dan een ftuk
fyn Zegellak aan een kaars , en naa hetzelve vier of vyf
feconden te hebben laaten branden, vat dan het bewerkte
Papier van tafel, en hou hetzelve by een punt vast ; hlaas
het Zegellak uit , en hou het gefmolten einde naby het
Papier tot op den afftand van omtrent den duim , hetzelve , in onderfcheide rigtingen , fnel beweegende. Alsdan zal de Eleetriciteit van het Papier het Zegellak aantrekken in de gedaante van zeer dunne draadjes, welke
naderhand gefmolten en aan het Papier gehegt kunnen
worden, door het Papier voor een oogenblik digt by het
vuur te houden. Een klein ftukje Zegellak, op een
fpelde of naald geftooken, is beter tot het doen deezer
Proeve dan een geheel ftuk Lak. Deeze Proeve kan
overal , ten alien tyde, genomen worden , daar dezelve
geen toeftel van eene Eledrifeer -Machine behoeft.
B2
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EEN SOORT VAN TELEGRAPHE

"fan de Schryvers der Algemeene Vaderlandfche Letteroefeningen.
GEACHTE MEDEBTJRGERS!

Tn het laattle Stukje van Uw geacht Maandwerk,
1 No. 14 des voorigen jaars, hebben UEDs. een klein
berigt geplaatst, wegens de oudheid der Telegraphe. Dit
herinnerde my , jets geleezen te hebben , in des Heeren
hinterlasfene merkwurdige Nachrichten ,
worinnen 'er feine Reife nach Conflantinopel, &c. —
befchreibet. Waaruit blykt , dat 'er, reeds vOlir veele

VON ARVIEUX

Eeuwen, al eenig werktuig is uitgevonden en gebruikt,
tot het zelfde einde als thans de Telegraphe.
Hiernevens de opgaaf van dien Schryver,, volgens de
uitgave van LABAT, ErJler Theil, bl. 237 en 238.
Zo Gyl. oordeelt , dit eene plaats te verdienen in
Uw Tydfchrift, zy U tot dat einde gezonden, door
Uwen Medeburger
R.

8 Jan. 1798.

R. S. (*)

EEN SOORT VAN TELEGRAPHE VAN DEN OUDEN TYD.

deezenweg (dat is tusfchen Tyrus en "lira)
Opkwamen wy tot op den hoogtlen top van den Berg
1Vakhoufe. Hier vindt men een Tooren , even als doorgaans op alle andere Kaapen gezien worden: die, welke
men bier aantreft , is echter nog in redelyken itaat ;
doch wordt thans niet meer bewoond.
Weleer wierden op alle deeze Toorens Wachten gehouden ; waardoor men , door middel van afgefprooken
teekens , van yerufalem tot in Conflantinopel, met de
grootfte fnelheid berigt kon bekomen van al wat men
wenschte.
Men
(*) Dit Stukje , ans in 't googduitsch toegezonden , hebben
y der plaarziuge tiler onwaardig geacht waarom wy het ,
vataald , Qnzen Leezeren niededeelen.

VAN DEN °UDEN T4D.

SI

Men ziet deeze Toorens, of liever derzelveroverblyfzels, nog werkelyk op alle Kaapen, en over 't aleemeen
op alle de Gebergten , Tangs de Kust van Afie, Natolie,
Caramanie, Syrie, Galilrza , Samaria , judeea , tot aan
yaffa; waar zy zich van de Zeekust beginnen te verwyderen , en op de toppen der Bergen tot aan yerufalem
voortloopen. Alle zyn ze zo gelegen, dat men van den
eenen Tooren den anderen zien kan ; en op deeze wyze
konde men , door telkens herhaalde teekenen , al wat
men goedvond aan het geheele Land bekend maaken.
De heilige HELENA , Moeder van Keizer CONSTANTYN, liet , zo als men verhaalt, by haare reize na Yerttfalem, om het Kruis des Heeren te zoeken, deeze Too.
rens 'flichten ; en wel met dat oognierk , om haaren
Zoon , zo dra zy dien heerlyken fchat zou gevonden
hebben „_ten fpoedigtten daarvan te verwittigen. Ook
zou de Keizer in weinige uuren van zyne Moeder tyding
ontvangen , en deswegen een groot Feest gehouden
hebben.

LEEVENSIMONDERHEDEN VAN ROBERT ROBINSON,
leeven Leeraar eener Vergadering van Disfenters , in St. Andrews Parochie, Cambridge.

(Ontieend nit de Memoires van GEORGE DYER.)
OBERT ROBINSON, wiens Leevensgefchiedenis genoeg
R
byzonders bevat am eene plaats in ons Mengeliverk
te vinden, werd in bet Landfchap

Norfolk, in den Jaare
1735, gebooren. Hy was de Zoon eens Tolbedienden.
Op zyn zevende jaar, toen zyne Moeder Weduwe werd,
kreeg by eene plaats in een begiftigd Leerfchool te Scarping in Norfolk , waar verfcheide uitmuntende Mannen ,
onder welken men Lord THURLOW telt, hunne beginzels
van Geleerdheid ontvingen.
De bekrornpene tydlyke omftandigheden zyner Moeder noodzaakten haar , naa verloop van eenige weinige
jaaren, of te zien van eene verdere Geleerde Opvoecling
aan haaren Zoon te geeven. Hy werd , in 't Jaar 1749,
by een Paruikenmaaker te Londen beOeld. Staande deeze
dienstbaarheid, lag hy - zich met alien vlyt, die zyn Leevensitand toeliet, op de Studien toe. Een Bewonderaar zynB3
de
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de van ROMAINE en WHITEFIELD beroemde Predikers
ander de Methodisten, voelde by zich opgewekt om ander
deezen een Leeraar te worden.
Velar dat ROBINSON 'S leerjaaren uit waren, ontfloeg hem
zyn Meester van de aangegaane verbintenis. Hy vertrok
na Norwich, waar hy eerst predikte in de Vergaderplaats
de Tabernakel geheeten. Kort daarop werd by Leeraar
in eene Parochie. Met den Jaare 1761 begaf by zich
na Cambridge , en bediende daar eene Gemeente van
Jiaptisten. Korten tyd te vooren ELLEN PAYNE , van
Norwich, getrouwd hebbende , nam by zyn verblyf te
Hauxton, een Dorp niet verre van Cambridge. Zyn huis
was klein, zyn inkomen gering , en welhaast werd zyn
Gezin talryk. Een inneemend voorkomen bezittende, en
een liefderyken aart , werd by welhaast de lieveling der
armen , en droeg de agting van alien weg.
Naderhand verhuisde by na Chesterton, een ander Dorp
in de Nabuurfchap van Cambridge, waar hy kwam om
's Zondags te prediken ; dit deedt by, op andere tyden ,
dikwyls op de omliggende Dorpen. Eene nieuwe Vergaderplaats door zyne Gemeente te Cambridge opgerigt
zynde , trokken de Volkbehaagende bekwaamheden van
ROBINSON, als Leeraar, de aandagt van eenige Academieburgeren. Eenigen derzelven gedroegen zich zeer onhebbelyk in de Vergadering , en den hunner moest des
verfchooning in de Nieuwspapieren vraagen.
Te midden van ROBINSON'S Leeraarsarbeid en Akkerbouw — want de behoefte van zyn aangroeiend Gezin
noodzaakte hem een Laridhoeve te bearbeiden — zette hy
zyne Letteroefeningen geftadig voort, en fchreef eenige
Stukjes , die geene geringe maate van opmerking trokken. Het gefchrift, 't weak hem eerst als Schryver bekend maakte , was eene Verzameling van Brieven aan een
Vriend, getyteld : ilrcana, or the First Principles of the
late Petitioners to Parliament for Relief in the Matter
of Subfeription. Dit Stukje verfchafte hem veele Vrienden van aanbelang onder de Disfenters. In den Jaare 1775

gaf by het eerfte Deel in 't licht van zyne Vertaaling
der Sermon's van SAURIN, welk werk by zints voltooide.
In 't volgend jaar verfcheen zyn Plea for the Divinity
of our Lord yefus Christ. Dit Pleit voor de Godlykheid
des Zaligmaakers verwierf hem niet weinig betoons
van hoogagting van Leeraaren der Heerfchende Kerke ,
en van de regtzinnige Disfenters. Gunitige voorftellen
wer-
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werden hem van wegen de Hoofdkerk gedaan ; doch
ftandvastig door hem verworpen. Wanneer Dr. OGDEN
hem toevaegde: „ kennen de Disfenters de waarde van
den Man?" gaf ROBINSON ten antwoord: „ de Man kent
de waarde van de Disfenters!"
In Mr. ROBINSON was zugt tot Vryheid de hoofdtrek
zyns Characters, en veele zyner Schriften waren gerigt
tegen de Burgerlyke en Kerklyke Dwinglandy. Zyne
Hillory and Myflery of Good Friday, in den Jaare 1777
uitgegeeven, was eon geestige , doch eenigzins ruwe, aanval op de Kerklyke vastftellingen, welke de viering van
Feestdagen als Goede Yrydag voorftaan , als mede eenige
andere Bygeloovige Gebruiken , gelyk ze betyteld warden
door de Disfenters. Hier op volgde zyn Syllabus of Letiures on Nonconformity. Dit Werk behelsde den omvang van
het geheele gefchil der Disfenters met de Kerk van Engeland, en vormde een plan van een ftelzelswyzen aanval
op dezelve. Len Werk, zeker met geene geringe maate
van bitsheid gefchreeven , fchoon de Schryver, klagten
deswegen hoOrende, ten antwoord gaf : „ wat ik gezegd
15 heb is genade by 't geen ik zou hebben kunnen zeg„ gen!" — Met den Jaare 1778 gaf ROBINSON in 't
licht eene Vertaaling van CLAUDE 'S Esfay on the Compofition of a Sermon , met veele Aantekeningen ,vergezeld.
In 1784 ondernam by het vervaardigen van the
Hillory of the Baptism ; Welk Werk hem veele jaaren
beftendigen arbeids kostte ; het zag Diet voor den Jaare
1790 den dag.
Geduurende den tyd , dien ROBINSON bezig was met
bouwftoffen voor dit Werk • te verzamelen , deedt by ten
dien einde veele reizen na Londen, verkeerde met Lieden van allerlei Gezindheden , en predikte in de Kerken
van Presbyteriaanen van verfchillende benaamingen , van
Independenten en Baptisten; en zyne fteeds toeneemende
reklykheid van begrippen, in het ftuk der Godsdienstleere ,
baarde veel ongerustheids by zyne Regtzinniger Broederen. Met den ware 1786 verfcheen in druk een Boekdeel, getyteld: Village Sermons; deeze Leerredenen zyn
van eeien zeer zonderlingen ftempel; veel vreemds in geveelens paarde zich met klem van die welfpreekenheid,
welke best fmaakt aan ongeletterde toehoorders.
De laatfte jaaren zyns leevens befteedde Mr. ROBINSON
meest in Letterarbeid , am zyn Hillary of Baptism , en
zyne Ecclefiastical Refearches, to voltooijen. Werken ,
die
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die veel onderrigtings en treffende aanmerkingen bevat.
ten ; doch ulcer uitmunten door kragt dan door fraaiheid
van ftyl.
Het onaflaatend vlytbetoon , waar mede ROBINSON in
deezen Letterarbeid bezig was, en misfchien de kommervolle bezorgdheid voor zyn talryk Huisgezin, viel hem te
zwaar, en werd hy daarvan het flachtoffer. Eenigen tyd
in een afneemenden that van gezondheid gefleeten hebbende , befloot hy, in den Zomer des Jaars 1790, eene
refs te doen na Birmingham, om Dr. PRIESTLEY te fpreeken. Hier predikte by, ondanks den afneemenden that
zyner gezondheid, tweemaalen , op Zondag, den zesden
van Juny. 's Maandags daar op volgende gevoelde hy
eene groote moeilykheid in het ademhaalen; doch Dingsdags onderhieldt hy het gezelfchap met zyne gewoone
leevendigheid. Dan Woensdag 's morgens werd by in
zyn bedde dood gevonden; de beddelakens lagen net, en
geen zyner gelaadstrekken hadt eenige misvormdheid. Zo
flied ROBINSON, ten huize van Mr. WILLIAM RUSSEL , in
den ouderdom van vier en vyftig jaaren en acht maanden.
Dus verre hebben wy dien zonderlingen Man in zynen
aan- en opleg , als mede in zynen Letterarbeid, doen
kennen. Het meest weetenswaardige en treffendfte van
zyn Chara&er zullen wy 'er byvoegen.
Als Letteroefenaar aangemerkt, bezat ROBINSON eenige
zonderlingheden ; dat by ongemeen vlytig was, zal niemand lochenen; nooit was 'er iemand boven -wrens Studeer - kamer met meer welvoeglykheids Sir HENRY WOTTON'S fpreuk op de deur van diens Studeervertrek, Idle
Ledige uuren, niet ledig gehours, not idly (pent —
„ fleetqn" mogt gefchreeven ftaan. Altoos was hy
bezig. Wat anderen verkrygen langs den weg van letterblokken., kwam hem t'huis langs den weg van uitfpanning. Leezen, fchryven, raadgeeven, in 't veld arbeiden, of in het t'huis gebragte veldgewas, hieldt hem geheel onledig, ten tyde dat hy op 't land woonde. De
Brieven , die by fchreef en ontving, waren ongelooflyk
veelvuldig. Nogthans kon by zo vrolyk weezen als iemand ; verder van Schoolvosfery daA by was niemand
verwyderd. Een deftig uitgefrreeke Pedant, die, zonder
geleerdheid, zonder bekwaamheden, zonder vlytbetoon, een
oplief maakte van zyn letterarbeid, haalde by lustig door;
zeggende : „ de goede GOD helpe my en myne Kinde„ ren!
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„ ren! wy hebben zo veel tyds niet als gy Heeren om
„ ons met de Letteren bezig te houden!" — Boerten was zyn leeven. Als hy een jongen Knaap zag,
zwellende van Lettertrots, en misfchien diep onkundig,
kwam by hem met de ftreelendfte vleitaal op zyde: en ,
wen deeze tot de grootfte hoogte van zelfnewondering
was opgewonden,,viel hy hem eensflags op 't lyf met al
het fcherpe van boertery. In de daad, zo zeer ft:1k hy
uit in deeze bekwaamheid om zyne aanfpraaken eerse
wending te geeven, dat men zou denken _op onderfcheide tyden te verkeeren met CHESTERFIELD, LA BRUYERE 9
THEOPHRASTUS en RABELAIS. 99 Dit was," zeide by ,
5, de rechte weg om met zich zelven te zeer ingeno„ mene Jongelingen tot zelfkennis te brengen.” Voor
den raad van Geleerden ftondt zyn boezem open , en
was by altoos dankbaar ; doch te trots om na de item
van zich vee4 aanmaatigende aretators in het Geuseenebest der Letteren te luisteren. Hy bezat eigenlyk zogenaarnde nederigheid; dan by. gevoelde zich zelven , en
wist dat by overtreffende Talenten bezat.
ROBINSON hadt veel geleezen , veel gedagt, veel bekookt. Zyne geliefdfte Letteroefeningen beftonden in
Taalen , Bo vennatuurkunde , Zedekunde , Staatkunde,
Rechtsgeleerdheid eh Gefchiedenis. Met Wiskundige
Weetenfchappen hadt hy geene kennis altoos gemaakt..
Hy bezat fmaak voor de fchoonheden van de beste Latyniche en Griekfche Schryvers; veelen derzelven bath hy
meer dan geleezen. In de Franfche taal was hy
bedreeven. Veel goedkeurings gaf hy aan de Franfche
Schryvers ; doch VOLTAIRE en ROUSSEAU bewonderde
hy. Zyne kunde in het Hebreeuwsch was niet zeer groot.
Om de oorfjpronglyke ftukken te leezen, noodig tot het
vervaardigen der twee laatfte hier boven vermelde Werken , leerde hy, in zyne laatfte leevensjaaren, Italiaansch,
Spaansch, Hoog- en Nederduitsch. De wyze , op welke
by zich de kennis dipr taalen eigen maakte, was, een
Schryver in dezelve in handers te neemen, een Spraakkunst tusfchenbeiden in te zien, en voorts met een
Woordenboek zich te behelpen. Godgeleerdheid
was zyn beroep , en , in het vroegfte tydperk zyns
leevens , hadt by veel van de Godgeleerde Gefchillen geleezen. Naauwkeurig was zyne kennis van de
Gefchiedenis des Ouden en Nieuwen Verbonds ; maar,
om
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om voor een oordeelkundig Bybelverklaarder te gaan ,

was zyne kunde niet uitgebreid, zyn oordeel niet diep
genoeg.
Als een Man van verkeering, bezat ROBINSON een
groot fonds van onderhoud en onderrigting; met ernttige
lieden kon hy zo ernftig zyn als iemand, en by kon tot
het boertigfte afdaalen. Genegener te onderzoeken dan
te zintwisten, gaf by eerder toe, dan op bet winnen zich
gefteld te toonen; de Godgeleerde maakte BOOlt inbreuk
op den Vriend.
Zyn vernuft was vaardig; zyn vennogen, om iets in
een belachlyk licht te ftellen, als de gelegenheid zulks
medebragt, was fcherp en bytend, en bezat by by uitftek de gaave om een gezelfchap aan 't lachen te helpen.
Eenigen, 't is waar, oordeelden , dat hy zomtyds te boertend fprak over onderwerpen van den ernftigtten aart;
maar lieden, die zeer eonttig waren, doch L dom en met
zichzelven zeer ingenomen, voegde by toe: „ Broeder
„ verklaar u nader over de zaak ; als ik het eigenlyk
„ door u bedoelde onderwerp begryp, zal ik 'er over
, preeken." Omtrent elk waarlyk goed en eerlyk
1VIan , hoe eenvoudig dan ook, kon hy de grootfte toegeevenheid betoonen ; maar Betweeters , Pedanten, inzonderheid als zy in 't zwart gingen, (de kleeding der Theologanten) waren hem een affchuw.
In dit eene punt was ROBINSON zeer beflisfend. Priesterfchap, eigenlyk zo geheeten, was, zyns• oordeels, de
grootfte Vyand, of, om zyne eigene woorden te bezigen,
„ de groote zwarte Duivel ," tegen welke alle goede
Nonconfermisten zich moesten aankanten. Hadt hy eene
wyze geweeten om dien vyand nit' den weg te ruimen ,
hy hadt bet gewis gedaan. Nogthans kon hy met byzondere Perfoonen van dien rang gemeenzaam verkeeren
en fpreeken. Begaafd met bet talent om een gezelfchap
leevendig te houden , en voorzien van een grooten
voorraad algemeene kundigheden, werd zyne verkeering
door verftandigen gezogt, en zyne toefchietlykheid maakte
hem gefchikt om met de geringtten om te gaan. — In
de volbrenging van zyne mptsbediening , geroepen tot
eene gemeenzaame verkeering met lieden van onderfcheide beroepsbezigheden , verkreeg by eene byzondere afgerigtheid om voordeel te doen met zyne bezoeken , en
eene algemeene kundigheid van veele zaaken op te doen,
der-

VAN ROBERT ROBINSON.

S7

derwyze, dat veelen, hem hoorende fpreeken over 't geen
bun beroep betfof, vroegen, „ van waar heft die Man
„ deeze kundigheden?"
In de gefteldheid van zyn geest , en den gewoonen
loop zyner zeden , was hy als 't ware een mengzel van
ROUSSEAU en SOCRATES. Zyne bewonderaars hielden
hem voor een Leerling van JEsus; zommigen egter dagten
dat by eenige Lesfen van CHESTERFIELD genomen hadt:
tot eene hooge maate kon by zomtyds de vleijery voortzetten , en die verdraagen ; by Usti& lieden was by
agterhoudend; kleinverftandigen kon hy voorthelpen.
Als Leeraar in den Godsdienst aangemerkt , was by
denig in zyne foort. Zyn Item was bovengemeen welluidend; zyne oogen waren in eene geftadige beweeging;
by was gewoon agt te geeven op het gelaat en de houding zyner Toehoorderen. Zyne beste Redenvoeringen
werden uit voorkomende gelegenheden gebooren, en hy
ontleende zyne voorbeelden van gemeenzaame voorwerpen.
Deeze wyze van voordragt is door Sir IZAAK. NEWTONI
en anderen, aangemerkt als zeer overeenkomftig met de
Leerwyze van JESUS en die in het Oosten algemeen
plaats greep. Ter deezer oorzaake was 'er veel vuurs in
zyne Leerredenen ; dezelve vloeiden als uit een ryke
bron , verre verwyderd van alle fchoolvosfery in het
prediken, en van ten toonfpreiding van geleerdheid.
Het Kerklyk voorkomen, en zelfs het Leeraars-charader
byzonder aanduidende, droeg zyne goedkeuring niet weg;
in tegendeel ftrekte dit menigvoud ten voorwerpe Van
zyn boert, in gezelfchap, en by wylen ook op den Pre.
dikftoel.
ROBINSON 'S wensch en begeerte was, het Volk voor
zich zelven te doen denken en handelen; en, ten zelfderi
tyde, bezat niemand een grooter invloed op eene Gemeente. In eenige opzigten gedroeg hy zich zeer infchiklyk, en zonder zich te gelaaten als of by de Gemeente beftuurde , hadt hy 'er een onwederftandlyken
invloed op. — Nergens toonde hy zich in een voordeeliger licht , dan under de arrnften zyner Gemeente.
Elken Zondag beftemde by den tyd tusfchen de morgen- en avond- preeke aan een vriendlyk onderhoud.
Een groot liefhebber van tabakrooken , fchoon een
vyand van den drank, was hy gewoon de geringfte Leden zyner Gemeente by zich te laaten komen , ten huize
van eene (aide Weduwe, niet verre van het Predikhuis.
Hier
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Hier hoorde hy, in een gemeenzaam onderhoud, hunne
ongelegenheden , beantwoordde hunne zwaarigheden , en
verligtte, zo veel zyn vermogen reikte , hunne behoeften.
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Uit een Gezelfchapsgefprek.

et is toch fchoon op Gods Aardbodem !" zeide Phiil lotas zekeren dag in een gezelfchap, waar veel
over onvolmaaktheid en ellende in deze waereld geklaagd
wierd , hetgeen by ten deele toegeftemd, ten deele gelochend, ten deele nader hepaald had. ,, Het is toch
fchoon ! — Wy hebben nu uuren met klaagen doorgebragt; eenmaal is het tyd, is het billyk , dat wy ook
aan het goede denken , hetgeen wy genooten hebben. —
Waarom zyn wy toch zoo fpraakioos , dan wanneer wy
van den Lov van Hem, die alles gelukkig maakt , alles
Wy zyn alien Kindebezaligt , fpreeken moesten?
ren van denzelvden Vader, alien Broeders en Zusters , — en die Vader is God — en die God is de
Lievde ! —o Hoe ongaarne hoor ik, dat gy van de,
zen onfen Vader zoo weinig te roemen weet, en zoo veel
over hem te klaagen bebt ! — En egter wil ik befchaamd voor u zyn , indien 'er den onder u is , die
vrymoedig durft opftaan, en openlyk zeggen, dat by meer
kwaad dan goed van Hem ontfangen heeft."
Hier zweeg Philotas , en zag voor zich neder.
Nog zweeg by, terwyl alle de aanweezenden, befchaamd,
onrustig, Ili/ zaten , en 'er niemand fprak. Eindlyk
keek by hen alien, de geheele rye, ernftig aan, en zeide
toen verder :
„ Wyl 'er dan niemand, onder u , is , die over den onuitfpreeklyk Goeden klaagen, kan, wyl zeiv zy, die
nog bet billykst fcheenen te mogen klaagen, meet goed
dan kwaad ontfingen , welaan , laat ons dan dankende
onze handen om hoog heffen, — laat ons in het lovlied der Natuur, dat op dit fchoone Bloemveld, rondom
ons, door alle fchepfelen voor Hem words opgeheeven,
Vergunt my tans te fpreeken, dat,
rnede inftemmen.
het„
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hetgeen myn hart gevoelt , dat , waar van het vol is. —
Waarom zouden wy dit alleen in houten en fteenen Tempeten , waarom niet ook in die , welken de Natuur
overal haaren grooten Schepper gebouwd heeft —
waarom niet in den vrolyken kring onfer gezelfchappen
hooren? Laat ons de waarde van het geluk, .God te
kunnen kennen — van Hem te mogul fpreeken, te hooger fchatten, daar Hy ons boven dezen heerlyken Boom
boven deze verboven deze trotfche Bloem
boven dezeh door zyn gezang
kwikkende Vrugt
ftreelenden Vogel — boven deze Maan en Starren
met dit voorregt begunftigde. — Hoe toch kan by de
waarde zyner ziele gevoelen by derzelver hoogfte
denkvermogen bezeffen , by die aan God niet denken —
altans niet met deelneeming denken wil?
„Ik ben zoo vrolyk, myne waardften! zou ik bet u verbergen ? — ik ben zoo vrolyk dat wy ons onderling
beminnen, onderling mededeelen, onderling genieten kunnen ! — zoo vrolyk over alle de zaligheden, welken
God my iederen dag van myn leven gegeeven heeft! —
1k heb ook geweend , maar zelv uit deze traanen is
vreugde gebooren. — 1k heb ook geleeden, maar zelv
voor dit lyden heb ik eindelyk moeten danken. Ik
heb ook vrienden verlooren , — vrienden , die ik hey
had als myn leven , — en lang , lang heeft myne
wonde gebloed; dan God heeft ze geneezen, en nu, nu
zie ik hen met vreugdetraanen na. — 'Frouwends
heb ze alleen voor weinige dagen verlooren, om hen
eene euwigheid — eene geheele euwigheid weder te
hebben.
„ Ik weet niet, of ik verftommen, dan of ik verder
fpreeken moet, wanneer ik het verioopene deel mynes
levens nadenk , en de tallooze meenigte der zalighedert
overpeins, welken God my gav — die Hy my nog
geeft — en die, dit vertrouw ik van Hem , Hy my
verder geeven zal. -- Wel mogt ik met dien, die zich
zoo geheel in deze befcbouwingen verliezen — die met
zulk een warm gevoel, dat daar by de Mensch, offchoon
dit flegts in gevoelloos fchrivt leezende, geheel ontgloeit
daar van fpreeken kon , uitroepen : hoe groot is
heur getal Cwilde ik ze telien, zy zyn meer dan bet zand
aan den oever der zee/' — Myne jeugd is vervloogen
gelyk een droom — maar gelyk een fchoone, een
aangenaame drown aan welke men gaarne denkt , die
men

so
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men gaarne weder vertelt — 6 Zy, wien ik myn Leven te danken heb, zy waren zoo goed , zoo edel!
Dat konden zy dan ook niet geweest zyn , en ik ware
dan in gevaar geweest, om, in de onkunde myner kindsheid, meer het kwaad dan het goed van hun aan te neemen. o Myn Vader ! hoe meenigmaal heeft het beeld
uwer deugd my van gevaarvolle wegen terug gebragt! —
Daar Bond het als een getrouw waarfchuwer
daar
riep het my toe — zagt toe, zoo gelyk gy, zyt deugdzaam — het geldt uwe rust!! — Vrede over zyn
ftof ! Vrede vrede over het gra y dier Deugdzaamen, die my geleid — die het onervaaren Kind geleerd
hebben wys te zyn! ! Vroeg, dikwyls, heb ik hen verlooren, van welken myne geheele vorming fcheen of te
hangen; dan telkens waren 'er, offchoon onzigtbaar, die
my aannamen
ook dan aannamen wanneer ik geheel
verlaaten was.
„ De vreugde der Vriendfchap — dier lievde welke
braave zielen aan elkanderen kluistert — 6 in welk eene
ruime maate is my deze ten deele geworden! — Hoe
veele zyden hoe veele fchoone zyden der Menschheid heb ik daar door leeren kennen! — My dunkt,
dit is eene der fchoonfte en egter minst erkende voordeelen der vriendfchap met treflyke Menfchen, — met groote Mannen, dat wy de deugd meer van naby in hun befchouwen, meer van naby in hun en door hen zien werken — Waare deugd toch werkt in het verborgene —
en het kost zoms moeite het vordert eene innige, eene
vertrouwlyke vriendfchap — een gemeenzaam verkeer,
haar op de daad te ontdekken.
„ En deze vriendfchap —o welk eerie waarde geevt
zy aan ons Leven ! — Welke oogenblikken — welke
uuren heb ik doorgebragt in den kring van edele zielen
zielen, de eerie voortreflyker — in zynen aart voor.
treflyker,, dan de andere, en die ik egter alien de mynen
konde noemen! Gewis 'hy , die deze Diet kent, kent
geene vreugde — geene reine hemelfche vreugde !
Zoo arm in arm het pad dezes !evens te bewandelen
hier den beftendigen , den ftandvastigen , den ernftigen
man, dien, die de geringfte pligt eerie ftem der Godheid is, die in het bewustzyn, dezen nooit verwaarloosd
te hebben, gelukkig is, te hooren fpreeken; ginds
in den warmen , den ons met lievde voorkoomenden
vriend, ja misfchien minder ernst , dan egter eerie onbegryp-
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gryplyke goedheid des harten te ontdekken ;
hi3erI
met verrukkende blydfchap op eene zorgvuldige Moeder te ftaaren — eene Moeder die niets meer zyn wil
dan hetgeen zy geloovt haare pligt , haare eer te zyn
-- die den fchyn zelv van geveinsdheid verfoeit —
en geene andere beftemming kent dan de getrouwe Egtgenoote, de waakzaame Moeder te zyn ; — ginds eene
deugdzaame vrouwlyke ziel te vinden fchooner door
het edele van haar hart dan de grootfte fchoonheid die
immer het Ligchaam verfieren kan, — onbekend met
de trotschheid der geboorte — in ftil afhangen, zone
der onbetaamlyke zorg voor het toekoomende, met de zegeningen van het tegenwoordige vergenoegd ;
hier
eene andere verfierd met alle de talenten des Geests
en der kunst , en egter niet trots — opgevoed in dien
kring, waar in het den vyarid der deugd — den zwartgalligen vreugdehaater, onmooglyk fchynt deugdzaam te
blyven, en egter niet bedorven , ver verheven boven
de beuzelingen der menschlyke grootsheid, en deze meer
als eenen last dan als voorregten befchouwende, — eene
Christin waar het fchande is een Christen te zyn ,
en daar wederom eene verftandige Denkfter, die de tooneelen van dit leven nader leerde kennen — die met
een fcherpziend oog door den bedriegenden fchyn der
dingen doorziet © zeg my, myn vriend ! of hy, die
veel zulke verkwikkende — zulke geestvervoerende
oogenblikken had, of hy, in uw kiaagen over de ellendert
van dit leven , met u kan inftemmen? — of hy, die, geloovt van dit alles niets verdiend te hebben, niets waardig te zyn, over onbillykheid in het Godsbeftuur mag
fpreeken — of hy flegts een oogenblik dit zoo
veel vergeeving vorderende gedagte vormen durvt?
„ Het is waar, onfe arbeid geevt niet altyd zoo veele
vrugten — de oogst is niet altyd zoo geevenredigd
aan het geworpen zaad, als wy ons voorftelden. — Maar
geevt zy ons niet genoeg, en belooven wy ons niet meestal
te veel?— Meeten wy niet alles naar den uitwendigen
fchyn, en bereekenen wy niet de inwendige waarde naar
het dubbelzinnig en ongegrond oordeel der Meenigte?
Reekenen iwy dit alles af, welke gelukzaligheden blyven 'er dan nog over , wanneer wy ons het getal der
goede dingen voorftellen, welken God door ons in de waereld uitwerken wil , en daadlyk uitwerkt. Zeker alleen eene vergenoegende vreugde voor betere Menfchen,
maar
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maar ook even daarom voor u , offchoon gy deze zoo
weinig gevoelt. — Diep, zeer diep, vernedert, veroctmoedigt het my, wanneer ik indenk wat ik veelligt zou
hebben kunnen doen en niet gedaan heb; maar ook dan,
ook dan tinteit eene vreugdetraan in myn oog , daar ik
van dat weinige, hetgeen ik deed, zulke vrugten zie, die
alle myne verwagting — die myne verdienften, te boven
gaan, en my daar by voorfte/ , dat dat goede ,wat wy veroorzaaken, gevolgen heeft, welken de euwigheid ten doel
hebben. 6 Hoe vergeet men bier by die kleine voordeelen, welken men der deugd moet opofferen! hoe ras die
weinige verlochening — die flaaplooze nagten — die.
onregtvaardige beooitdeelingen van anderen!. Wat zyn
cenige brandende middaguuren, ook in den arbeid doorgebragt , in vergelyking van eenen nimmer eindigenden oogst ?
„ En dan, myne Vrienden! vergeeten wy dan ook niet
die genoegens — dat goede dat door de gewoonheid — door deszelvs algemeenheid, in ons oog minder
waarde heeft: — die rust, dat gemak dezes levens; —
die voorregten boven zoo veele duizenden ; — dien
overvloed met welken God in alle onfe behoevten voorziet, en dat aangenaame, waar mede zelv datgeen, wat
wy tot onderhoud van ons leven geheel noodzaaklyk keuren, doormengd is. — juist dat algemeene — dat gewoonlyke , moet onfen warmtlen dank gaande maaken. — Immers
het is toch vermeerdering van ons geiuk, wanneer wy dit
te gelyk met veele anderen genieten. — o Laat dan de
Rykdommen der Natuur, en deze ons oog nimmer vermoeiende fchoonheid, welke zich rondom ons, ook op
dit oogenblik, verfpreidt, niet vrugtloos wife . blydfchap
opwekken! — Ik wil u deze Rykdommen niet befchryven — zy verliezen by derzelver befchryving
zy willen niet befchreeven , zy willen alleen genooten zyn. —o Geniet toch ! gy Braaven ! ademt
toch in dezen geurryken oord — in deze verkwikkende
avondkoelte, een nieuw leven in. — Verfferkt u gelyk
de Natuur zich verfferkt ! Befchouwt de geheele
Schepping — befchouwt die duizendmaal duizend Waerelden die zich boven u verheffen , en denkt dan —
denkt dan met verhefling deze grootfe waarheid , dat de
Vader van alle deze Waerelden ook uw Vader is.
Koomt , koomt met my onder g . ndfen fchaduwryken
Boom — in gindfe groene dreeven , en laat ons dankbaar , laat ons vrolyk zyn, gelyk goede Kinderen.
„Is
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5, Is bet niet zoo , gelyk onfe Vriend pleeg te zeg.
gen, dat zulk een Avond, zulk een koele Zoomerdag,
zulk een Nagt die Helder is als de morgen , ons meemg
treurig oogenblik kan doen vergeeten? — En 'er ware
al eens in dit gevoel der Schoonheid minder waarheid
dan 'er daadlyk is — het ware eens zoo dat de Inbeelding bier *el meer deel had dan zy waarlyk heeft , was
dan niet ook deze vergisfing eene weldaad ? — En
was de Mensch niet dwaas — was hy niet altans de
eigene oorzaak van zyn.lyden, wanneer hy zich dit gent
ontzeggen wilde, alleen daarom, wyl deze vreugde-misfchien bedwelmende is wyl de zinnen misfchien daar
in het grootfte deel hebben?
„ Ik heb het u dikwils
zeggen, myne Vrienden!
en misfchien dankt gy my nog eens, dat ik het n weder
zeg I Gy verlengt bet onheil dat u treft met opzet,
en even daar door gevoelt gy het met verdubbeld geweld. — 'Er is geen een treurig oogenblik hetgeen
gy niet onophoudelyk terug roept waar van gy niet
met yver fpreekt. — 'Er is geen vermoeden van gevaar hetgeen gy niet reeds als zeker geloovt dat het
ook u treffen zal, 'offchoOn intusfchen iedere dag u verzekert, dat, onder duizend fchynbaare gevaaren, 'er misfchien niet een een daadlyk aanzyn krygt. — En hoe
veelen verbeelderi zich, zich zelven waarlyk verdienstlyk
te maaken , wanneer zy mogelyke gevaaren uitdenken
wanneer zy daar mede uw hart, hetgeen zoo weinig aan
kloekmoedigheid gewoon is , beftormen en verfchrikken.
— Is het dan niet genoeg dat iedere dag zyne eigene
plaagen heeft ? en gewis dezen heeft op verre na
niet iedere dag! — Is bet niet genoeg dat gy dan
het kwaade gevoelt niet beter dan wanneer gy, nog
geen geduld, nog geene flandvastigheid, genoeg geleerd
hebbende,' reeds daar over klaagdet als of het nu reeds
werk]yk daar was ? — Wie is , de oorzaak dat gy tot
onophoudlyk lyden fchynt gebooren te zyn? — Is het
de Voorzienigheld, of zyt gy het?"
Philotas had met yver , met drivt, gefproken, en bet
gezelfchap hong aan zyne lippen. — Rasfer dan men
het verwagne brak by af. Ctok dit vermeerderde het gevoel. Spoedig begon by over andere , over onverfchi1
lige, dingen te fpreeken. — Hy was openhartig gelyk
tyd. — :zyne geestgefteldheid verfpreidde zich over
alle de aanweezenden, — leder wierd , naar zyne eigene
C
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getteldheid, vrolyk en openhartig — en wanneer nu deze,
dan gene , hem in den Bloemtuin ontmoette, drukte by
hem de hand, en zeide: „ Ik dank u, Philotas ! — 1k
wil niet meer klaagen! — 1k ben befchaamd, — maar u,
u dank ik !Met innige vreugde over de Schepping, en over den
Schepper, fcheidden zy van elkanderen ; en elk zeide, of
dagt by zich zelven: 'Er is toch vecl Moons op Go,*

diardbodem! !

HET OORLOC.

(Fragment.)

norlog1

vreeslyk woord f Rampzalige Oot•`-' log , die de waereld tot eene akelige wildernis
vormt , even of haare verwisfelende tooneelen geene rampen
genoeg met zich omdroegen; even of geene droevige traanen de
treden des heils en der voorfpoed genoeg uitwischten , en of
onfpoed en verdriet niet reeds genoeg hun verblyf op dit
ondermaanfche vonden. Moeten fchepfelen, hier geplaatst tot
elkanders onderling geluk , dat aangenaame van hun beftaan
700 jammerlit omveriterpen , ja elkanders leven verflinden?
Nog eens: rampzalige Oorlog , oorzaak van duizenden ram•
pen, hoe veele zyn de traanen van zugtende weduwen , van
ouderlooze weezen, geftort om het vermoorden der onfchuldige flagtoffers ! Welk eene menigte bloedige voetftappen
lebt gy,, in de reeds weggerolde Eeuwen, in de fchoonfte
landsdouwen en aangenaamfte oorden der waereld, gedrukt; en,
op de goudgeele velden , waar het heerlyke der Schepping
prykte , de akeligfle verwoesting agtergelaaten. Gy hebt
bronnen van geluk voor veele Natien en Volken geftopt
millioenen van menfchen weggevaagd ; en werken van kunst
en vernuft, heerlyke gedenkftukken , aan welker zamenftelling
jaaren lang gearbeid was, als in din oogenblik des tyds vernicld. Rampzalige Soudeniers, die voor een gering loon
gebruikt worth , om , zonder eenigen natuurlyken haat tegen
elkanderen , uwen roem en glorie to zoeken in elkanders
dood! En nir welk eene nietsbeduidende oorzaak, of gering
verfchil , ziet men foms eenen Oorlog geboren worden , die
duizenden het leven kost — vrugtbaare velden vertrapt, en
vieedzaame hutten verbrandt!
Dan, — ook de Oceaan is even min bevryd van deeze
rampen. Dat wyde onoverzienbaare pekelveld draagt ook, helaas 1 de bewyzea bier van ; die plaats , waar de kans van
den
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den Oorlog , menigmaalen, van een wind , neve/ , of eenige
andere byzonderheid , afilangt. De grond, waar op men
ftrydt, is een fpel der golven , en zinkt menigmaalen onder
de voeten weg. Men ltrydt met woede; blixem en dander
hoort men, rondom zich, uit de bulderende holen bruIlen; men
boort de ailes verwoestende klooten ylen uit het wederzyds
gefchut; fnel voortfchietende vuurthoomen rigten de grootite
verwoestingen aan, terwyl de dikke opgaande rook geduurig
als door blixemftraalen fchynt mlicht te woeden! En wat is
het einde hier van? niet dan elenden. Hier liggen 'er verminkt ; daar Ilerven 'er in het midden hunner woede! Dan,
genoeg hier van ; dat het gordyn vaile voor clic bloedig moiled! Doch moeten alle deeze rampen des Oorlogs gefchieden uit trotschheid , door Vorften die enkel door bloed en
weeklagten zichzelven den weg ten zetel willen baanen ?
Ongelukkige ftervelingen , die hier toe ten fpeelbal verftrekken ! Neen — firydt, ten Oorloge ; maar lent uw doel
geen ander zyn , dan het hell des Volks ; ftaat , als rotzen
voor uwe Rechten : zoo behoort gy tot het getal dier fiere
ftervelingen , die den verdrukten byftand bieden. Leers dan
uwe Rechten kennen ; handhaafc dezelve , waar het noodig
zy,, met beleid en cooed. Schuwt alle list en dvvinglandy,,
en zyt trotsch op dat rechc, 't welk God u gaf. Zoo ziet
gy eerlang een elude aan het woeden der vyanden; de Vrede
herfteld, en de vlugge kiel fnelt vry door de klotzende beaten !

Brielle ,

V..

1797-

JETS OVER HET VERRAAZEND THERMION HER ZEDIGBEID (*).

Medeburgers!

I

de veelvuktige wisfelingen van myn leeven, hoe onrustig
nzommige ook mogen geweest zyn , hoe fill en vreed-

zaam andere waren , heb ik altoos geleerd alles van de gun•
fiigfte zyde te bezien , in het vormen myner denkbeelden van
het Menschdom. 't Zy ik het rechc of verkeerd hebbe , heb
ik het meeste genoegen en troost gevonden in wel te denken
over myne Medemenfchen , en, om die reden alleen , moet het
u niet verwonderen , indien ik in dezelfde denkwyze volharde,
fomtyds ltrydig met het geen daadlyk gebeurt. Wat hier van
zy , 'er Iteekt eenig vermaak , dit zult gy moeten toeflaan , in
het
(*) Wy hebben dit , uit het Enesch, vertaald, met eenige uitlaatingen en verandah/gen.
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bet koesteren van gunftige vooroordeeien , en dat een matt
verfchooning 'nag erlangen , enkel om zyns zeffs wine ,
als by een beter gevoelen van bet Menschd©m koestert ,
clan het verdient ; dewyl by bevindt dat het tot zyn geluk
toebrengt.
Mrar onlangs heb ik, myns oordeels, een vaster grond gevonden voor myn gutting gevoelen van de wereld , dan het
enkel vooroordeel, ontleend uit myn eigen gemak. In den opzigt , ten minften, denk ik, dat de wereld allengskens beter
words. In het ftuk van Zedigheid vlei ik my zelven, dat ik een
grooten aanwas zie , en een algemeene vordering.
Godgeleerden en Wysgeeren betreniden voortyds bet verval
van Zedigheid en den aangroei van trotsheid en hoogmoed ,
en zy hadden waarfchynlyk 'er goede reden voor; maar, in onze
dagen , ben ik gelukkig genoeg om waar te neemen , dat wy
maar weinig reden hebben, indien eenige, voor wyze grondregelen en ernftige lesfen over dit onderwerp. Ik trek die beiluit, zo loflyk voor de Eeuw, in welke wy het geluk hebben
van te leeven , uit eene vry algemeene waarneeming van de
openbaare zaaken, en algemeene letterkunde, of, met andere
woorden , uit den tegenwoordigen ftaat der Weetenfchappen ,
als zy zich verdeelen in Staatkunde , Regtsgeleerdheid, Geneeskunde en Godgeleerdbeid. Indien, in eenige van deeze
Ileroepen , nog trotfche en met zichzelven ingenomen Men.
fchen gevonden worden , gaat bet ontdckken der zodanigen
myna vermogens zeer verre te boven. Zy moeten bedekt zyn
ender eenig ondoordringbaar kleed , of misfchien kwynen in
hooplooze duisterheid, bewust dat de aanmaatigingen van trotsheid zouden uitgejouwd worden; en dat men de taal der zelfgenoegzaamheid niet langer met geduld zou aanhooren, of overtuiging ten gevolge hebben.
Om een begin te maaken met Lieden van den eerften rang
in de Maatfchappye , vinden wy onder de Staatslieden iets,
't welk na aaumaatiging of trotsheid zweemt ? Onder de beroemdfle Redenaars , wier welfpreekenheid (zo men my vet.haalt) de floutfte voorbeelden van Griekenland en Rome naftreeven onder onze hedendaagfche DEMOSTHENESSEN en MRnos, treft gy een Man aan, is ftaat om eat nor en meet ag.
tereen voor de vuist te fpreeken ; en is het die eigenfle Man
niet, die , in eene overmaat van Zedigheid , zyne Toehoorders verzekcrt, „ dat het hem ann woorden mangelt ? " Dit
moet, voor een Man, wiens beroep fpreeken is , zeker
groot gebrek weezen, en een, groote blyk van Zedigheid, zodanig een gebrek te erkennen , ten aanhoore van vrienden
en vyandeo; van vrienden, die verlangen onderwys te raapen
tiit zyne bewysredenen , en verrukt worden door zyne welfpreekenheid — van vyanden, die hoopten zich te onderfcheiden door in redenfiryd te treeden met den grootften der
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kedenaaren; doch die nu, volgens zyne eigene bekentenis ,
gedaald is tot een nietsbeduidend Man, „ wien het aan woor•
den mangelt!"
Neem, wydtrs , in 'opmerking , hoe de beroemdfie onzer
Staatslieden hunne onbekwaamheid openlyk belyden. —
Onbekwaamheid in een Staatsmani Hoe, dir, zult gy zeggen, is
cen Wonderfpreuk. ja , het is een Wonderfpreuk, ontftaande
iiit hunne Zedigheid , die zichzelven wantrouwende en beminnelyke deugd, welke hurt aanzet, om, in 't aanfchyn van den
vollen dag, te verklaaren, „ dat zy bewust zyn van hunne onbekwaamheid , en dat zy alleen eisch kunnen maaken / op de
„ nederige verdienfte van het wel te meenen," — „dat het
Onderwerp, waar over men handelt, boven /tun kring gaat;
dat zy beeven uit hoofde hunner eigene weinigbeduiden„ heid.” Nogthans , met dit alles, in weerwil van deeze erkende nietigheid, vinden zy zich opgewekt, uit gevoel van
pligt, „ om eenige wenken ce geeven; deeze entre! der Verga„ dering ter overweeging aan te bieden, en aan derzelver meer
„ verlicht oordeel te onderwerpen.''
Nu, myn Heer! indien dit geene Zedigheid is, weet ik niet
war men met die benaaming heftempelen moet ; en nogthans
hooren of leezen wy dit alle dagen; en wanneer men ons berigt geeft van hoogloopende twistredenen, onder onze Staatsleden voorgevallen, mogen wy ons gerust verzekerd !louden,
dat het gefchil geene Meerderheid bedoelde; maar rechtfireeks
het tegenovergeftelde : elk zogt om 't zeerfte zyne eigene vet.dienften te verkleinen en de toegeeflykheid der toehoorderen te
verzoeken.
Treeden wy de Pleitzaal in , wy zien hoe de Zedigheid al.
daar, van dag tot dag, veld wint. Welk Regtsgeleerde fielt
eene zaak voor,, zonder zich te beklaagen dat dezelve niet in
bekwaamer handen gevallen is , en dat de ongefteldheid van
zyn bedreevener Amptsbroeder, ongelukkig ,het geheele gewigt
der zaake op zyne zwakke fchouderen gelaaden heeft. —
Hoe genoeglyk is het, te hooren, dat een Man, tegen wiens
Beroep het onregtvaardig gedeelte des Menschdoms vooringenomen is , en wien men niet zelden onbefchaamdheid ten taste
legt, eene gunftige aandagt verzoekt, en om de toegeeflykheid
fmeekt van den geleerden Regret , en zich byzonder tot de
jury wendt, „ als Lieden van verffand, ten vollen in Itaat om
„ het gebrekkige zyns werks aan te vullen.”
Op den Kanfel is de Zedigheid onverbeeldlyk groat , en
loopt een ieder , allerwegen, in veele opzigten , in 't ooge.
Onnoemlyk veel, oneindig verfcheiden , zyn de betuigingeu van
onbekwaamheid; van de zwaarte der Stoffe, ter hand .genomen,
in vergelyking met 's Redenaars kragten; van den tyd dien by
aan zyne Redenvoering te koste gelcgd heeft , en de onvolmaaktheid zyns werks. Wat is zediger, dan dat eenjong Leeraar,
op den voorgeleezen Text, by den aanvange, verklaart, dat dezele
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zelve duisier, en met oneindig veele zwaarigheden omzet isr;
en daarom onmiddelyk van dit moeilyk werk , waar toe by betuigt niet opgewasfen te zyn, afftapt. In de daad, men moet
bekennen, dat een Text , fleet verklaard, ongelukkiger is voor
eene Gemeente, dan dat dezelve geheel onverklaard blyft ; en la
to verre handeic onze zedige en nederige Leeraar wet.
Ten opzigte van de Letterkur.de in 't algemeen, vercrouw ik,
met de voifte gerustheid , dat de Zedigheid grootlyks veld
wine. Hier van moeten wy verzekerd weezen , wanneer wy
alleen de Voorredens der uitkomende Boeken leezen. immers
in deeze is niers algemeener, dan dat tie Schryvers zich beklaagen over hunne onbekwaamheid om regt te laaten weder.
vaaren aan het onderwerp in het Boek behandeld. — Anderen bejammeren het gemis van verfcheidene gelegenheden, out
het Werk de aandagt meer waardig te doen te voorfchyn komen. — Eenigeu betuigen , dat 'outer toeval hun alleen bewoog, om eenige ruwe trekkers, het onderwerp betreffende, op
't papier te brengen; trekken , der aandagt van kiefche oordeelkundigen weinig waardig. — Ook zyn 'er, die ten vol.
len 'er voor uit komen, dat andere bezigheden, van een eruftiger natuur, hun belet hebben, de laatfle hand aan dien arbeid
te leggen, en daar aan die polysting te geeven, welke het
verdiende , en waar voor het vatbaar was. — Ja , men vindt
Schryvers, die, met zo veele woorden , verzekeren, dat zy
geene bekwaamheid bezitten om onder de Schryveren openlyk
te voorfchyn re treeden; dat de goedkeuring eeniger met hun
ingenomene Vrienden ales is wat zy verlangen ; terwyl nog
anderen , als ' E ware , zweeren, dat zy nooit een enkelen regef
in 't Licht zouden gegeeven hebben, hadden zy wederftand kun•
nen bieden aan de veelvuldige en dringende aanzoeken van
zekere Perfoonen , aan wier oordeel zy gansch nederig zich
onderwierpen. — Ook zyn 'er, die de Leezers willen doen
gelooven, en hun fmeeken dit op hun woord aan te neemen,
dat geene beweegredenen, van hoogmoed ontleend , hun aan.
fpoorden om het behandelen eens Onderwerps ter hand te
flaan , voorheen reeds behandeld door Schryvers van veel nitfleekender verdienflen; terwyl nog anderen ons verzekeren,
dat niets bun zou hebben kunnen beweegen om onder de
Schryvers te voorfchyn 'te treeden; doch dat. zekere omftandigheden , voor hun van eene te kiefche natuur om op te haalen ,
fchoon van weinig beduidenis voor het algemeen , hun bewoogen tot dien flap.
In deezer voege, Burgers! zou ik de zedige fchoonheden van
houderden Voorredens , ten bewyze myner (telling , kunnen
aanvoeren. Maar fit flap hier van af, om myn Brief niet te
lang te doen worden , en ten einde de Perfoonen , die ik
voorhad te pryzen , Melt niet beledigd vinden in het teergevoelig gedeelte 't gees bet onderwerp raytis gefchryfs ult.
maakt.
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Ik kan egter van dit myn geliefd onderwerp niet afifappen,
zonder het aasje van mynen 1of ook in de fchaal te leggen
van onze hedendaagfche Tooneeiftuk-Schryvers. Vroegere
IVIannen, in dat vak onledig , waren een hoop Trotsaarts. Zy
hidden hunne Werken eenige jaaren onder zich , eer zy
konden befluiten die in 't licht te geeven. Zy verander.
den , verfchikten , krabden nit , voegden by; en waarom dit
alles ? Opdat het Ituk te vollediger mogt te voorfchyn Itomen , de aandagt des? V oaks meer waardig weezen , en ook
de dagen der Naakomelingfchap bereiken. De grondlIag van
dit alles , des mag men zich verzekerd houden , was hunne
trotsheid , het tegenovergettelde van die Zedigheid welke met
zo kennelyke trekken in hunne naakomelingen heden ten dage
doothraalt. Onze tegenwoordige Vernuften hebben te veel
hoogagting voor bet tegenwoordig gefiacht , verlangen te
zeer ow 't zelve vermaak en genoegen te verfchatren, dan dat
zy hun arbeid tot het derde of vierde geflacht hunner Naneevan wenfchen uit te breiden. Zy vernoegen zich nederig met
de goedkeuring hunner Tydgenooten.
Wilde ik afdaalen pm voorbeelden nit het gemeene leeven
by te brengen, ten bewyze van deeze under ons aangroeien•
de Deugd — fpreeken van de blos op de kaaken , op het
hooren eener pligtpleeging — van de iterke en emflige
betuigingen , dat ze onverdiend zyn — de veelvuldige
verklaaringen van onbekwaarnheid, om dat geen te volvoeren ,
't welk ons daaglyks werk is — de nederigheid , waar
made Heeren van veel verdienften zich vervoegen by Dames
van groote middelen ; en de heuschheid der laatstgemelde om
die nederige verdienf1en te beloonen met haare Perfoon en
Middelen — de opregtheid , het wantrouwen , met welke
verzoeken om byftand gedaan worden dan ik zou myn
Brief tot eene ongewoone lengte uitbreiden. Dezelve is misfchien reeds te lang. Ik zal derhalven befluiten met u en uwe
Leezers geluk te wenfchen , dat zy leeven in eene Eeuw die
zich zo zeer onderfcheidt in deeze beminnelyke Deugd. Ik
durf Diet zeggen dat ik zelve een zedig en nederig Man ben:
want dit zou rechtftreekfche trotsheid weezen ; maar ik ben ,
wanneer ik hun ontmoer, een
BEWONDERAAR VAN ZEDIGE LIEDEN.

ZILIM EN SELENA.

(Eene Oosterfche Vertelling.)

I

n de hoogstvermaaklyke Valei van Arlin, aan den oosternever van de Rivier Kysha , woondeu num en SELENA.
Hum
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Hun nederig verblyf itondt eenzaam , op een ryzenden groAd;
een hooggetopt bosch befchutte 't zelve voor guure winden, en
eene klaare itroom kronkelde door de Valei beneden. Huislyk ongenoegen bezogr nimmer deeze wooning des Vredes, en
Jaloufy , de• vergiftigfter van Huwlyksgeluk , tradt nook over
hunnen dorpel. ,De tyd deezer Egtgenooten zweefde weg op
vlugge vleugelen; want Onfchuld met Genoegen, haare getrouwe gezellinne, opende, met den morgen , de deur des huizes;
terwyl uit den hemel nedergedaalde Weltevredenheid die alle
avonden foot. De uitzigten van dit Paar bepaalden zich tot
voorwerpen binnen hun bereik; geene teleuritellingen verbitterden overzulks het genot. Klein was het getal hunner
Vrienden, doch zy waren opregt; middelmaatig waren hunne
bezittingen, doch hunne verlangens daar aan geevenredigd.
SHYMAL , die in den derden Hemel woont, aan Wien de Befchermgeesten , over de kinderen der Menfchen de wagt
houden, gehoorzaamheid bewyzen , riep tot zich de Befchermgeest PHYLA, en fprak „ PHYLA het gelukkig Paar, 't
„ welk in de Valei van Arlin woont, in 't welk voor gevaar
„ re befchutten gy uwen wellust vindr, moet fcheiden. Het
„ is zo beftemd. 'least u na beneden, en leen hun uwe on„ zigtbaare onderfteuning tot fchraaging van hunne Deugd.
„ Wclhaast mime hun de hand der verdrukking.” — PHYLA
voerde daar op hem dit woord te gemoete : „ 8 StivmAL! Ik
„ ken uwe magi op aarde; want gy moet den wil des Hemels
„ volbrengen. Scaa my egter toe te fpreeken voor dit gezegend
„ Pear. 6 SHYMAL! fcheid hetzelve niet ! Hunne zielen zyn za,, mengeftrengeld als de Wynitok om den Ohn ; hun te fcheiden
„ ware voor hun &ger dan de dood !"
SHYMAL hervatte:
, Zwyg 6 PHYLA! gy weet diet wat gy vraagt. 's Hemels weg
„ is aitoos regtvaardig. Laagere Geesten zien, gelyk de Ster.
• velingen , over welke iy de wagt houden , de dingen
„ flegts duisterlyk. Aardsch geluk is veeltyds gevaarlyk. We„ derfpoed is de eenige waare toe:sfteen der deugd. Indien het
„ Paar, voor welk gy pleic, deugdzaam is, gelyk zy fchy„ nen , hunne dagen mogen vermenigvuldigd , en hun geluk
,, nog grooter worden. De groote befchikking der dingen
„ vordert hunne fcheiding. Indien zy, met heilige aandagt, om
„ byfland aanhouden, onderfchraag hunne Deugd.” — PHYLA
boog zich op het diepfte, en vertrok.
De Keizer van bet Oosten voerde iu deeze dagen kryg te.
gen zyne Vyanden. Op den twintigften dag der derde Mean
verfcheen 'er een Bode aan de v-eedzaame wooning van zirem,
met dit woord in den monde: „ De Vyanden van den grooten
,, Koning zyn tegen hem opgeflaan, en alle de Magten van het
,, Oosten rusten zich ten kryge toe. Hoor, mem ! gord het
verlaat deeze Valei der ante
zwaard aan uwe heupe,
Lute boog zich
„ ruse ; dit bevtelt de groote Koningl”
ter
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ter garde; zeggende: „ 'sHemeIs gefchiede! 6 Myne sELE„ NA dierstbeminde van myne Ziel! Ik zie uwe ontroering.
,, Uwe heldere oogen flaan met cen wolk van droefenisfe over„ trokken. Uw boezemleed gaat reeds alle uitdrukking te bop ven. Maar, 6 myn Schoone! fearer: wy, door onze klagten,
„ die goede Voorzienigheid, aan welke wy zo veel geluks te
danken hebben, niet beledigen; die Voorzienigheid , welker
„ bevelen onherroeplyk , en wier bedeelingen voorzeker regtvaardig zyn!”
De bekoorlyke SELENA viel hem om den p als, en fpraakloos
in zyne armen. Hy kuschte de traanen van haare doodbleeke
kaaken , en bezigde al de taal der tederite Liefde om haar
boezemleed te verzagcen; maar al zyne tederheid diende !legs
om haare treurigheid, wegens zyn heenengaan, te vermeerde.
ren, en buret: angst over zyne behoudenis re vergrooten. Helaas ! zy zonk als leevenloos op een zetel neder. next,
door wanhoop vervoerd, riep de getrouwe Slavinnen tot haaren
byfland. Zy zagen haare geliefde Meestresfe niet bleek, beweegloos , zitten, of zy baadden zich in traanen van opregte
deelneeming; want zy ,aanbaden haar van wegen haare algemeene goeddaadigheid en de zagte behandeling, by aanhouden,
van haar ondervonden. Zy deeden wat zy konden, om haar
weder tot zichzelve te brengen ; dan , niettegenflaande alle
haare peogingen, verliep 'er een langvallend uur, eer zy haar
tot zichzelve konden brengen. — In 't einde begon de wederkeerende zon haars leevens weder heen re breeken door de
donkere wolken welke dezelve beciebt hadden zy iloeg de
oogen open — zy zag haaren dierbaaren nun , met de
oogen ten Hemel geilaagen, dankende voor haare wederkeering
ten leeven.
SELENA tees op van haaren zetel , greep zyn regter hand,zeggende: „ 6, Myn tedergeliefde ZILIM ! de wegen des He„ mels zyn altoos regt; ze zyn het met de daad. Ik heb een
„ fchoonen Hemelfchen Geest gezien ; deeze notmde zich ooze
4, Bercherm• Engel. Hy fplak , 't is als of ik hem nog hoor:
SELENA ! wees getroost : uw ZILIM zal wederkeeren , en
„
„ gy zult wederom gelukkig zyn in elkanders omheIzingen;
„ „ maar bedenk, 6 bedenk, dat gy uwen Schepper niet be•
„ „ ledigt door wantrouwen aan zyne Magt, en belofte om de
„ Deugdzaamen te befchermen:' — 6, Beminde myner
„ Ziele , wy zullen elkander wederzien ! Neel?! neen!
„ wil door myne klagten geen vloek over ons beiden haaren.
Vertrek, myn dierbaare ZILIM. Het is de wil des Almagti„ gen , en ik ben des getroost.” ZILIM vane het woord ;
„ Myne altoos geliefde SELENA, uwe woorden doen myne ziel
„ meer herleeven dan de morgendaauw de; Hemels de van
dorst hygende Natuur, Ja , wy zullen elkauder wederzien
,, in vrede en duurzaam geluksgenot. Vaarwel, meestbeminde
„ van
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„ van myne Ziel! Dat de groote ALLAH U gezondheid en be-

„ daardheid van geest fchenke 1” Zy omhelsden elkander met
eene onbefchryfbaare tederheid, en num ving zyne reis na het
Oosten aan. SELENA niet willende blyven op eene plaats waar
elk voorwerp haar dagelyks ter vernieuwing van hartzeer zou
firekken , verliet het aangenaam Landgoed, en wog westwaards
na het Huis van haaren Vader.
MUSTAPHA , de groote Koning van het Oosten, hadt thans
zyn onczaglyke Krygsmagt zarnengefchaard ; eene onmeetlyke
vlakte glinfterde van her wapentuig. De tairyke vyand drong
nader en nader aan. Geheel de omtrek dreigde een tooneel re
worden van flachting en verderf. De flag begon; de overwin.
ning hing in twyfel. Veele duizenden verlooren het leeven op
het ilagyeld; groot was het getal der Gevangenen. In ' t chide
zegepraaiden de wapenen van MUMMA en de vyand nam ,
in groote verwarring , de vlugt.
De Faam verkondigde met duizend monden het nieuws der
Overwinninge door 't geheele land. SELENA hoorde die juichftemme, en beefde. „ 6 ZILIM !" fprak zy, „ Hoe! geen kund„ fchap van zug m? Geen tyding dat zu.rm leeft? — Eeuwi.
ge God! — Wees bedaard, myn kloppend hart!” —Zy zweeg,
en opende haare lippen niet tot zonneondergang. Haare oogen
floeg zy vaak en vaak ten hemel met flille verzugtingen. — Zy
ging ter ruste. De Staap, de eenige Vriend der Onge/ukkigen ,
bragt ,eindelyk haare angst- en kommervolle ziel in eene aangenaame ongevoeligheid. Toen de morgenhond aanbrak, rees zy
op, boog zich ter garde, hief de handen ten hemel, en boezemde deeze Bede nit : — „ 6, Groot en eeuwig Weezen
„ Schepper en Onderhouder der geheele Wereld ! Gy, magtige
„ Vader, gaaft my het leeven , en Gy, Gy alleen, kunt my
„ geiukkig maakeu. Ontvang, 6 God der waarheid t myne ne„ derige , myne onvolmaakte , dankerkentenisfe, voor alle zege„ ningen over my uitgeftort; en 6! beziel mynen geest mec
„ gevoelens u hoogstwelgevallig, en meest voegende aan een
53 ,fchepzel , 't geen Gy allergunstrykst met rede begaafd hebt.
„ 6 Almagtige! Indien immer uwe geringe Dienaaresfe genade
„ gevonden heeft in uwe oogen , bewaar, bewaar myn mum!
„ Geef hem aan my weder , en, ten tyde dat zulks met uw
„ welbehaagen overeenkomt , Vrede aan het Menschdom! —
Op deezen trant bads de engelagtige Schoone, en- haare gebeden
werden op de vleugeten van den Seraph na boven gevoerd.
Zy wandelde Coen, met een vasten tred , voort; want een
welovertnigd geloof op de Hemelfche Voorzienigheid deedc
haare kaaken glneijen; Godsdienst verlichtte haare ziel , en alles
was van binnen vrede. Zo wandett de lieve Herderin door her
veld, geheel bedaard , geens kwaads vreezende ; wanneer, op het
onverwagtst , de lugt betrekt , en een onverwagte ftorm breekt
/eet geweld over haar hoofd uit. SAUNA zag den naderesden
Bo-
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Bode, en las, nit diens gelaad, het fchriklyk nieuws. In de eene
hand droeg by den welbekenden Tulband, en in de andere het
Zwaard van znam. — „ Spreek! " riep zy, „ myn ZILIM is
„ niet meet. Ach! zeide ik , by is niet meer? Regtvaardige
Hemel! By alle Hemelfche Magten, myn ZILIM leeft!" De
Bode bong zich, en begon te fpreeken: „ Heil! fchoonfle der
„ Sexe! Deeze Tulband, en dit Zwaard, vond ik verflrooid op
• bet flagveld. Ilt weer niets meer. Ik zag hem Hier; maar ik
• vrees dat uw ZILIM
Zy riep: „ Myn zILIM leeft!
„ by den Hemel! myn zieim leeft!"
SELENA' S Befchermengel hoorde haar wonder clerk geloof, en
vloog vrolyk heen, om ZILIM te zoeken. Deeze vondt hem in de
gevangenisfe. In 't midden van den flag werd zyn Zwaard door
een werpfpiets , met eene ongelooflyke fnelheid, uit zyne hand
geworpen. De Krygshelden , hun Aanvoerdes ontwapend ziende, vlooden; en ZILIM , flaaverny boven een fchandlyke vlugt
gel/elide, werd door den vyand gevangen genomen.
Thans daalde de onzigtbaare PHYLA in de tent van mile neder, en zag hem peinzend alleen zitten.
't Was in het diepfle
van den nags, wanneer fchoone SARCASTA , in een los en
onopgebonden gewaad, zsgtlyk het gordyn opligtte; zeggende :
„ Met reden that gy verbaasd, 6 gevangen Vreemdeling! dat,
„ in dit flille nagtuur , eene Vrouw , gelyk gy ziet van geen
• gerneenen rang, in deezer voege uwe rust komt ftooren. Ik
„ kom u uwe vryheid geeven."
„ Ach ! vryheid!" riep
LINT. — „ Ja, Vreemdeling, vryheid. Ik zag u, wanneer gy
„ eerst gevangen gebragt werd in onze legerplaats. Ik zag u,
„ en wenschte u heil. Wanneer onlangs onze Koning, de groote
„ BAROSSA, u alleen verzogt te fpreeken, zag ik u door het
„ voorhangzel, 't welk tusfchen den Koning en my hangs. Ik
„ zag a met eene aandoening fferker dan die des medelydens.
„ Ja, edele Vreemdeling, gy hebt een gevoel in my verwekt,
't geen my doer wenfchen u gelukkig te maaken. My dunkt ik
,, lees in uw gelaad een teder hart.— Zeg, hebt gy ooit bemind?"
ZILIM, gelyk iemand die een Engel ziet, of droomt dien te
zien (want SARCASTA was bovengemeen fchoon) flondr eenigen
tyd van verbaasdheid Flom. Hy zag om , en twyfelde of by
zyne zinnen gelooven mogt. In ' r einde autwoorde by: „ Schoo„ ne Sterveling! of fchoone Geest! want dus eene agt lit u te
„ weezen , my dunkt gy fpreekt van vryheid. Eene edele he„ melfche magt heeft myne gebeden verhoord, en gelukkig u
„ gezonden om een Slaaf te verlosfen.” — Zy kwam toen
Hader by mum , en greep zyn hand; vestte toen haar wellustig
oog op hem ,zette zich neder,, en zeide: ja , gy zult, binnen
„ kort, vry weezen! ” Zy ligtte zyn hand op, en drukte die
Ian haare lippen. ZILIM beefde , en was geheel verwondering.
Zy flelde elle vrouwlyke kunflenaryen te work om hem tot
harm wit te brengen.
De

ziLI'd EN SELENA.
De Geest PHYLA zag, en fchrikte voor de uitkomst. Helaas!
Welke deugd was in flan zulk eene betoverende Schoonheid te
wederftaan? Wat wonder, indien zretei, voor een oogenhlik ,
zyne heilige geloften vergeeten hadt? — Maar PHYLA fchreef
op den wand den naam Selena, Zdem hief zyne oogen op,
en las de van goud blinkende letters. Hier op hieldt hy de
oogen gevestigd ; rees overeinde , en zeide : „ Gas heen,
„ gaa been, trouwlooze. Schoonheid! Wie gy zyt weet ik niet.
„ Genoeg, ik weer dat gy de myne niet zyt." Zy rees over.
einde-, met al de woede , die immer den boezem van eene re
leur geftelde Vrouwe deedt zwellen. — „Laage Steen" riep
zy tilt , „ flit uur zal uw laatfte uttr weezen!"
Zo als zy dit woord fprak , Roof de Koning BAROSSA de tent
vatre hear by de keel, en Roorte den ponjaard in haar hart.
„ S:erf, fnoodel " riep by uit. ,,Ik heb uwe trouwloosbeid
„ gehoord, en ik ben nu gewrooken. Gy gevangene, hadt gy ge„ boor gegeeven aan haare aanzoeken , aan dit Steal zou uw
„ hart tot fchede geRrekt hebben.”
Naauwlyks hadt hy de tent, verlaaten, of 'er werd een krygs.
gelchrei door de geheele Legerplaars gehoord. MUSTAPUA hadt
middel gevonden, om met den dui/Lee. uitgeleezene Mennen
het Leger des Vyands te overrompelen. Hy drong, zonder
tegenftand, door tot de tent van Koning BAROSSA , die zich door
den vyand niet omringd vondt, of by viel in zyn eigen Zwaard,
en zyn flood maakte eel; einde aan den Oorlog.
Nu klom PHYLA ten hemel , en riep den geest van SHYMAL
Ian. Hy zegende den grooten God , dat zILIM en SELENA zich
zyner befcherming verdiend gemaakt hadcien. — „ Gy ziet,"
fprak stemeL, ,, dat de Voorzienigheid altoos den Menfchen ge„ nadig is. De wooning , waar het Pear, over 't welk gy waakt,
„ woonde, is, in dien tusfchentyd, door eene aardheeving ingee
• zwolgen. Hier uit ziet gy, dat hunne verplaatzing van dear
„ genade was ; zy waren anderzins onder de puinhoopen begraaven geweest. Daarenboven was het behind, dat de
„ Oorlog door her Oosten zou woeden , tot ftraffe der over„ treedingen, tot dat de geloovigRe en deugdzaamfte Perfoon
„ op aarde om den Vrede zou bidden. Dar Gebed zondt SE,
PI LENA onlangs ten Hemel op, en de Oosterfche Wereld is met
„ den Vrede gezegend. Indien ziuu zyne Huwlykstrouw ver„ geeten hadt, was hy zeker omgekomen; en, indien SELENA'S
„ Geloof ware hezweeken , haar Gebed was nimmer verhoord
• ge%vorden. — Zy zullen nu elkander we,der ontmoeten,
„ hunne dagen zullen verlengd worden, en zy zullen zo veel
„ Geluks fmaaken els met het lot der Stervelingen beflaan.
„ baar is.”
NABB 1G T.
De pooging van H. J. N., om lets by te draagen ten nutre
van het Menschdom , is loflyk ; doch het opgegeeven Middel
is te wdl bekend , our het nader gemeen te maaken,
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hebben getoond, dat, in alle Eeuwen en by alle
W Volken der Wereld, bet geloof in een ander Leeven fterk'en algemeen irwedrukt geweest is in de gemoederen des gemeenen Volks. Wy hebben getoond,
dat wy, behalven deeze natuurlyke indrukken, door het
wel aanwenden van ons redelyk vermogen en het vraagftuk aandagtig uit onderfcheide gezigtpunten te befchouwen, een groot aantal vermoedelyke bewyzen ter ftaavinge van dezelfde waarheid konden bybrengen. — Op
deeze gronden zou iemand veelligt natuurlyk befluiten
dat alle de beroemde Wyzen der Oudheid, die verftandige, geleerde en agtenswaardige, Mannen, die de Fraaije
Letteren en de Wysbegeerte beminden, met zo veel roems
en gehiks koesterden , die de Lichten en Voorgangers, de
Leermeesters en Wetgeevers , der Reidonfche Wereld waren , onder de Heidenen de eerfte zouden geweest zyn om
het denkbeeld eener Toekomitige Vergeiding te omhelzen;
dat zy klaaraer zagen en nadruklyker gevoelden het vereenigd getuigenis van Natuur en Rede voor deeze waarheid, dan anderen ; dat zy de groove denkbeelden der
menigte, en de door dezelve gekoesterde dwaalingen, befchaafden en te regt bragten ; dat zy de verkeerd- en
dwaasheden, waar mede de vercieringen der Dichteren en
de bygeloovigheden des Volks de weezenlyke gevoelens
der Natuur bedorven en overlaaden hadden , wegnamen;
en dat zy, door, in hunne Schriften, een klaare, met
D
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zichzelve bettaanbaare, redelyke en gerege/de, ontvouwing
van deeze groote waarheid over te leveren , die voor
altoos bevestigden in de gemoederen der menfchen, tot
een Artykel van bet Volksgeloof en een grondftelling van
de heerfchende Wysbegeerte maakten. Dit, zeg ik,
was eigenaartig van bun te verwagten; en hadden zy dit
gedaan, 'er zou zich eenige grond opdoen, om te beweeten, dat men geen verder Licht, ten aanziene van dit onderwerp, noodig hadt.
Maar wat is, met de daad, het geval? Leest de Schriften van deeze oude Wysgeeren , ten opzigte van eene
Toekomende Vergelding, en (met zeer weinig uitzonderingen) ziet gy daarin niets dan verlegenheid, verwarring,
onbeflaanbaarbeid en tegenfpreeking. Op de eene bladzyde vindt gy , dat zy met eene fchynbaare voldoening
uitweiden over de bewysredenen, toen in 't algemeen bygebragt voor de Onfterflykheid der Ziele, en een Staat
van Belconing, hier naamaals te wagten; dat zy de onderfcheide zwaarigheden , daar tegen ingebragt , met veel
fcherpzinnigheids oplosten , die waarheid met veel vernufts en kunsts omkleedden , met al de fraaiheden der
welfpreekenheid voorftelden , hunne volkomene toeftemming daar aan te verftaan gaven , en verklaarden , dat
niets hun die genoeglyke overtuiging zou ontrooven , of
ontzetten van dit vermaak hunner ziele. — Op eene
andere bladzyde vinden wy het gelaad der dingen geheel
veranderd. Zy wederfpreeken meest alles wat zy voorgeftaan hadden. Zy twyfelen, zy dobberen zy wanhoopen , zy gelooven Diet (*). Zy lachen en fpotten met de
Volksbegrippen van toekomftige Belooningen en Straffen;
maar zy geeven niets redelykers en meer voldoende in
plaats. Ja, 't geen nog zeldzaamer is, fchoon zy alien
erkenden, dat het geloof in eenen Toekomenden Staat, en
eene Belooning in denzelven, een algemeen beginzel der
Na(*) Nefcio quo modo, dam Lego, asfentior; cum pofui librunt
& mecum ipfe de immortalitate aninzi ceepi cogitare , asfenflo
omnis ilia dabitur. Tuft. Qua/1. Lib. I. c. ii. En wederom:
Dubitans, circunzfpeaans, hxlitans multa adverfa reveriens (*)
tanquam ratio in marl immcnfo noftra vehitur °ratio, cap. 30.
Ecne allerleevendigfle fchildery van de dobberende onzekerheid
b anner zielen , ten aanziene van dit voorwerp.
(*) BOW StIS DAMS.
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Natuure was; dat bier in geheel het Menschdom zamen•
ftemde ; fchynen nogthans veelen alle moeite aangewend
te hebben, om deeze Item der Natuure in hun get, oed
te fmooren , en als eene overwinning van aanbelang gerekend te hebben , die denkbeelden van een Toekomend
Oordeel , welke zy , in fpyt van zichzelven , in 'nunnen boezem voelden opwellen , te onder te brengen (*).
Wat zullen wy nu zeggen van dit opmerkenswaardig
verfchynzel in de gefchiedenis van het menschlyk hart?
Kan 'er met mogelykheid een fterker bewys weezen , dat
Wysbegeerte, Godlyke Wysbegeerte, (gelyk men dezelve
zomtyds noemt ,) die men heden ten dage dikwyls te
voorfchyn doet treeden als eene Mededingfter met de
Openbaaring , over 't algemeen geheel buiten that was
om de Menfchen te brengen tot de erkentenis van eene
der eenvoudigfte, gewigtigfte en redelykfte, waarheden van
den Natuurlyken Godsdienst ; dat dezelve, in ftede van
de inboezemingen der Natuure te onderfchraagen, en de
lesfen der Rede te bekragtigen, deeze verwarde, en geene
tegenging; en dat eenigen van de groottle en geleerdfte
Mannen der Oudheid ten vollen bewaarheid hebben de
befchryving, van hun in de Heilige Bladeren gegeeven ;
dat ay, zich nitz,eevende voor Wyzen, dwaas geworden waren (f). Schoon boven de rest des Menschdoms verhe-

ven in Wysgeerige en Letterkundige vorderingen, daalden zy menigmaal, in eenige gewigtige ftukken van Godsdienftige kundigheid , beneden het pelt des gemeenen
Volks. Met den woord, zy wederftreefden het gemeen
menfchenverltand, en kwamen, door valfche wysgeerige
begrippen, zo verre, dat ze waarheden miskenden, welke
wy nu zien , en die het gros des Menschdoms tom zag,
dac overeenkomftigst waren met de natuurlyke gevoelens
van 's menfchen hart.
Het was, derhalven, hoogst voeglyk , het was onvermydelyk noodig, dat GOD, in eene zaak van dat aanbelang,
tusfchenbeiden tradt ; dat de Openbaaring kwam, om Natuur en Rede te onderfchraagen, tot de oorfpronglyke
kragt te herftellen, uit de handen der valschlyk zo genaamde

(*) Zie VIRGIL. Georg. IL v. 49o. LUCRETIUS Lib. I. v. 80.
& Lib. III. v. 37, & Tulcul. Ou4. Lib.I.C. al.
(I-) Rom. I: 22.
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de Weetenlehap (4) te redden , die in 't ftuk van den
Godsdienst dourgaans het Menschdom met valfche overlegging,en bedroogen heeft (th en de zodanigen, hun
eigen gezond verftand volgende, den rechten weg zouden
opgeflaagen zyn, daar van afbragt.
De waarheid is, (maar deeze waarheid heeft de Vrydeliker altoos noode toegettemd) dat het Christendom, in
de daad , zeer veel heeft toegebragt tot Bien gevorderden that , en het gunt'cig gezigtpunt, waarin de Natuurlyke Godsdienst ons tegenwoordig te vooren komt; en
veelen hunner, die het gezag der Ellangelieleere verfmaadden , zyn, door de onta'ekkingen daar in gedaan,,wyzer geworden, , misfchien zonder zulks te weeten, zeker zonder
het te willen erkennen.
In het tegenwoordige geval inzonderheid, heeft het
Licht der Openbaaring eene klaarheid verfpreid op het
wyd verfchiet aan de andere zyde van het graf; dit brengt
ons onder 't ooge, en doet ons meer onderfcheiden zien
zicn ook aan het oog der Rede eene menigte van
anders duistere p/ekken , voor het ongewapend oog der
Rede onzigtbaar. Hier uit ontftaat het wyd verfchil tusfchen de redenkavelingen der Ouden en Hedendaagfchen
over dit onderwerp. Van bier die kragt, die klaarheid,
dat beflisfende, 't geen zich opdoet in deeze; terwyl verwardheid, zwakheid en onzekerheid , geene kenmerkt. Hier
van kan geene andere waarfchynlyke reden gegeeven worden, dan dat de Heidenfche Wysgeer niets dan de Wysheid deezer Wereld hadt, om hem ter Leidsvrouwe te dienen by de nafpeuringen van eenen Toekomenden Staat;
terwyl de Christen , en zelfs de Deistzfche Wysgeer, tot
het onderzoek toetreedt met eene ziel, vervuld met die
denkbeelden, Welke eene vroegtydige kennis aan de Openbaaring ongemerkt hem inboezemde. Len weg te ontdek.
ken die ons geheel onbekend is , met behulp van een
zwak en twyfelagtig licht, is eene zaak geheel verfchillende van dien weg weder op te fpeuren by dat zelfde
licht, naa dat wy dien eens op vollen dag befchouwd
hebben. Het eerfte is het geval der Ouden, het laatfte
dat der Hedendaagfchen, ten aanziene van een Toekomend
Leeven.
Maar,
(*) I Tin. VI: 2o.
(1; CoLos.. II: 8.
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Maar, behalven het voordeel, van de Openbaaring, ten
dien opzigte , ontleend, zyn 'er andere voordeelen van de
uiterfte aangelegenheid welke de Euangelieleer, het Leeven en de Onfierflykheid aan 't licht brengende, veroorzaakt; en aan blykbaarheden, daar door verleend , eene
oneindige meerderheid geeft boven die van den Natuurlyken Godsdienst.
De voornaamfte zyn: Fooreerst, de Zekerheid en bet
Gezag dier Bewyzen. — Ten anderen, derzelver Eenvoudigheid en Klaarheid. — Ten derden, de dart en Duurzaamheid der Belooningen.
1. Wat de Zekerheid en bet Gezag dier Bewyzen
aanbelatigt. Naa alien mogelyk voordeel aan de Natuurlyke Blykbaarheden voor eenen Toekomenden Staat bygezet te hebben, moet men belyden, dat ze niet hooger
opklimmen dan tot groote waarfchynlykheid. Zy kunnen
die betoogbaare zekerheid en vergewisfing van deeze groote waarheid niet verfchaffen, welke weezenlyk noodig is
tot algeheele voldoening en gerustftelling der ziele, in een
zo belangryk ftuk, en om deeze Leer tot een beweegmiddel te• doen worden , kragtig genoeg om invloed te
hebben op het harte en het gedrag des Menschdoms.
Geen van deeze uitwerkzelen kon Natuur en Rede (hoe
algemeen zy bet geloof in een Toekomend Bataan verfpreid hadden) in de Heidenfche Wereld te wege brengen. De Schriften hunner Wysgeeren , en de Volkszeden,
bewyzen dit ten vollen en onlochenbaar. ' Aan het Euangelie alleen hebben wy dank te weeten de geheele opruiming van alien twyfel en onzekerheid, ten aanziene
van dit ftuk; dit heeft hoop in vertrouwen herfchaapen,
en enkel Befpiegelend Begrip in een leevend en kragtig
Beginzcl van Werkzaamheid hervormd. Het is blykbaar, dat Diets minder clan eene uitdruklyke Openbaaring
van GOD zelve dit kon doen. Hy , die ons eerst in
weezen bragt, kon alleen ons voldingend befcheid geeven,
hoe lang hetzelve zal duuren, en op Welk eene wyze
bier over, naa onzen tydlyken dood, zal befchikt worden. Dit berigt heeft Hy ons in de Heilige Bladeren
gefebonken , en 't zelve gegeeven in zulke eenvoudige,
duidelyke en ontzaglyke, bewoordingen, dat ze de overtuiging moeten te wege brengen by elk onbevooroordeeld verftand, en den diepflen, en tevens kragtigst werkenden , indruk agterlaaten op elk welgefteld hart.
a. Een ander voordeel , 't Welk wy van bet Euange.
D3
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lie, ten deezen opzigte , ontleenen, is de Eenvoudigheid
en Klaarheid der Bewyzen. Geen gering gedeelte van
die Blykbaarheden voor eenen Toekomenden btaat, welke
de Rede verfchaft, vorderen eene groote maate van aandagt nadenken, en zyn dus beter gefchikt voor Menfchen van eenen wysgeerigen geest, dan voor het Bros
des Menschdoms, die noch tydruimte, noch neiging, noch
be':waamheid, bezitten, om zich tot langwyllge en afgetrokkene nafpeuringen te verledi Yen, omtrent dit of eenig
ander aangelegen onderwerp. Maar de bewyzen in het
Euangelie zyn (en dank zy GODE dat ze zo zyn!) van
eenen geheel anderen aart. Het ftelt ons voor, de Vet.klaaringen van GOD zelve , ., dat 'er een Opftanding der
Daoden zal weezen , zo der regtvaardigen als der on„ regtvaardigen; dat GOD eenen Dag beftemd heeft, op
„ welken by den Aardbodem in regtmaatigheid zal oor„ deelen ; dat wy alien zullen moeten verfchynen voor den
„ Regterfloel van CHRISTUS; dat elk zal ontvan o;en naar
„ dat by
dit lichaarn gedaan heeft , 't zy goed, 't zy
„ kwaad (*).” Om ons te overtuigen, niet alleen
van de mogelykheid, maar van de zekerheid , eener zodanige gebeurtenisfe , beroept zich het Euangelie op ge.
beurde zaaken ; het toont ons, „ dat CHRISTUS zelve uit
,, den doode is opgewekt, en de eerfteling geworden der
„ geenen die ontflaapen zyn.” Het ftelt ons dien JESUS
voor in een nog veel heerlyker gezigtpunt; het verbeeldt
hem „ als komende op de wolken des Hemels, met groo„ te magt en heerlykheid, om de wereld te oordeelen.
„ De bazuine flaat , en de Dooden, Mein en groat, worden
„ opgewekt, en voor hem vergaderd (welk eene ontzet„ tenae en verbaazende vertooning!) alle de Volken der
„ Aarde; by fcheidt ze van elkander als een Herder de
„ Schaapen van de Bokken fcheidt. De Boeken worden
„ geopend, en by oordeelt bun naar dat in die Boeken
„ gefchreeven is ; naar hunne werken: de boozen gaan in
„ de eeuwige Pynen ; maar de regtvaardigen in het eenwi ge Leeven (t):
Dit zyn geene diepzinnige en afgetrokkene befpiegelingen, buiten het bereik van gemeene bevatting gelegen. 't
Zyn
(*) HANDM.. XXEV: 15. XVII: 31. 2 Coil. V: io.
) MATTIS. XXI": 30. 1 CON. XV: 52, OPENB. XX:

MATrii.

XXV: 32, 46.
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Zyn eenvoudige gebeurde zaaken, en plegtige verzekeringen van het hoogfle fpreekende met geiyke kragt tot
alle rangen van menlchen, en door derzelver eenvoudigheid en waardigheid niet min gefchikt naar de vatbaarheid der ongeletterden, dan naar de verbevenfie bevattingen der Geleerden. Van bier, dat, deeze Godlyke Waarheden den Airmen zo wel als den Ryken gepredikt zynde,
(eene omftandigheid byzonder eigen aan het Euangelie,
en daarom vermeld als een van deszeifs kenmerkende
byzonderheden (*),) aan de nederigtte Leerlingen van
CHRISTUS veel klaarder denkbeelden , veel juister begrippen , van eenen Toekomenden Staat gefchonken zyn , dan
men aantrof in alle de wydberoemde Schoolen der Wysbe.geerte, te Althene, of in Rome.
3. Maar 'er is nog een ander punt, en dat van het alleruiterfte 'belang, met betrekking tot eenen Toekomenden
Staat , waarin -de oneindige meerderheid van de Openbaaring, boven het Redeslicht , allerzigtbaarst doorftraalt.
En dit is de Natuur en J)uurzaamheid der toegezegde
Belo mingen.
Het eerfte, waar toe de Rede kan voorgeeven te komen,
is, te bewyzen , dat wy het Graf zullen overleeven; dat
wy zullen beftaan in eene andere wereld ; dat daar de
Boozen, naar maate hunner wanverdienflen , zullen geftraft , en de Goeden met zulk eene maate van geluk beloond worden , als hunne deugden en hun lyden bier op
deeze wereld met rent mogen verwagten. Dit is flies
wat noodig is , om de wegen van cop , ten opzigte van
bet Menschdom , te regtvaardigen ; en derhalven kan onze
Rede, onze natuurlyke Verwagting, niet verder gaan.
In de daad, de beste en verftandigfte Wysgeeren gingen
by lange na zo verre niet. Eenigen hunner, fchoon zy
in het befeaan der Ziele naa den dood geloofden , ontkenden
nogthans dat dezelve voor altoos beflaan zou (t).
Aideren erkenden het eeuwigduurend voortbeflaan der
Ziele ; doch ftonden niet toe , dat dezelve in een ftaat
van Belooning of Strafe overging. Zy veronderftelden, dat de Ziel zou opgelost worden in den Allgemeenen
Geest,
(*) MATTIL XI:

rs.

diu ?natl./giros aiunt animas , femper negant.
(f) Staid
Tuircul. Qu.e/q. Lib. I. c. 31.
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Geest, van welken dezelve oorfpronglyk ontleend was.
En zelfs onder de zodanigen , die eene Toekomende Ver.gelding erket,den , beweerden veeien dat de Straffen alleen eeuwig waren , en de Belooningen van eenen tydlyken aart (*).
En , in de daad , men moet toeftaan, dat 'er geene
beginzels zyn in den Natuurlyken Godsdienst, welke ons
eenigen grond tot hoope geeven op eenen Staat van Gelukzaligheid hier naamaals, onvermen d en volmaakt in zyne
foort, boven alles wat wy begryperi kunnen groot, en eincle•
loos in duurzaamheid. Uit de Openbaaring alleen leeren
wy, dat de Belooningen der Rtgtvaardigen zodanig zullen
weezen, „ dat GO voor eeuwig de traanen van hunne
I/ oogen zal afwisfchen; dat 'er geen Dood meer zyn zal,
„ geen zorg, moeite of geklag ; dat Hy hun zal geeven
,, beerlykheid, eere en onverderflykheid; dat zy ten eeuwigen Leeven zullen ingaan , en in de vreugde van
95 hunnen Heer ; dat in zyne tegenwoordigheid verzadi3, ging is van vreugde, en 'er liefl\kheden, voor eeuwig,
51 aan zyne regterhand gevonden worden ; dat het oog
91 niet gezien, het oor niet gehoord heeft , en bet nim5, mer in der Menfchen gedagten is opgeklommen dat
„ geen „ 't welk GOD bereid heefr den geenen, die Hem
liefhebhen (t)."
In deeze en andere getuigenisfen der Heilige Bladeren
van denzelfden aart krygen wy de uitdruklyke verzekering ,
dat en ons Beltaan, en ons Geluk, in den Toekomenden
Staat, in den voltlen en uitgeftrektften zin van dat woord,
eeuwigduurend zullen weezen. Dit is iets, welk niemand,
dan GOD zelve, kon belooven , of, beloofd hebbende,
vervullen. Dit is meer dan de uitgebreidtte fchranderheid der Menschlyke Rede kon ontdekken meet
dan de volmaaktfle Menschlyke Deugd kon eifchen. Het
Eeuwige Leeven wordt, daarom, in de Heilige Bladeren,
fteeds, en met regt , voorgedraagen als eene Gift, eene
vrye Gift, van GOD, door JESUS CHRISTUS (a.) ; en, al
ware bet uit dien hoofde alleen, zo mogt met waarheid
geq
(*) Div. Leg. Vol. II. p.
(t) OPEN& VII: 17. Rom. I/: 7. M4TT11. XXV: 21 36,
PSALM XVI:
G) ROM.

ICOR. II: 9.
V: IS. VI: 23.
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gezegd wcrden, „ dat GOD het Leeven en de Onverderf„ lykheid aan het licht gebragt heeft door JESUS cHms.
TUS (*).”

Merkt dan, bid ik u, ten befluite, op, bet verfchil tusfeben de Wysheid der Menfehen en de Wysheid die van boven is. De eetite, gel yk gy zo even gezien hebt in het
voorbeeld der oude Wysgeeren , doet, door haare valfche
verfyningen , geweld aan zommige der weezenlykfte waarheden van den Godsdienst, aan de klaarfte beginzelen van
Natuur en Rede. De laatite verfterkt, verbetert en volmaakt, dezelve. Dit hebben wy getoond dat het geval
is in een der gewigtigfte Leerftellingen ; dit zouden
wy kunnen toonen in meer andere. Onze Godlyke Meester is , in alle opzigten , en bovenal in 't geen wy nu
eenigen tyd ten voorwerpe onzer befpiegeling gehad hebben, de weg, de waarheid en het leeven (f). En, wanneer wy in verzoeking kornen om deezen Hemelfchen
Leidsman te verlaaten , en heen te gaan tot de Wysbe•
geerte of tot eenigen anderen Leeraar , hebben wy bet
antwoord voor ons gereed, in dat edel en treffend antwoord van PETRUS tot jEsus: Heere! tot wien zullen
svy heenen gaan? Gy hebt de woorden des Eeuwigen Leevens,
en wy hebben ge;oofd, en zyn verzekerd, dat gy de
zyt , de Zoon des leevenden GODS (k).

CHRISTUS

On 2 Tim. I: In.
(f; JOAN. XVI: 6.

(4) --- VI: 0.

OBNIMEMNIIP-
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geplaatfte Bedenkine onlangs in dit
gen , over den hoogen ouderdom der Aartsvaderen
D
vOCor den Zondvloed, hebben ons erinnerd aan de hiervan
Maandwerk (*)

inerkelyk verfchillende gedachten van den vermaarden
over de jaargetallen in de gefchiedenis der
Aarts-

EICHHORN

(*)

bl. 313.

Vaderl. Letteroef. des voorigen Jaars, Mewls/.
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Aartsvaderen whir den Zondvloed ; die wy, om des te ruimer ftof tot nadenking over dit onderwerp aan onze Vaderlandfche Leezers te leveren, uit bet Hoogduitsch vet.taald , op de voornoemde Bedenkingen willen laaten
volgen.

4:$ 3** *
Het is niet te denken , dat de eerite menfchen aan.
ponds naar Maan- of Zonne -jaaren gerekend hebben,
en dat in de oudite verhaalen van de allervroegfte tyden , door het Hebreeuwfche woord , het geen anders
doorgaans voor een jaar gebruikt worth , zoodanige tydmaat gemeend is. Maar de Opfteller van die oude berichten, die tot ons zyn overgekomen, of wel derzelver Verzamelaar, die 'er Chronologifche aanteekeningen, of tydhepaalingen, bygevoegd heeft, moet reeds aan eigentlyke
jaaren gedacht hebben ; want
i. Daar anders alles , in de eerfte Hoofdftukken van
Genefis , door korte byvoegfels verklaard wordt, mogt
men ook hies een wenk verwacht hebben , dat men de
jaaren toen anders rekende, 't geen immers een zaak van
't uiterfte gewigt was, die over de gefchiedenis van dien
tyd zeer veel Licht kon verfpreiden.
n. Terwyl wy evenwel hieromtrent niets gemeld yinden , ftrekt dit ten bewyze, dat zoo min aan den eerften
Opfteller, als aan den Verzamelaar, de opgave der jaaren
ongelooflyk moet voorgekomen zyn , en dat zy aan niets
anders, dan aan jaaren van twaalf maanden , gedacht hebben. De laatfte moet toch ten minften na Jofef geleefd
hebben.
3. Dat bun bet verbaazend getal van jaaren niet ongelooflyk voorkwam , is ligt te begrypen , dewy/ men
in laatere tyden veelal de vroegere bewondert, en
aan de narichten daaromtrent des te eerder geloof geeft,
hoe wonderbaarer zy ook zyn mogen , en hoe meer zy,
van 't geen in onzen leeftyd gewoon is, afwyken. Het
is ook aan laatere tyden eigen, de vroegere zoo veel mogelyk te verheffen.
4. Eindelyk, daar men in de opgave van de levensjaaren der Aartsvaderen , en daarop volgende geflachten ,
eene merkelyke afdaaling in den fteeds afneemenden on•
dcrdom befpeurt , zoo ontflaat hieruit des te meer twyfeling omtrent de gefchiedkundige zekerheid der opgetee.
ken.
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kende berichten ; oak gefleld zynde, dat men de waare
tydmaat der zoogenaamde jaaren, in verfchillende tyden,
ontdekt heeft.
'Er is in de geheele Chronologie van de oudfle tyden
zeer veel onzekerheid. 't Is onmogeiyk, dat wy naauw.
keurige en, genoegzaam zekere berichten omtrent de getallen en de jaaren zouden hebben, eer men nog den tyd
geregeld begun te rekenen. 't Zal dan wel om 't even
zyn, of men door die zoogenaamde jaaren kortere perio.
den van maanden , of eigentlyke jaaren, verftaa ; want
de regte waarheid kunnen wy toch niet te weeten komen (*).
Wil men de tydrekening tot aan Adam toe, als den
eerften mensch, met wien de tyd begon, laaten opkiirnmen, dan zullen de zwaarigheden zich opeenhoopen.
de kinderjaaren van het menfchelyke geflacht telde men in
't geheel niet, of, zoo men reeds tellen konde, zeker niet
zyne levensjaaren of leeftyden. Men had daartoe noch
aanleiding, noch behoefte. De oude van dagen, die zyn
leven zat was , mag zyn afgelegd leven overdacht hebben ; dock niet naar jaargetyden, maar naar de merkwaardigfte lotgevallen , die by gehad heeft, en die aan
geen jaargetyden verbonden waren. Zoo veel by 'er zich
nog van kon erinneren, zoo veel genoegen zal by daaruit
getrokken hebben.
Men zal gereedelyk toeftaan , dat men althans naar
de jaaren van Adam flechts heeft kunnen raaden. Maar
wie is in ftaat , ten aanzien der geflachten , die op de
eerfte menfchen allernaast gevolgd zijn, een zekerer berekening van den tyd te maaken ? Het eerfle geflacht
kon zyn ouderdom niet weeten, ten zy de eerfte mensch,
of het eerde menfchenpaar, by de geboorte hunner kin.
deren, aanftonds de tyden naar zekere maat berekend ,
en denzelven daarvan een naauwkeurig bericht medegedeeld hebbe. Hoe is dit te vermoeden , zelfs by het
daarop gevolgde geflacht ? Wat kon 'er hun aanleiding
toe geeven , en welk belang konden zy 'er in zien, om
zoodanige tydshepaaling omtrent hunnen leeftyd te beraamen ? Ten minden moeten zulke tydsbepaalingen , byal(*) Het is echter der moeite wel waardig , om de meeste
waarfchynelykheid met alle naauwkeurigheid te berekeneu, en
aim) aan de waarheid, zoo na mogelyk, te komen. (Redat
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aldien zy in de vroegfle tyden van het menschdom plaatS
gehad hebben om verwarringen voor te komen , wel
zeer in 't kleine, b. v. volgens een vierde gedeelte van
een jaar gegaan zyn. Ware het niet onder ons met
onze politieke en burgerlyke inrichtingen zoo gelegen ,
dat bet hoognoodig zy , om de levensjaaren te weeten,
en fonityds zelfs zeer naauwkeurig te weeten, hoe veelen
zouden ook nu nog hunnen waaren ouderdom niet weeten , hoeveel belang zy 'er ook by hebben ? En desniettemin weeten veelen nog niet eens naauwkeurig, hoe and
zy zyn. Hoe mag het 'er dan toch wel , eer men
Kerkenboeken had, en , ,als men tot de Aartsvaders wit
opklimmen, in dien vroegen leeftyd, uitgezien hebben?
Het blyft dan in ons oog waarfchynelyker, dat de leeftyd der Aartsvaderen maar ongeveer van de laatere wae•
reld bepaald is , zonder dat men daaruit eene zekere berekening van jaaren kan opmaaken. Deze berekening
wierd van meer belang, toen men in het Oosten behaagen began te fcheppen in oude getlachtregisters. Nu
vond men zich verlegen , terwyl men de onafgebrokene
opvolging der geflachten niet meer wist. De gaapingen
wierden door lange levensperioden, aan fommige Stam•
vaders toegefchreeven, aangevuld, en wyl eenige derzelven zeer vroeg geleefd hadden , moesten deze opgaven,
zelfs van den hoogften ouderdom, minder aanflootelyk
fchynen. Men bleef dit een tydlang voor waarfehyne.
lyk houden , dewy/. 'er anders veel te weinig jaaren konden te rug geteld worden. Het begint ons nu wel onwaarfchynelyk te warden ; maar daartegen moeten wy
altoos bedenicen , dat, hoe meer geflachten uitgevalien
waren , des te /anger leeftyd aan de Patriarchen moest
gegeeven worden. Men richtte zich daarby wel min of
meer naar oude overleveringen, waaraan echter de Chronologifche naauwkeurigheid ontbrak. Methufalah zal zeer
oud, onder dan andere menfchen, geworden zyn. Maar
het is eene andere vraag, of by juist 969 jaaren geleefd
heeft. Neemt men eindelyk nog de verwarringen in aanmerking , die by de opgaven van getallen van ouds, door
de verandering der fchryfwyze en andere oorzaaken, moeten ontftaan zyn, dan geeven wy de hoop geheel op, am
eene zekere tydrekening van de vroegfle eeuwen te verkrygen, en daarnaar den ouderdom der waereld te kunnen bepaalen. Waarom het ons ook in 't geheel niet
vreemd moet voorkomen dat zich by eene naauwe bere-
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rekening des tyds , volgens de opgegeevene jaargetallen in Genefis , zwaarigheden opdoen , waaruit de
grootfte fcherpzinnigheid zich niet gemakkelyk weet
redden.
NIEUWE WAARNEEMINGEN AANGAANDE HET NUTTIG GEBRUIK VAN DUIVELSDREK MET OSSEGAL
VEREENIGD TEGEN HET MAAGZUUR. Door

den Heer Bergraad nucitotirz, te Weimar.
oen ik in handen kreeg de Verhandeling van den
Beer Hofraad
over het Maagzuur, te yinT
den in het Eerfte .Deel zyner Geneeskundige en HeelkunRICHTER

dige Waarneemingen , was my dezelve zeer welkam ,
dewyl my nog eenige lieden bekend waren, die de gewoone middeien , door den Heer RICHTER insgelyks
te vergeefsch voorgefchreeven , zonder vrucht hadden gebruikt; en welke ,ik my vleide thans met het nieuwlings
voorgefteld middel uit den Duivelsdrek en Osfegal te
zullen kunnen geneezen.
De eertte , wien ik het genoemde middel gaf, was een
Geleerde , oud tusfchen de dertig en veertig jaaren, behebd met alle die toevallen, welke door RICHTER in bet
vyftiende hoofddeel van het gemelde werk worden opgeteld ; den Vitusdans uitgezonderd. Met het aankomen
van zyn toeval wierd by namelyk gewaar eene fterke
angst voor het hart, gepaard met benaauwende naar bo•
ven werkende winden; brandend zuur, pyn in het voorhoofd, misfelykheid, en op bet laatst met het uitbraaken
van een vocht zo zuur, dat het hem de tanden ftonip
deed worden; waardoor ook alles, wat by nu ttigde, een
zuuren fmaak fcheen te hebben. Zo ras by de aannadering van het toeval befpeurde, durfde by geen wyn, hoegenaamd , gebruiken, dewyl het kwaad dan zeer fpoedig
de overhand nam.
In den beginne liet ik hem het volgend middel , 't
geen eenige verlichting bezorgde, gebruiken:
Extr. Abfynth. Pont.
01. Tartar. per Deliq. du 3iij.
Aq. Menth. Piperit,
Spir. Nitr. Dulc. 3j.

M.

S. Driemaal 's daags een Eetlepel vol, en daarenbd•
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ven 's avonds een opgehoopten Theelepel vol Witte Magnefia.
Voorts ried ik den Lyder aan, het gebruik van vleesch.
fpyzen , en verbood hem daarentegen de moeskruiden
vruchten.
Naauwlyks had ik intusfchen de voortreffelyke Verhandeling van den Heer MCHTER geleezen, of ik befloot
het aangepreezen middel by myn Lyder te gebruiken.
Dan daar dezelve steeds hardlyvig was, oordeelde ik het
best , by de overige middelen wat Rhabarber te voegen ;
te weeten bet poeder van het echte Rheum Palmatum,
welke plant ik zelve in myn tuin bouwe, en waarvan ik
de wortelen uit den grond neeme, na dat zy den ouderdom van vyf jaaren bereikt hebben. Hierom fchreef ik
myn Lyder het volgende war:
13z. di/^e Fwt. Opt.
Fell.Taur. Infpisf:
Pulv. Rhei Palmat.
M. F. Pil. gr. iij.

S. Om 's morgens vroeg , en 's avonds, tien Pillen van
in te neemen.
Naauwlyks had de Lyder deeze Pillen een tydlang
gebruikt , of hy vond zyn toeftand ongemeen veel verbeterd. De zuure frnaak verdween geheel en al; de drukking op het hartkolkje keerde niet weder, en de hardheid
van den ftoelgang wierd aanmerkelyk veel minder. Eerlang kon hy wederom , zonder eenig ongemak ; vruchten
en moeskruiden , en ook een weinig wyn, gebruiken.
Door aan te louden met het middel , verdweenen de aanvallen zyner kwaale, van welke maar alleenlyk dit overbleef, dat hy door maagzuur wierd gekweld, zo hy zich
eens in het drinken van Rinfchen wyn te buiten ging.
Edoch , wanneer hy in die omflandigheid maar weder zyn
toevlucht tot de bewuste Pillen nam , verdween deeze
onaangenaamheid zeer fpoedig. Allengskens bekwam de
Lyder insgelyks een merkelyk opgeruimde geestgetteldheid,
en een veel betere kleur van het aangezicht. Wanneer men
nagaat alle de verfchynfelen van zuur en hardlyvigheid ,
wordt bet meer dan waarfchynelyk , dat eene gebrekkige
Gaiaffcheiding de hoofdoorziak der kwaale deezes Lyders
is )-twe2st.
bat dfe genoemde Pillen, in verbinding met den Rhabar-

TEGEN HET MAAGZUUR.

59
barber, gelyk RICHTER zegt, in veele gevallen als een
Specificum werken , zulks is my by herhaaling gebleeken , gelyk onder anderen door de volgende waarneemingen.
Een Vrouwsperfoon , ruim dertig jaaren oud, was, al
zederd een verloop van drie jaaren tyd, gekweld geweest
met Maagpyn, benevens eene langzaame zeer gebrekkige
Spysverteering en Maagzwakte, dikwyls verzeld met eene
opftopping, van afgang , geduurende drie of vier dagen.
De gewoone krampftillende middelen, als Costus Esfentia Galbani , Tithura Thebaica, en diergelyke, verminderden wel de hevigheid der kwaale , doch maar voor een
korten tyd. Nadat de Lyderesfe nu veelerhande middelen , zonder merkelyk gevolg, gebruikt had , zo liet ik
haar 's morgens en 's avonds tien van de meergemelde
pillen gebruiken. Toen zy daar mede maar veertien dagen
log had aangehouden, verdween haare Maagpyn: terwyl
ook de ftoelgang allengskens weeker wierd. 'Er zyn
thans al zes maanden verloopen , dat deeze Vrouw geene
nieuwe aanvalien haarer kwaale gehad heefr. Ook verdwynt haare geheele Cache&ifche getteldheid : terwyl de
doodelyke bleekgeele kleur van het aangezicht met roodvalligheid wordt verwisfeld.
Een vyftigjaarig Mansperfoon wierd aangetast door
hardlyvigheid ; zo dat zyn afgang eindelyk eene aschgraauwe kleur bekwam. Natuurlyk deeden my deeze
toevallen eene gebrekkige affcheiding der Galle vermoeden, welke door eene krampachtige zamentrekking der vaten fcheen verhinderd to worden. Hierom liet ik hem ,
geduurende den tyd van drie weeken , de aangepreezene
Pillen gebruiken , 's morgens en 's avonds tien, volgens
gewoonte , met dit gevolg , dat de Lyder ras wederonr
herfteld wierd.

WYSGEERIGE AANMERKINGEN OVER DE KOUDE I GEVOELD OP HOOGE BERGEN EN IN GROOTE DIEPTEN. DOOR LEONARD EULER. MET EENIGE
OPHELDERINGEN.

e Prinfesfe van ANHALT DESSAU Nigt van
D FREDERIK DEN II , Koning van Pruisfen , be-
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„ geerde van den Wysgeer L.

EULER

eenige Les„ fen
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s, fen in de Natuurlyke Wysgeerte. Deeze begeerte
„ gaf aanleiding tot de Brie,,en aan eene Duitfche Prin.
„ fes , over de voornaamfte underwerpen daar toe betrek„ kelyk. Brieven , die in 't Fransch overgezet werden door
y, de Heeren CONDORCET en DE LA mum, en naar die
„ Overzetting eene Engelfche Verta .ling kreegen , van
„ HENRY HUNTER, D. D. onlangs in Twee Deelen uitge„ geeven ; verrykt met eenige Aantekeningen , zo die in
„ de Parysfche Uitgave vuorkwamen, als die by zelve
„ vervaardigde , en hem dour twee Vrienden werden ter
„ hand gefteld. Aantekeningen , die niet voor overbodig
„ mogen gehouden worden, aangemerkt een verloop van'
„ vier en dertig jaaren, die_ zints de oorfpronglyke uit„ gave verftreeken zyn , niet kon misfen een overvloed
„ van nieuwe Waarneemmgen en Proeven , itrekkende
„ of die zelfs van eenen EULER Op te helderen en te
„ verbeteren, op te Jeveren. Wy plaatzen uit dit Werk
„ 's Wysgeers Aanmerkingen over de Koude, gevoeld op
„ hooge Bergen en in grouse Diepten, gepaard met de daar
„ op gemaakte Aantekeningen.”

*

*

Het is zeer verbaazend; dat wy denzeifden Graad van
Koude voelen in alle Gewesten, naa dat wy tot zekere
hoogte zyn opgeklommen, naamlyk die van 24,030 Voeten; daar de veranderingen; ten opzigte v in de Hette op
Aarde , niet alleen in onderfcheidene Lugtftreeken, maar
in hetzelfde jaar,, in de verfchillende jaarfaifbenen zo
zeer merkbaar zyn.
Deeze verfcheidenheid, welke plaats grypt by 's Aardryks oppervlakte , wordt ongetwyfeld door de Zon vet.oorzaakt. Het blykt, by den eerften opflage , dat de invioed der Zonne dezelfde moet weezen boven en beneden , inzonderheid wanneer wy in aanmerking neemen ,
dat eene hoogte van 24.,0oo Voeten, of eene Myl, fchoon
vry groot ten onzen opzigte , en zelfs ver boven de
hoogte der hoogfte bergtoppen , als een enkel niet is
aan te merken, vergeleeken by den afftand der Zonne , op
omtrent dertig millioenen mylen berekend C).
Dit baart , derhalven, eene zwaarigheid van aanbelang
welke wy moeten tragten uit den weg te ruhnen. Ten dien
ein(.)

EULER fpreekt

altoos van Duitlehe Mylen.
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einde maak ik een aanvang met op te merken , dat de
ftraalen der Zonne geene hette aan eenige Lichaamen
mededeelen , dan aan de zodanige , die 'er geen vryen
doorgang aan verleenen. Gy weet , dat de Lichaamen,
doorheen welke wy voorwerpen kunnen befchouwen, den
naam draagen van doorfchynbaar en doorzigtbaar. Deeze
Lichaamen zyn Gjas, Cryaal , Diamant , Water, en verfcheide andere vloeibaare Itoffen , fchoon eenige doorzigtbaarder zyn dan andere. Een van deeze doorzigtbaare
Lichaamen, aan de Zon blootgefteld, wordt niet in dezelfde maate verwarmd als een niet doorfchynend Lichaam,
Hout, Yzer, en dergelyke. De niet doorzigtbaare Lichaamen hebben den naam van donkere. Een Brandglas, by
voorbeeld, de Zonneftraalen doorlaatende, fteekt donkere
Lichaamen in brand, terwyl het Glas zelve niet merkbaar
verwarmd wordt. Water , aan de Zon blootgefteld ,
wordt eenigermaate warm , enkel omdat het niet volkomen doorfchynend is: wanneer wy waarneemen , dat het,
in -eene groote maate, verwarmd wordt door de Zon cfp
de oevers der rivieren , ontftaat zulks daar uit, dat de
bodem , een duister lichaam zynde , verwarmd wordt,
door de ftraalen , welke het water doorlaat. Elk verwarmd Lichaam nu deelt die Hette aan alle lichaamen,
daar, omheenen, mede ; bet Water krygt dus Hette van
den bodem. Indien het Water vry diep is, zo dat de
Zonneftraalen niet tot den bodem kunnen doordringen ,
heeft het geene merkbaare hette, fchoon de Zon daar
op beftendig fchyne.
Naardemaal de Lugt een zeer doorfchynend lichaam
is, veel doorfchynender dan Glas of Water, zo volgt, dat
dezelve door de Zon niet kan verhit worden; .de Lugt
laat de Zonneftraalen onbelemmerd door. De Hette ,
welke wy in de lugt dikwyls gevoelen, wordt aan dezelve medegedeeld door de donkere Lichaamen, welke de
Zonnettraalen verhit hebben; en ware het mogelyk alle
deeze Lichaamen uit den weg te ruimen, de Lugt zou
naauwlyks eenige verandering in hette of koude ondergaan door de Zonneftraalen; daar aan blootgefteld of niet
blootgefteld, zy zou even koud blyven. Maar de Dampkring is niet geheel doorzigtig; dezelve is zomtyds dermaate met dampen belaaden , dat de doorfchynenheid te
eenemaale verdwynt , en zich alleen een dikke neve!
voordoet. Wanneer de Lugt in dien that is, hebben de
MENG. 1798. NO. 2.
E
Zon-
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Zonnef1raalen daar op een kragtiger werkenden invloed,
en Hette is 'er het onmiddelyk gevoig van.
Maar de dampen ryzen tot geene groote hoogte op; op
de hoogte van 24,000 Voeten , en hooger, is de Lugt zo
fyn en zo zuiver, dat ze geheel doorIchynend mag beeten ; en te deezer oorzaake kan de Zon 'er geen onmiddelyke uitwerking op baaren. Deeze Lugt is desgelyks
al te verre verwyderd van aardfche Lidhaamen om van
dezelve eenige mededeeling van Hette te ontvangen; zy
vverkt alleen op de digt by liggende.
Hier uit zult gy gereedlyk begrypen dat de Straalen
der Zonne geene uitwerking kunnen baaren in Lugtgewesten verre boven 's Aardryks Oppervlakte verheven ; als
mede dat dezelfde Graad van Koude altoos en algemeen
moet heerfchen in zulke ftreeken; naardemaal de Zon 'er
geen invloed heeft, en de Hette der aardfche lichaamen
zo verre niet kan medegedeeld worden. Dit is bykans
het geval op de toppen van zeer hooge Bergen, waar
het altoos veel kouder is dan op vlakten en in valeicn (*).
De StadQuite, in Peru, ligt bykans onder de Evennagtslyn; en vorinden wy ons oordeel uit de ligging dier Stad
op de Globe, wy zouden daar uit opmaaken, dat dezelve
geplaagd werd met eene ondraaglyke Hette ; de Lugtsgeiteltenisfe is 'er nogthans zeer gemaatigd, en verfchilt
weinig van die te Parys. Quito ligt op eene groote
hoogte boven de weezenlyke Oppervlakte der Aarde. Van
den Zeeoever na die Stad gaande, klimt men verfcheide
dagen agter den anderen opwaards. Die Stad is, derhalven,
gebouwd op eene hoogte gelyk aan die onzer hoogfte
Ber(*) 'Er zyn, nogthans, Wolken boven deeze Bergen, en bykans in eene zo groote hoeveelheid als boven de vlakten; dit
blykt onbetwistbaar uit de Sneeuw, die de hoogstverhevene
Bergtoppen bedekt. Weinige Natuuronderzoekers, of zy vonden zich, by hunne nafpeuringen op hooge Bergen , door Wolken verrast. De Hette, welke gevoeld wordt, wanneer zich
zulke Wolken vormen , nioet bykans geheel en al toegefchreeven worden aan de doorlaating des Waters, 't welk in de lugt
ontbonden was, onder de gedaante van eene elastieke Vloeinoffe, tot een vloeibaaren itaat. De Hette der Zonnefiraalen ,
door de Wolk onderfchept , kan geene verandering te wege
brengen in de lugtsgefteltenisfe beueden; als ware dezelve van
den grond te rug gekaatst.
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Bergen, fchoon omringd door andere nog veel hooger,
,odder den naam van de Cordeliers bekend. — Deeze
laatstgemelde omftandigheid zou eene reden opgeeven, om
te; denken , dat de Lugt aldaar zo beet moest weezen als
aan de Oppervlakte der Aarde dewyl dezelve zich aan
aile kanten met donkere lichaamen ornzet vindt, op Welke
Lichaamen de Zonneftraalen vallen. De tegenwerping is
gegrond; en 'er kan geene oplosfmg van gegeeven worden
dan deeze : dat de Lugt te Quito, zeer hoog zyide, ook
veel fynder moet weezen , en mm zwaarte hebben dan
by ons ; en de .Barometer, die altoos veel laager itaat
bewyst zulks onbetwistbaar.
Lugt van zodanig eene hoedanigheid is niet zo vatbaar
voor Hette als gewoone Lugt ; dewyl dezelve minder
Dampen en andere deelen, die doorgaans in den Dampkring
zich onthouden, in zich bevat ; en wy weeten , by ondervinding, dat de lugt, daar mede belaaden , in evenredigheid
vatbaar. is voor Hette.
Kortlyk moet ik bier nog byvoegen een ander Ver.
fchynzel , niet min, verhaazend. In zeer diepe Putten
en nog laager , indien het mogelyk was nog deeper te
dealer] , heeft dezelfde maate van Hette altoos en algemeen plaats, en bykans om dezelfde reden. Naardemaal
de Zonneftraalen alleen haare kragt oefenen op de Oppervlakte der Aarde , en de Hette, Welke zy aldaar ver,
wekken, op- en nederwaards mededeelen, is de uitwerking,
op groote diepten, bykans onmerkbaar.
Op deeze Stellingen des Heeren EULER vinden wy
aangemerkt, dat de reden, door hem aangevoerd voor de
Koude in de hoogere Gewesten des Dampkrings , zeer
aanneemlyk fchynt; doch geene ftrikte proeve kan doorftaan. Het Licht wordt zeer verzwakt in den doorgang
door den Dampkring, en de medegedeelde Hette is, in elk
geval, geevenredigd aan de hoeveelheid van het ingedron.
kene. Het blykt nit eenige vernuftige Proeven „door den
Heere BOUGER genomen, dat wy alleen vier vyfde van
de ftraalen eerier rechtftandig fchynende Zonne ontvan,
gen ; en wanneer dat Hemellicht den gezigteinder nadert,
is de hoeveelheid des lichts, 't welk de Oppervlakte der
Aarde raakt, veel kleinder. , Dus -is dezelve op de hoogte
van r.lo Gr. een half; op ,die van ro Gr. .een derde; op die
van 5 Gr. een achtfte. e deezer oorzaake zyn de Zonneftraalen allerfterkst op de toppers van hooge Bergen ; want
zy ondergaan dt grootfte vernintdering- als zy door de
En
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dikke lugt van de laagere Gewesten heen gaan. Indien
de Lugt haare Hette ontving van 's Aardryks oppervlakte,
dan moesten die Landen, welke de grootile hoeveelheid van
Zonnefchyn hebben , de warmfte weezen. De GrootBrittannifche Eilanden zyn negen maanden van 't jaar als
met wolken omgeeven; en nogthans is onze Lugtsgefteltenisfe zagter dan die der Gewesten , op gelyke breedte
aan het Vasteland, waar de Hemel doorgaans helder is.
De how,liggende Stad Quito , aan een helfchynende Zon
blootgefteld , geniet eene gemaatigde Lugtsgetteltenisfe ;
terwyl de Peruviaanfche Vlakten , bedekt met dikke wolken , door Hette verfchroeijen.
Moest men de redekaveling van EurArt toeftemmen,
wy zouden befluiten , dat de toppen der Bergen warmer
waren dan derzelver voetftukken. Te . zeggen, dat de
Lugt, zeer veel verdund , niet vatbaar voor Hette, is
eene zeer vreemde (telling ; dewyl wy geene zelfftandigheid kennen , of dezelve is voor verhitting vatbaar. Daarenboven kan men eene kunstkoude verwekken, die zwaarder is dan die heerscht in de hoogere Gewesten des
Dampkrings.
Wy moeten, ter opheldering van dit Verfchynzel, tot
andere beginzels onze toevlugt neemen. Het is onverfchillig , welk gedeelte van de Lugt het eerst de Hette
ontvangt ; het uitwerkzel hangt geheel en al of van den
aart der verdeeling van dezelve. Indien de Dampkring
overal van, eene gelyke digtheid ware, de Hette zou dan
op alle Hoogten desgelyks dezelfde zyn. Maar , dewyl
de digtheid verandert naar de hoogte, wirdt de verdeeling der Hette aangedaan door die omftandigheid, en volgt
zekere daaraan beantwoordende Wet. — 't Is hier de
plaats niet om de beginzels to ontvouwen, op welke deeze Theorie gegrond is. Ik vergenoeg my met de opgave
van de volgende Tafel der vermindering van Hette op ver.
fchillende hoogten.
Iloogte in Voeten. Veimindering van Hette, in Graaden van FAHRENHEIT*
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De vermirdering der Hette, in de opklimming, is niet
volfiagen zo groot in uitgebreide Landfchappen; want de
gemeenfchap tusfchen de yldere en digtere deelen des
Dampkrings is, in dit geval , noodwendig langzaam ; en
de Hette, welke voornaamlyk op de oppervlakte gevormd
wordt, wordt alleen gedeeltlyk verttrooid.
Het is een algemeen misbegrip, te veronderftellen , dat
dezelfde Hette , op eene zekere diepte , in elk gedeelte
van den Aardbol plaats heeft. De waarheid der zaake is,
dat de Hette , oorfpronglyk van de Zon ontleend , zeer
traaglyk medegedeeld wordt aan de ftoffe beneden de
oppervlakte, die derhalven de veranderingen der Jaarfaifoenen niet gevoelt , maar de gemiddelde gefteldheid van
lugtftreeke yeele eeuwen behoudt. Van bier de nutheid
om de Hette der Bronnen te onderzoeken, welke dezelfde
is met de zelfftandigheclen, door welke zy been vloeijen.
— De volgende Tafel ftelt voor oogen de gemiddelde
Hette van Plaatzen, waterpas met de Zee, berekend door
den beroemden Sterrekundige , den Hoogleeraar M.YElt,
voor elke vyf Graaden Breedte.
Breedte.
Gemiddelde Hette.
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Door deeze Tafel met de voorgaande te vergelyken, valt
het gemaklyk , voor eenige Breedte te ontdekken de
hoogte der Lyn van Bevriezing ; Of waar de gemiddelde
Gefteldheid der Lugt 320 is.
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VERSCHEIDE WEETENSWAARDIGE BYZONDERHEDEN,
BETREFFENDE DE GEWOONTEN EN ZEDEN DER
NOORDER INDIAANEN, AAN DE OEVERS VAN
WILSON 'S BAAY. Getrokken uit Mr. HEARNE 's journey from Prince of Wales' Fort,

on Iludfon's Bay , to the Northern
Ocean.

y de Murder Indiaanen is het de gewoonte, onder de
Mannen, van te worftelen, om eene Vrouwe, op welB
ke zy den zin gezet hebben ; en, in gevolge hier van ,
gnat de fterkfte Party altoos met den prys ftryken. Een
zwak Man , of by met een by uitftek goed Jaager ,
en wel bemind zyn , wordt het zelden veroorlofd eerie
Vrouw te houden die een fterker Man zyner opmerkinge waardig keurt ; want, op een tyd wanner de Vrouwen van deeze fterke Worftelaars zwaar belaaden zyn ,
met Pelteryen of Lcevensmiddelen , maaken zy geene
zwaarigheid otlt eens anderen Mans Vrouwe van diens
zyde af te rukken , en haar een gedeelte van zyn last
te doen draagen.
Deeze gewoonte grypt Eland by alle hunne Stammen,
en brengt een fterken geest van, nayver onder de Jongelingen te wege, die, van hunne kindschheid af, alle gelegenheden waarneemen, om hunne kragten te beproeven,
en hunne bedreevenheid in 't worftelen te betoonen. Deeze
kunst ftelt hun in ftaat om hun Eigendom te befchermen,
en wel byzonder hunne Wyven te vryen van de hand
deezer geweldige Rooveren ; eenigen van welken bykans
geheel beftaan door het geen hun aanftaat van de
zwakkere partyen te ontweldigen , zonder immer eenige
wedergave te doen. In de daad, het wordt your een betoon van groote edelmoedigheid ge,houden, indien zy zich
vernederen, eenige., hoe ongelyke vergoeding ook, te
fchenken ; terwyl , over 't algemeen , mishandeling en
befpotting de eenige vergelding is voor het geledene
verlies.
De wyze, op welke zy de Vrouwen en andere Bezittingen anderen ontweldigen , mag naauwlyks den naam
van vegten draagen, fchoon zulks het voorkomen hebbe
van de grootfte beestagtigheid. Ik weet niet dat iemand
ooit verminkt werd in deeze ontmoetingen. Het geheel
be.
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bedryf beftaat in elkander by het hoofdhair te vatten; zelden komt het tot flaan. Het is niet vreemd, dat
iemand hunner, vOOr het gevegt begint, zyn hair affnydt
en zyne ooren vetfmeert. Dit gefchiedt egter in 't geheim,
en het levert zomtyds een belachlyk vertoon op, als men
ziet, dat een deezer Partyen met een verwaaten houding
te voorfchyn treedt, en roept : „ Waar is hy? Waarom
komt hy niet buiten ?" terwyl de ander te voorfchyn
komt met een kaal gefchooren kruin en vetbefmeerde
ooren, op zyn party aanvalt, hem by de hairen grypt,
en, fchoon misfchien een veel flerker Man , welhaast op
den grond fmyt, dewyl de ander geen vat aan hem vindt.
Het gebeurt egter, by die gelegenheden, niet zelden ,
dat elk der Partyen Spions hebbe, die op de beweegingen
agt geeven, 't geen hun op een gelyker voet in 't il-ryciperk
doet treeden. By gebrek van hair, om daar in party te
vatten, grypen zy elkander om den middel met wyduitgeftrekte beenen , en beproeven hunne fierkte , door
te zien, wie eerst den anderen onder den voet Itan helpen.
Ter gelegenheid dier Worftelpartyen tragten de Omftanders nooit zich in bet vegten te mengen. Zelfs de eerie
Broeder biedt den anderen geenen byftand; of het moet
zyn met raadgeeving , welke , daar dit altoos openlyk in
't veld , geduurende het vegten, gefchiedt, gezegd mag
worden voor beide de Partyen even goed te zyn. Het
gebeurt zomtyds, dat een deezer Worftelaaren den ander
in fterkte overtreft; en, indien eene Vrouw aanleidiug tot
dit worftelen gegeeven hebbe, is de zwakfte veelal onwillig
om haar over te geeven, niettegenftaande hy geheel overmand zy. In dit geval zyn de bloedverwanten, vrienden
en andere omftanders, zomtyds gereed om den zwakften,
in het ftryden, te raaden en te beweegen om de zaak op
te geeven ; ten einde by, door het voortzetten des ftryds,
niet befchadigd of verminkt worde , zonder eenige de
minfte waarfchynlykheid van in ftaax te zullen weezen tot
befcherming van het voorwerp, ten welks dienfte by zich
afflooft.
Ik merkte op, dat zeer weinigen van dit Volk te onvrede waren met de Vrouwen hun ten deele gevallen ;
want, wanneer een vry groot getal hummer byeen was ,
liep 'er zelden een dag voorby, of men zag eenige aanftalte tot gerchillen van deezen aart. Dikwyls was bet voor
my zeer onaangenaam te zien , dat het voorwerp des geE4
fchils
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fchils in een lydlyk ftilzwygen nederzat , haar lot afwagtende , terwyl haar Egtgenoot en diens Mededinger
met elkander om den prys der overwinning ftreeden. Ik
werd, in de daad , te meermaalen niet alleen met medelyden aangedaan over deeze arme flachtoffers, maar met
de grootfte verontwaardiging , wanneer ik zag dat zy gewonnen wierden door een Man , by haar doodlyk gehaat.
By deeze gelegenheden was haar fmerte, en wederzin om
den nieuwen Heer en Meester te volgen, zo groot, dat de
zaak in de beestagtigfte onbefchoftheid eindigde; want in
het worftelen zag ik te meermaalen de arme Dogters
geheel naakt geplukt , en met geweld na haare nieuwe wooningen gefleept. — Op andere tyden was het aartig
genoeg om te zien dat eene ten deezen lande bevallige jonge Dogter weggevoerd werd van een Man die haar niet
aanftondt; met cen traan in 't eene en een vinger op het
andere oog : want gewoonte, of kiesheid, indien gy zo wilt,
bath haar geleerd een weinig te veinzen , hoe zeer de
ftaatsverwisfeling haar ook mogt behaagen. In dit berigt
heb ik den naam van jonge Dogters aan de Vrouwen gegeeven, als daar aan meest voegende: dewyl de voorwerpen van dusdanige twisten, doorgaans , jonge Vrouwen
nn weinige lieden bekreunzyn, en zonder eenige Familie:
den zich om voor anderer lieden kinderen zich in de
bres te ftellen; dit valt flegts in zeer weinige gevallen
voor.
Eenige hunner oude lieden, die een naam bekomen hebben van wegen hunne veronderftelde bekwaamheid om
bezweeringen te doen , hebben grooten invloed om het gemeen te wederhouden van het pleegen dier ongeregeldheden ; maar de menschliefde deezer Wyzen ftrekt zich zel.
den wyder uit dan tot hunne eigene Familial. Tot derzelver verdediginge zullen zy al hun invloed te werk ftellen; doch , wanneer hunne eigene Bloedverwanten zich
aan het zelfde misdryf fchuldig maaken , ftellen zy zich
zelden tusfchenbeiden. Dat partydig gedrag verwekt eenige heimlyke en ook openbaare vyandfchappen; doch de
meesten hunner nabuuren worden afgefehrikt door vreeze
of bygeloof, om hunne wrack uit te oefenen, en zelfs
oneerbiedig van hun te fpreeken , of het moet agter hun
rug zyn; een misdryf, waar aan elk Indiaan in dit Land,
zonder uitzondering, zich fchuldig maakt.
Niettegenftaande de Noorder Indiaanen zo hebziek zyn,
en zo weinig ontzags betoonen voor byzonderen Eigendom,
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dom , dat zy van elk voordeel, 't welk lichaamsflerkte
hun verfchaft, zich bedienen , om hunnen Naasten re berooven , niet alleen van hunne Goederen , maar ook van
hunne Vrouwen , maaken zy egter , in andere opzigten ,
het zagtaartigfie Volk uit, 't welk aan de oevers van
Hudfon's Baay gevonden wordt ; want, hoe groot de beledigingen of verliezen, hun aangedaan , ook weezen mogen, zy
zullen nooit eenige andere wraakneeming, dan het worftelen, zoeken. Wat Moord betreft, welke zo gemeen is by
alle Stammen der Zuider Indiaanen , van deezen hoort
men onder hun zeldzaam. Een Moordenaar wordt gefchuwd , en gevloekt by heel den Stan], ends genoodzaakt
herom te zwerven, verzaakt door zyne voorige Vrienden
en Bloedverwanten. Ten deezen opzigte mag een Moordenaar vergeleeken worden by CAIN, naa dat by zyn Broe•
der ABEL hadt doodgeflaagen. De koele en verfmaadende bejegening, welke by ontmoet van alien die hem
kennen , doet hem droefgeestig worden; en hy verlaat nimmer eene plaats, of alien zeggen : „ Daar gaat de Moor„ denaar!" — De Vrouwen, 't is waar, ontvangen
zomtyds eenen ongelukkigen flag van haare Egtgenooten,
wegens wangcdrag , 't welk den dood ten gevolge heeft ;
maar dit wordt niet gerekend. Dat een Man of Vrouw
elkander doodt uit wraak of jaloufy, of om eenige andere
reden, is zo zeldzaam , dat 'er weinigen leeven, bier aan
fchuldig. Tegenwoordig ken ik 'er geen Uri , uitgenomen MATONABBEE, die ooit zich iets dergelyks onder•
wondt.
Deeze MATONABBEE was een berugt Volksgeleider onder de Noorder Indiaanen , dien Mr. HEARNE ontmoette
by zyne wederkomst aan Prince of Wales' Fort, en dien
hy naderhand aannam als zyn Gids , op zyne derde Reize
ria de Copper- Mine Rivier. Deeze Man hadt gewelddaadig eenen anderen Indiaan van zyne Vrouwe beroofd, die,
eenigen tyd daar naa, haaren Schaaker ontvlood, en zich
weder by haaren Man vervoegde. Die ongelukkige Man
vervoegde zich naderhand by Mr. HEARNE 'S gezelfchap,
op eene plaats, Clammy geheeten. MATONABBEE, gehoord
hebbende, dat by fmaadlyk van hem gefprooken hadt ,
wegens het gewelddaadig wegvoeren zyner Vrouwe, be•
foot hem te vermoorden. Daadlyk gaf by hem drie
fleeken in den rug, en zou hem afgemaakt hebben ; doch
werd hierin verhinderd door eene tydige tusfchenkomst.
De drie op het fchouderblad toegebragte wonden waren niet
doodE5
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doodlyk. WarMeer MATONABBEE, fchryft Mr. HEARNE,
naa het pleegen van dit fchriklyk misdryf, naar zyne tent
wederkeerde , ging by zo bedaard nederzitten als of 'er
niets gebeurd ware ; by vroeg om water tot het afwasfchen
van zyne bloedige handen en mes , rookte zyn pyp naar
gewoonte, en fcheen geheel te vrede; hy vroeg my zelfs
„ of hy niet wel gedaan hadt?" Nogthans was die Man,
naar HEARNE 'S getuigenis , in alle andere opzigten, van
zulk een gezond verftand, en zo tnenschlyk, dat ik geen
reden weet te geeven van zyn bedryf eener zo fchriklyke
gruweldaad, dan dat by zo langen tyd geleefd hadt onder de Zuider Indiaanen , en daar door hunne bloeddor'lige en wraakgierige geaartheid overgenomen.
Deeze laatstgemelde omftandigheid worth niet aangevoerd om het misdryf van MATONABBEE te verfchoonen ;
maar om reden te geeven van deeze bykans eenige uitzondering in het 'character van Menschlievenbeid , door
Mr. HEARNE aan de Noorder Indiaanen toegekend. 'Er is
nogthans eene andere Charadertrek in dat van MATONABBEE , welke de goedkeurende bewondering der Europtfche
Schoonen zeker niet zal wegdraagen. Hy fchreef, naar
bet getuigenis van Mr. HEARNE, alle onze ongelukken, op
onze voorige Tochten, toe aan het verkeerde beleid myner Gidfen ; en het plan 't geen wy volgden, op begeerte
van den Gouverneur, om geene Vrouwen met ons te neemen , was, zyns oordeels, de voornaame oorzaak van alle
onze behoeften, die zo veel leeds berokkenden ; „ want,"
zeide hy, „ wanneer alle de Mannen zwaar belaaden
,, zyn , kunnen zy niet jaagen, of reizen van eenige uitge, ftrektheid afleggen ; en als zy op de jagt wel flaagen,
• wie zal de vrugt buns arbeids medeneemen ?" Hy
voegde 'er by: „ Vrouwen zyn voor den arbeid gefchikt ;
• den haarer kan meer draagen of trekken , dan twee
5, Mannen. Zy zetten onze tenten op , zy maaken of
„ verftellen onze kleederen, zy verwarmen ons 's nagts;
„ in de daad, het reizen op eenigen aanmerkelyken af„ stand , of voor een geruimen tyd , is , in dit land ,
buiten de hulp der Vrouwen, onmogelyk." — Hy liet
'er op volgen : „ De Vrouwen, fchoon zy alle dinged
„ doen, warden voor eene kleinigheid onderhouden : want,
„ daar zy altoos het eeten gereed maaken , is het aflikken
,, haarer vingeren, in fchraale tyden , genoeg tot haar lee„ vensonderhoud." — Dit, hoe vreemd 'bet klinke, is,
naar Mr. HEARNE 'S aanmerking, eene maar al te waare
be-
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tefchryving van den flaat der Vrouwen in deezen cord;
althans zo als die zich uiterlyk vertoont; want de Vrouwen draagen altoos den voorraad , en het is meer dan waarfchynlyk dat zy zichzelve helpen , als de Mannen zich
niet tegenwoordig bevinden.
Mr. HEARNE ontmoette, in zyn derde Tocht na de
Copper-Mine Rivier, eene Tent van Noorder Indiaanen,
aan de Noordzyde van de Thelewey-aza Rivier; van deeze
Indiaanen kogt MATONABBEE eene Vrouw ; zo dat hy
'er nu niet minder dan zeven halt ; de meeste deezer
zouden van wegen derzelver grootte wel Grenadiers heb.
ben kunnen weezen. Hy beroemde zich op de grootte
en fterkte zyner Wyven , en betuigde meermaalen , dat
weinige Vrouwen zwaarder lasten zouden kunnen draagen
of trekken dan de zyne; en fchoon zy over 't algemeen
ten zeer manlyk voorkomen hadden, nogthans gaf hy aan
deeze de voorkeuze boven die van een kleinder geftalte
en een tederer geftel.
In een Land gelyk dit , waar eene Deelgenoote to heb.
ben in bovenmaatigen zwaaren arbeid de hoofdbeweegtedert is der keuze, en de zagtere aangenaamheden des
Huwelyksleevens alleen in den tweeden rang komen ,
fchynt zulk eene keuze zeer welgepast. Maar , indien
alle Mannen op deeze wyze dagten , wat zou 'er dan
worden van het meerendeel der Vrouwen, die , over 't
algemeen r kort van geftalte, en meest van een zwakke gefteldheid zyn, fchoon niet in den evenredigften of fchoonften vorm gegooten?
De Vrouwen der Noorder Indiaanen, over 't algemeen
genomen, zyn zo zeer ontbloot van fchoonheid, als eenig
Volk , 't welk ik immer zag , fchoon eenige jonge
'er
j
draaglyk wel uit zien; maar de zorg voor het Huisgezin,
gevoegd by den beftendigen zwaaren arbeid , maakt dat
zy 'er oud en gerimpeld uitzien eer zy dertig jaaren bereikt hebben; en verfcheide van de meer gemeene zyn in
die jaaren reeds volkomen geneesmiddelen tegen de liefde en galanterie. Dit, nogthans, maakt die . Vrouwen niet
min dierbaar en gefchat by' derzelver Bezitteren; 't welk
eene gelukkige omftandigheid is voor die Vrouwen ; en
een voldingend bewys oplevert , dat 'er zulk een ding
als een beftendige maattlaf van fchoonheid niet bettaat.
Vraag een Noorder Indiaan wat eene Schoonheid is?
Hy zal u antwoOrden , een breed plat aangezigt, kleine
oogen , uitfteekende kaakebeenen , drie of vier breede
zwar-
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zwarte ftreepen over ate wang , een laag voorhoofd, een
breede kin , een dikke haakswyze netts., geel vel , en
bortten tot den middel nederhangende. Deeze fchoonheden
worden grootlyks opgeluisterd, althans veel dierbaarder gemaakt , wanneer de Bezitfter bekwaam is om alle foorten
van Vellen te bereiden, kleederen van dezelve te maaken,
en in ftaat om acht of tien Steen (*) te draagen in den
Zomer, of een veel grooter zwaarte in den Winter te
deepen.
Deeze en andere foortgelyke begaafdheden zyn alle die
verlangd en gezogt worden by de Noord Indiaanfche
Vrouwen. Wat derzelver geaartheid aanbelangt, des bekreunen zich de Mannen luttel ; want zy hebben de
middelen by de hand om de koppigfte en ongewilligfte
Viet zo veel fpoeds te doen gehoorzaamen als de zagtaartigfte en gewilligfte ; het eenig onderfcheid beftaat
daar in, dat de een gehoorzaamt uit vreeze, de ander uit
volvaardigheid om te dienen ; beiden weeten zy dat het
geen bevolen is gefchieden moet.
Met de daad worden zy alle op een grooten afftand
gehouden ; en de rang, welken zy in de gevoelens der
Mannen bekleeden, kan niet beter gekend worden, dan
door waar te neemen de wyze waar op zy zich door dezelve laaten bedienen by hunne maaltyden, die Ettropifche Vrouwen allervernederendst moet voorkomen, fchoon
de gewoonte dien last ligt maake voor de Vrouwen wier
lot het is denzelven te moeten draagen. — Hieromtrent ftaat aan te merken, dat, wanneer de Mannen eenig
groot Dier dooden, zy de Vrouwen altoos uitzenden om
bet na de tent te brengen. Daar gebragt zynde, is het
openen , ftukken hakken , re droogen hangen, enz. alley
het werk der Vrouwen. Moet 'er eenig eeten bereid
worden, de Vrouwen doen zuiks, en wanneer het gereed
is, wordt het zelfs aan de Vrouwen en Dogters van de
aanzienlykften niet voorgezet, 1766r dat alle de Manner],
zelfs die in den ftaat van flaaverny zyn, geceten hebben,
zo veel zy lusten ; en, in fchraale tyden , is het meermaalen der Vrouwen lot, dat geen enkele brok overfchiete. Het is egter natuurlyk te denken dat zy de vryheid
gelaruiken om zichzelve in 't heimlyke te helpen; doch
dit
(*) De Steen, van welken bier gefprooken words, is een ge.
wigt van veertien Ponden zwaar.
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dit moet met veel omzigtigheids gefchieden dewyl de
hoofdverzamelingen van fpyzen en voorraad , in zulke tyden , als zaaken van het grootfte belang aangezien en
naauwkeurig naagegaan worden ; het wegneemen van iets
aaninerklyks zou haar aan zwaare ftraffen blootftellen,
Indien dit gedaan werd door eene Vrouwe , wier jeugd
en onbedreevenheid in huislyke zaaken niet voor haar
pleitte, zou het voor altoos haar character bevlekken ,
en weinigen zouden verkiezen deeze ter Vrouwe
neemen.
Dat de Veelwyvery onder deeze Noorder Indiaanen
Band grypt, behoeft memand te verwonderen ; als ftrookende zo zeer met hunne Leevenswyze, Myns bedunkens
heeft geen Volk onder de zon meerder reden voor zulk
eene handelwyze. Hunne jaarlykfche Jachttochten , om
-Pelteryen op te doen, zyn zo verre verwyderd van eenige
woonplaats der Europeeren, dat zy de grootfte reizigers
in de bekende wereld worden : en dewyl zy gene wagers , of fchuiten , hebben ter vervoeringe, is elk goed
jaager in de noodzaaklykheid om verfcheide perfoonen te
hebben ten zynen byftande, om de Pelteryen naar de verblyfplaatzen der Europeaan,en te voeren, en de goederen ,
Welke zy in ruiling daar voor ontvangen , te draagen.
Geene Lieden in dit Land zyn zo gefchikt tot deezen
arbeid als de Vrouwen ; zy worden van derzelver vroege
kindschheid of gewend tot loopen, en het draagen van zwaal.
re lasten , als mede tot het verrigten der laagfte_ bezigheden ; zo .dat de Mannen , die in lint zyn om zich drie,
vier, vyf, zes. of meer,, Vrouwen aan te fchaffen, doorgaans
in dezelve gehoorzaame en .getrouwe Slaavinnen en toegenegene Vrouwen vinden , als mede liefhebbende moeders
voor hunne kinderen.
Schoon de gewoonte deeze leevenswyze de Vrouwen
over 't algemeen gemaklyk doet draagen, en hoewel
doorgaans de geheele behoefte der Vrouwen fchynt te
beftaan in voedzel en kleeding , gebeurt het egter zomtyds dat de Natuur de overhand krygt op de gewoonte,
en de geest der jaloufy zich onder hun vertoont. Daar
egter de Man, met zyn hoop gezag , altoos de fcheidsman
is, brengt by de zaak welhaast te regt, fchoon zeker niet
altoos tot genoegen der Partyen.
Mr. HEARNE vermeldt , tot /of der Noorder Indiaaniche
Vrouwen, dat ze de zagtaartigfte en deugdzaamfte zyn
van alle die by in Noord zimerica aantrof; fchocrn
mi-

GEWOONTEN EN ZEDEN
74
migen, gelyk by aanmerkt, denken, dat dit meer moet
toegefchreeven worden aan hebbelykheid , gewoonte ,
en vrees voor haare Egtgenooten, dan aan neiging. Het
is welbekend , vervolgt by , dat niemand de Noord
diaanfche Vrouwen zo wel kan beftuuren als de Noord
Indiaanfche Mannen. En wanneer men eenige van deco
ze zomtyds vergund heeft in de Vastigheid der Europeeren
te verblyven, heeft men gemaklyk haar kunnen beweegen
om van dit Character of te wyken; en eenige weinige zyn
zo zeer aan ongeregeldheid overgegeeven geworden als de
Zuider Indiaanfche Vrouwen, die by alle Stammen bekend ftaan als de meest aan wellust overgegeevene onder de zonne. In 't algemeen zyn , egter, de Noord
Indiaanfche Vrouwen zo verre van op de laatstgemelde te gelyken , dat het eene zeidzaamheid is
Van haar te hooren dat zy zich aan de wellust overgeeven.
't Moge vreemd fchynen, dat, daar ik de kuischheid
der Noord Indiaanfche Vrouwen verhef, ik teffens toeftaa, dat het een vry algemeen gebruik is, onder de Mannen deezes Lands, eenen nagt by de Vrouw van eenen
enderen door te brengen. Maar dit is zo verre van by
bun als een misdryf te worden aangemerkt, dat zy het
voor een der fterkfte banden van vriendfchap houden tusfchen twee Familien; en, in gevalle van den dood van een
der Mannen, de ander zich verpligt en gehouden rekent,
de Kinderen des overledenen te onderfteunen. Deeze
Volken zyn zo verre van deeze verbintenis als. eerie enkele pligtpleeging aan te zien, gelyk meesten die over
den Doop der Kinderen by de Christenen ftaan als Oom
en Peet (niettegenflaande zy des de plegtigfte geloften
afleggen) naauwlyks ooit aan de volbrenging daar van
denken, dat 'er geen voorbeeld is, dat een Noorder
aan deeze op hem genomene verpligting verzuimt. -De Zuider Indiaanen zyn, ondanks alle hunne overige
flegte hoedanigheden , zeer behulpzaairi en liefhebbend
omtrent de Weduwen en Kinderen hunner afgeftorvene
Vrienden ; en dewyl hun ftand en leevenswyze hun in
ftaat ftelt om meer liefdeblyken te geeven met minder
moeilykheids dan de Noorder Indiaanen, blyven onder hun
weinig Weduwen of Kinderen onbezorgd.
Schoon de Noorder Indiaanen geene zwaarigheid maaken om twee of drie Zusters tot Vrouwen te hebben,
ten zelfien tyde, zyn zy nogthans zeer flipt om een behoot-
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hoorlyken afftand in Bloedverwantfchap waar te neemen,
ten opzigte van de zodanigen, die zy tot de bovengemelde gemeenfchap met hunne Vrouwen toelaaten. — De
Zuider Indiaanen zyn min fchroomvallig by die gelegenheden ; by hun is het geenzins vreemd, dat de eene Broeder gemeenfchap heeft met eens anders Broeders Vrouw
of Dogter. Doch dit wordt in affchuw gehouden by de
Noorder Indiaanen.

Mr.

HEARNE

merkt bier by op, dat de meesten der

Zuider Indiaanen , zo wel als de Athapufeow en Neheasvay Stammen , ten deezen opzigte geene zwaarigheid al.

loos maaken. 't Is eene bekende zaak , dat veelen nu en
dan gemeenfchap hebben met hunne eigene Moederi, en
dikwyls hunne Zusters, ja Dogters, trouwen. Ik heb 'er
verfcheidene gekend , die, naa eenigen tyd in dien ftaat
Met hunne Dogters geleefd te hebben, die aan hunne
Zoonen gaven, en alle de Partyen waren bier mede weI
te vrede.
In de daad, ondanks de ftrengheid der Lugtftreek in
Noord America op deeze hoogte , kan de wellustigheid
der Inwoonderen niet overtroffen worden door eenig Oottersch Volk, wier weelderige Leevenswyze en koesterende
Lugtthreek weer gefchikt fchynt om de dierlyke lusten
op te wekken, dan de ftrenge koude deezer aan de Pool
naderende Landftreeken.
't Is waar , dat weinigen , die onder de onmiddelyke
befcherming der Engelféhen leeven , ooit hunne Zusters
of Dogters tot Vrouwen neemen ; 't geen waarfchynlyk
rnoet toegefchreeven worden aan de vrees van hun ongenoegen zich op den baize te zullen laaden; doch het
is eene welbekende ,zaak, dat Bloedfchande maar al te
dikwyls ander hun plaats grypt, fchoon niet zo algemeen
als onder de verder of woonende Indiaanen.
(Het J7ervolg en Slot bier naa.)
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PROEVE, OVER DEN STAAT DER AlliANGLYKHEID IN DE
ZAAIENLEEV/IV G.

(Uit het Engelsch.)

G een

onderwerp is menigvuldiger aangevallen door de zodanigen, die .den, oorlog verklaard hebben tegen ongerymdheid en dwaaling, dan Afhanglykheid. Deeze heeft men
belachen om haare laagheid , deeze beklaagd van wegen haare
elende. Men heeft ze vertoond als eene vernedering van hec
mensehlyk Character, en eene veilftelling van verftandige vertu!.
Bens. En, in weerwil bier van, leert ons de ondervinding, dac
'er een flag van menfchen leeft, voor welken een flan van
Afhanglykheid , met de daad , geen ftaat van onheil is ; die
denzelven, met a1Ie de wisfelingen van telenrilelling , de voorkeuze geeven boven de meer moeilyke en werkzaamer middelen om rykdomrnen te verkrygen; die kunnen wagten, buigen
en kruipen; die leugens verzinnen, en hooffche betuigingen vol
vieitaal uitboezemen , in hoope dart deeze hunne aangewende
-moeiten beloond zullen worden in eenig gelukkig oogenblik
dat zy den mini treffen van den Man wiens gunst zy op die
laage wyze zoeken. — (a, welk eene fchande ! men yin&
Ouders , die hunnen Kinderen lesfen in de Afhanglykheid geeyen lesfen , welke nederkomen op geduld onder fmaadiyke
bejegening; op een kruipend vertoon, zouder . gevoel van ei
gene waarde; op betuigingen van hoogagting , welke zy niet
kunnen voelen, en verklaaringen van genegenheid, die zy , in
eenig ander geval , zouden verfmaaden.
1k heb hier byzonder op 't ooge die Perfoanlyke Afkanglyk.
held, of het zich aan 6da Perfoon onderwerpen , om zyn For.
tuin in de wereld te maaken. Een bedryf, 't welk men zeer algemeen aantreft by de jongere Zoonen van ryke Familien ,
en zomtyds ook onder andere Familien , wanneer de OuderS
zich hebben laaten inneemen met de vertelzeltjes van ryke Erf.
dogters, die wegliepen met jongelingen , welke niets te hummer
aanpryzing hadden dan een bevallig niterlyk voorkotnen.
Met Afhanglykheid van allerleien aart moet noodwendig gepaard gaan eene groote maate van laagheid, gebrek aan waardigheid van Character , en het aanneemen van hoedanigheden, welke de Afhangeling niet hezit , of bet verwaarloozen van die
volmaakingen , welke een beminnelyk Character vormen.
In geen geval fteekt dit zo zeer door als in 't geval der
Peribonlyke Afhangelingen, en , overeenkomilig hier mede, yinden wy doorgaans, dat het jongelingen zyn van een beuzelag.
tig
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fig veritand, of listige knaapen. Onderweezen maar al
e dikwyls' door hunne Ouders onderweezen, om een ulterlyk
yertoon aan te neemen , waar door de.yrouwlyke voorzigtis.,
Reid kan bedroogen worden; en geleerd zich als onwederftandelyk aan te merken , neemen zy het air van Coquettery aan,
't welk in eene Vrouw niet leer beminnelyk, en in een Man
volftrekt Veragtlyk is. - Hunne geheele ftudie beftaat in het opfchikken van hun perfoon ; en ' al hun zorg beffeeden ;y on
dien opfchik in het gunligst licht te ffellen, en by' de' voor.
deeligfle gelegenheden , te doen pryken. Om de ongelukktge
vereeniging Van' liovaardy en Armoede, welke door het Burgerlyk 'kleed mogt been fteeken, te bedekken , bezorgen zyne
Vrienden hem eene kleine post in 'c Leger. De Militaire
ding is beiallig, fchirterend' en in 't , oog loopend, en dos alfergerchiktat OM de bedoelde ovetWinningen te behaalen. in deelerVoege tbegerifst , vervoegen zy zich tot de niets ergs denftende 'Tyke Erfdogtet , en de waakzaame . Moeije ; en door
die oplettenheden te beWyzeti , in welker verkryging geene
groote verdienfle fteekt; fliagen zy zomtyds ; eene' Iiefde in.
bOezemende; Welke 'zy niet kunnen beantwoorden. Een fchie.
iyk en onvoorzigtig voltrokken Huwelyk is het flotbedryf; en
't geen aan de zyde des Mans met bedrog begonnen werd, ein•
digs aan' de zyde der VrouWe in teleurftelling.
Deete voorbeelden, nogthans,' zyti 'zeldzaani; de , kunilensaryett
van den Perfoonlyken Afhangeling worden nu beter begrepeti
clan eertyds ; .VrOuwen zyn door onderviiiding wyzer ge.
worden ; en hy, die de harten verwagt te veroveren door zyne
Perfoonlyke bevalligheid alleen , vindt zich verweezen om met
den ydelen blaas yan de zegepraai der Coquettery zich voor een
afgeweeten te worden met finaad,' .om het
iyd te verrnaaken,
vermaak getlieten van die bektiorlykheden in 'een fPiegel te
bekyken, welke hy digt dat onwederflande/yk zouden,'geweest
zyn in de. oogen' eener Schoone. Eenigeri , naa hun , besten
leftyd" befteed te 'hebben in zulke vrugtlooze najiagingen,
thoecen ten laatften zich vereenbegen met zieh te werpen
de armen'van Ouderdom of Leelykheid, om beans wile, en
de trots van een oucl- vel to ftreelen, door de kunftenaaryen,
welke zy te werk ffelden, om de aandoenlykheid eener jeugdie Schoonheid Op te wekken.
PULCHER was' een Jongnian van voorbefchreeven ftempel.
Eyne Ouders waren ingetiomen met zyn fclioone gefialte ,
en kreegen een afkeer om hem in den Handel , door hun geareeYen, op ti brengen. Zy befteedden veel gelds' oin hem de
floogstmogelyk fatzoenlyke op ybeding te geiven — zo
veel gelds zelfs, dat zy 'hem daar voor
redelyken doene
zouden hebben kunnen nederzetten. Niets viel 'er fn ie fchryyen op 't geen kostbaar was; of men vond 'er zyne Naamte•
kening: ZyneOndets - haakten na den dag op welken tiy met
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eene ryke Erfdogter zon doorgaan. Tunbridge en Brighthelmflone waren de tooneelen van zyn bedryf in den Zorner ; en
het vrolykst gedeelte van de Hoofdflad verkoos by ten Wintdrverblyf. Hy liet aan een zyner kennisfen het laage beroep
zyns Vaders, en kwam te voorfchyn als een Beer van aanzien. Veelvuldig waren de hartvermeesteringen, welke by on.
dernam , en een gelukkige uicflag lachte hem toe. Hy danfta
vlug en bevallig, en de Schoonen waren niet agterlyk om nee
eenen Vreemdeling van zulk een voorkomen . de voorkeus te
geeven. Maar rut.cnee bevondt welhaast , dat, wanneer by
de eer genooten hadt om zyne Dame op Naar plaats te leiden,
zyn zegepraal teffens een einde nam. Hy hoopte te flaagen,
om dat hy oribekend was; en by miste in zyne aanflagen,
dat men hem niet kende. — Hy was fchooner en bevalliger
Sian Lord * * *; maar Lord's * * * rang was een der haogfte
in het Ryk. — Hy danfte bevalliger dan Sir GEORGE; maar
nietnand twyfelde aan Sir GEORGE'S rang en middelen. Naa
eenige jaaren vrugtloos poogen op deeze wyze, ging PULCHER
buiten 's lands, om Engelfche Schoonheid voor vreemd Geld te
koopen; maar in dien handel flaagde by ongelukkig; terwyl hy
plannen vormde om eene eerlyke vermeestering te maaken, viel
by in de ftrikeen van laage kunflenaary. Overlaaden met ar=
inoede en veragting , keerde hy na zyn Vaderland terugge ,
waar de eindelyke belooning van al zyn oppasfen geen ander
was dan de band eener Vrouwe van een zeer verdagt character,
wier Rykdom beftondt in een jaargeld haar leeven lang, en
wier leeven zeer veeg Ilona in gevolge van haar voorgaand
gedrag.
Op welk can grond het is , dat Ouders in deezer voege
bunne Kinderen kunnen opofferen aan werkloosheid en veragting , valt niet gemaklyk te ontdekken. Misfchien dat de weinige voorbeelden van welgeflaagd Fortuinbejag hun voor de
oogen zweeven, en bun verftand bedriegen, gelyk de rover.
kragc des fpels. Misfchien veronderftellen zy, dat , want de
Vatuur zo mild geweest is in her verleenen haarer gaven , zy
ten oogmerke bath, dat haare giften de plaats zouden bekleeden van moeilyk vlytbetoon en lastig geldwinnen , en dat, by
de meerderheid. der Vrouwen , perfoonlyke bevalligheden meet
beduiden dan verflandsbegaafdheden. War zy ook , re hunner
verfchooninge, inbrengen , vast gnat het det zy firydig met de
ondervinding handelen, fen moet het hun des niet berouwen,
indien zy teleurftelling ontmoeten.
Eene andere foort van Afhang/ykheid beflaat in het zoeken
van de gunst der Grooten. In dit geval vertelt men den Jongeling, dat hy op Ileinigheden niet moet zien, op geen Pundilios flaan blyven ; dat groote Lieden niet zyn gelyk andere Menfcben ; dat men hun op hunnen trent moet behandelen niet
tegenfpreeken, UWE everhaaten door bewysredenen, of fmeeken
door
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door zich tot hun hart te vervoegen; dat het zyn post en pligc
is , hunne driften en heerfcheude neigingen te ftreelen , alle
vleiende oppasfingeu te betoonen , en onaiiaatend aan te hon.
den tot hy zyn oogmerk bereikt hebbe , door niet , langer wederflaanbaare oppasfingen. Raadgeevingen van deezen aart
moeten op een zeker punt nitloopen , of zy betekenen niets.
Zy moeten de grenspaalen tusfchen her onderfcheid van goed
en kwaad wegneemen , door het beginzel van fchaamte te vertvoesten; want hy, die gereed is om zich met onwaardigheid
te onderwerpen, tot het bekomen van bevordering , zal niet
twyfelen eenigen flap, welken ook, te doen, om zyn Patroort
te behaagen. Hy heeft dug alien eerbied voor zichzelven en
braafheid afgelegd; en , weetende dat by Kier door in de agting
van anderen moet daalen , fireeft by met des te vaster befluit
voort na dien fiat van verheffing, welke ten minften het Ge.
meen zwygen zal opleggen, indien geen ontzagbetoon afperfen. Hy, die, door der Grooten tusfchenkomsr, in fhat wenscht
op te klimmen, moet tragten hun te behaagen ; en het is, in
de daad, een geluk voor zulk eeuen , indien hem niet als een
onvcrmydlyke voorwiarde words afgevorderd , dat hy zyne
braafheid allenthalve opoffere.
Groote lieden, die hunne gunstbetooningeri nitreiken zonder
op verdienfien te letten , hebben zeker het grootfie getai Afhangelingen. Zy worden van alien het meest gevieid ; dewy!
de toegang tot hun het ruimst openfiaat. Over het welflaagen
heeft men zich niet te bekreunen , indien men flegts hunne
zwakheden vleic, hunne grilligheden inwilligt, en pryst wegens
begaafdhedert en deugden, welke zy niet bezitten.
Maar, indien een man van verdienften zich by zodanig ie.
mand vervoegt, Iuidt de vraag: Hoe is uw naam?" en deeze
klinkt op den won van gezag en verfinaading. Indien de Verzoeker Brieven vartlAanbeveeling medebrengE van zodanige Vrienden als de groote Heer niet gaarne zou vox 't hoofd Rooters
door eene ptotslyke weigering, dan krygt liy tot befcheid, dat
by het verzoek in overweeging zal neemen: 'er byvoegende:
dat by intusfchen blyde zal zyn, hem te mogen zien:' Welk
in de taal der Grooten betekent, dat by hem voor de Itatfle keer
hoopt te zien. De nieuweling in gunstbejag heeft nog geene
andere betekenis• aan de woorden leeren begten , dart by in
zyn Woordenboek vindt. Hy herhaalt zyn bezoek, ontvangc
eene toezegging, en neemt zyn affcheid vol hoope , en hy
fchryfc blymoedig aan zyue Vriendeu den gunftigen ftand zy.
ner zaaken.
De dag komt welhaast op welken by weder zyn hof gaat
inaaken by den aanzienlyken Heer — dock deeze bevindt
zich thans zo druk bezig, en is dit cenige dagen tang ge•
tveest, dat by met de daad geen tyd gehad heeft om de nod.
dige fehikkingen te maaken; maar, indien tie Yerzoeker MattF2
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dag geliefde weder te komen , „ dan zou by zien wat by kart
„ doen!" Dit behaagt den Afhangeling. Het denkbeeld ,
die groote Heer hem niet vergeeten heeft , fireelt hem ; hy
khept genoegen daar in , dat deeze, te midden van de Overkroppencie menigte van bezigheden , genoeg voor hem over
heeft, om ten zynen nutte werkzaam te weezen. De afgefprooken dag komt. Op deezen words een andere bepaald;
dit gaat van, dag tot dag deezerwyze voort , tot dat
Maan..
den verftreeken zyn in vrugtloozen aanzoek. Dan begint hy
eerst te vermoeden, en worth In 't einde verzekerd, dat by
bedroogen is ; dat by zyn tyd, en het weinige geld, 't welk
fly nog hadt , en alle beleefdheid , welke by kon betoonen,verfpild hceft , enkel om de eer te hebben van de Iyst te vermeerderen der zodanigen, aan Welke die ' groote Heer zyn kunst
nitoefent om den minderen'geduld te leeren.
Gelukkig, in de daad, zou het voor veelen weezen, indien zy
de hedrieglykheid leerden kennen van het vertrouwen op de betorten van Grooten; en muds genoeg bezaten om ziCh aan verclere onwaardige behandelingen te onttrekketi. Maar het is vreemd,
hoe zOmmfgen het Wagten op der Grooten gunst voor iets
aangenaams , en anderen het voor Welleevend houden.
Juist terwyl ik dit onderwerp behandel , heb ik een gevil
iangetroffen in de LeevensgefchiLdenis van Jonx , Herzog van
Argyle, eenige jaaren geleden gefforven , welke ik niet kan naa.
laaten hier by of te fchryven , als zeer pasfende op het onderwerp voorhanden. Het kan den Grooren tot een les ftrekken,
en zal voor anderen niet van leering onrbloot weezen. Indies
Lieden van aanzien 'er op agt geeven , zouden de jammeren
van nitftel en onafhanglykheid grootlyks verzagt worden , en
zy, die het beste van hunnen leeftyd flyten in het bejag van
de guest der Grooten , en eene foort van onvergenoegdheid oPdoen , welke bun nimmer verlaat, of tot wanhoop vervallen door
opeen gehoepte teleurftellingen zouden zich ontflagert vinden
van een gunstbejag zo onwaardig aan een werkzaam en onafhanglyk weezen, en zicli vervoegen tot BeLigheden , welker
titflag , Meer fn betrekking ftaande tot hull - eigen vlytbetoon ,
in grooter maate in hunne magt is.
Date groote Staatsman , JOHN, Herzog van Argyle, was zorgvuldig om niemand te bedriegen door kwistige beloften, of
hem in een wean te brengen die op ydele verwagting uitliep.
De Bibliotlieca Brittannica geeft 'er ons het volgend opmetkenswaardig voorbeeld van.
Een Jong Heer nit Mord- Brittanje , wetopgevoed, en met
tuime gaven door de hand der natuure befchonken , werd door
gym Vader na Londen befchikt; deeze hadt, nevens deezen Zoon,
verfcheide andere Kinderen , 'en diets Zoon tot de reis zo veel
rnedegegeeven ass by met voeglykheid voor zyn ander geziiz
Joen kon, Tot die reis zyns Zoon hadt by zyne toettemming
ge=
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op de herbaalde toezeggingen van een Pair diens
Lands
Lands , om hen, in eenen voeglyken Eland tot zyn belle= te
helpen. Zyn betrouwen op deezes Edelmans toezegging
ftelde horn gerust omtrent , de bezorging van, zyn Zoon.
Vol van flreeleritie hoope op onnfiddelyke bevordering, verfcheen de jonge Heer aan 't huis zyns Patroons, die hem met
open annen ontving , under duizend betuigingen van hem alien
mogelyken dienst te zullen doen. Doeh 'er verliepen verfcheide maanden, en niets .kwam 'er dan beloften; jaaren veriheeken 'er in dezelfde ydele verwagting; elite maand kreeg
"by toezeggingen van geluk; maar elke maand was even onvrugtbaar in het hem , aan te brengen. De jonge Heer hadt
zyne opwagringen gemaakt by dien kleinen Staatsman, tot by
al zyn geld verteerd , en alle zyne Bloedverwanten verveeld
hadt; nogthans werd hem geduld aangepreezen , en men beloofde hem gouden bergen.
In het derde of vierde jaar van dit vrugtloos wagten, wanderde by vol droefgeestig gepeins in Hyde -park , als by zag
dat de Hertog VAN ARGYLE nit zyn Kam tradt, om eene wandeling te doen. -- Het viel hem in, deezen Hertog aan te
fpreeken, fehoon hem geheel vreemd, en hem te vraagen ona
eenige,Bediening, ter befchikking van den Hertog flaande ; den,
uitflag geheel aen diens Menschlievenheid laatende. Hy fprak
zyne Genade aan; verhaalde hem, dat by een Heer was nit
diens Land , van zulk een Naam , van zulk eene Familie; dat
by zich in behoeftige omliandigheden bevondt; dat by gehoord
hadt dat 'er zulk een kleine Bediening titans openftondt, en
daarom de vryheid nam zyne Genade om dezelve te verzoeken. — De vraag was zo vreemd , dat de Hertog hers
dezelve anderthaal liet doen, eer by hem eenig antwoord gal;
doch toen gaf by hem te verftaan „ Myn Heer 1 ik ken uwe
„ Famine zeer wel; doch vlei u zelven niet met dit uitzigt, en
„ neem dit voor myn antwoord aan: 1k wil het u niet geeveni"
De jonge Heer gaf hier op te verflaan: GOD zegene awe Genade! dit beantwoordt juist aan het Charaiier, welk ik van u
heb hooren geeven.
Deese laatfte woorden verwonderden den Hertog eenigzins.
Hy verzogt bier van eene nadere uitlegging. Deeze gaf de
jonge Heer , met te zeggen, „ dat , indien een ander Pair zo
„ eerlyk geweest was om hem 't zelfde antwoord te geeven ,
;, toen by de eerfle keer zich tot hem vervoegde, by zich na
„ in omflandigheden zou bevonden hebben , die hem niet
„ noodzaakten zich by zyne Genade te vervoegen, op eene zo
ionderlinge wyze als by tegenwQordig gedaan hadt, door
„ dringenden nood daar roe genoodzaakt." De Hertog, zich
eenige omfbuidigheden herinnerende, welke by voortyds gehoord
!licit van de betrekktug waar in de Familie van deezen jongea
fleet ftondt met diens geweezen Patroou, vomit zich getrof-
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fen door het ongelukkig geval des Jongelings. Naa eene korte
poos flilzwygens, voegde by hem toe, ,dat hy 's anderendaags
ten zynen huize zou komen ; en, binnen drie dagen, zag hy
zich, boven verwagting, geplaatst en bezorgd.

WIE ZUGT NIET?
•■•■■

s 'er een ant,
dit onvolmaakte !even, zea
1 ingerigt, dat men in denzelven geene verzugtingen zoude hooren ; geene verlangens naar een beteren toeftand van zaaken hooren uitboezemen ? Myns bedunkens ,
leeft 'er niemand, of hy zugt. En befchouwt men alle de byzondere ontmoetingen, die elk in zynen ftaat ondervindt, eu
daar by zyne verlangens naar beter ; dan mogt men, en met
ellen regc , vraagen: wie zugt niet ? Ja , wanneer men de natuur van den IVIensch, zyne geaartheden, temperament, en geduurige hoop , die hem altoos bezielt, gadeflaat , en re gelyk
de wentelende wisfelvalligheden van dit ondermaanfche hier
by plaatst; dan behoeft men zig niet te verwonderen, wanneer
men elk onzer , in zynen krin , hoort zugten; — daar de
een zugt uit gebrek aan het noodige , daar zugt een ander,
dat hy niet gtnoegzaam geeerd ea aangebeden wordt, naar de
boeveelheid zyner fchatten ; — daar de een zugt , om de
weinige achting , die hem wordt beweezen, uit hoofde vat:
zyn ampt en bediening, zugt de ander, dat hy geene genoegzaame aanfpraak kan maaken op die regten en vryheden, die
by meent hem toe te behooren. Ja , de een zugt om deeze ,
de ander om geene reden; dam, elk , hoofd voor hoofd, gegronde redenen waant te hebben voor zyne verzugtingen. Due
inogen wy vraagen: wie zugt niet? en, metal wy hierop naar
.waarheid antwoorden, dan moet men, met vollen monde, van
ons , flervelingen, zeggen: elk zugt!
Hoe zugt de Ryke , te midden van zyn gond/ Vrees ert
angst verzellen hem by zyne rammeiende fchyven ; gerugten
itan Oorlog doen hem beeven; het denkbeeld van Dieven
berooft hem van zynen flaap , en hy zugt by zyn
fchatten.
Dan, hy, die niets heeft, zugt ook, daar by iederen dag
zig bekommert tegen den aannaderenden morgen ; hoe by zig
en de zynen zal verzorgen van het noodige; gebrek aan ar.•
beid , nalaatigheid der Grooten in de betaaling van het verdiende loon , brengen hem in de engte ; hulp van anderen
durfc hy zig niet onderwinden of te fineeken , daar hunne
ooren en harten geflooten zyn voor den behoeftigen ,
zyne regtmaatige verzugtingen van hun niet gehoord worden.
Ziet hem, die daar zit, op zynen Voraelyken Throon, bekleed
T
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met alle deszelfs Koninglvire waardigheden , otnringd van
een aantal laage , kruipende 'Vleijers: hoe zugt by egter in
zyn lot; daar anderen naar zyne Kroon dingen; zyne Oorlogsmagt flagen op flagen van den vyand ontvangt, en by gevaar
loopt om van zynen Throon ter neder gebonst -te worden, door
hun , die wars zyn van zyne ketenen.
Ja ketenen! bet gerinkel uwer yzeren fchakelen doet
lay denken aan den Slaaf in zyne rammelende boeijen. Hoe
zugt by , in zynen jammervollen toeftand, onder de harde
zweepflagen van den Bombay! daar by, beroofd van zyne , vryheid, gebukt gaat onder de onmee'cloogende behandelingen van
zynen harden Meester.
Zoo zugten zy alle die regeeren , om meer dan dine reden;
en zy die geregeerd worden , en dus onder de beltiering van
hunne Regeerders leeven, ook, op hunne bean: dan, voor
de redenen van alle deeze wederzydfche verzugtingen fchuiven wy Bever het gordyn. 'Er zyn nog veele voorwerpen die
zugten , en met grond van reden zugten, onzer befchouwinge
waardig.
Zy die ter Zee vaaren , die handel dryven op den grooten
Oceaan , zugten, Reikhalzend •verlangen zy, op de Vader.
landfche Reede liggende, naar een gunfligen wind; eindelylc
by waait : nu zugt weder elk , of om zyne Wederhelft
en Kinderen , of agtergelzatene Ouders en Vrienden. En be.
vinden zy zig op het onoverzienbaare pekelve;c1; een florin
fteekt op; de dood grimt hun met opene kaaken aan ; zy zugten , en meenen hun einde daar to zien.
Dan , befchouwen wy , in onze famenleeving, den huishoudelyken fchaket van Echtgenooten , Ouders en Kinderen; hoe
veele zyn dan ,niet de verzugtingen , die elk hunner, in ftilte,
of in het openbaar , nitboezemt!
Welgepaarde Echtgenooten zugten om Kroost; anderen, met Telgen , de panden hunner Huwlyksmin, gezegend ,
zugten , dear zy zig jammerlyk bedroogen vinden in hunne
plannen ; de flood rukt hunne lievelingen van hun af, of zy
zien dezelve opwasfen tot hunne grievende fmarte; zy beant.
woorden niet aan hunne verwagting en hoop; hunne onge•
hoorzaamheid , balUaadigheid 'en losheid , die elende en fchande
ten gevolge hebben , doet hunne braave, weldenkende, Ouders
met droefheid ten grave daalen. Dan, Echtelingen! hebt gy,
buiten uw verwilderd Kroost, ('t welk veeltyds hunne losheidt
aan uwe ouverftandige opvoeding to denken heeft,) ' nog geene
andere reden tot verzugtingen? want, zoo ik my niet bedriege , zugt gy ook om en over u zelven. Kent gy u vry van
alles wat den reinen Huwlyksband immer konde fchenden
Zugt gy , fomwylen, oni elkander , daar gy beiden zien
en gewaar wordt , dat dat vuur van liefde, 't welk zoo heVig, by uwe vereeniging, op 't Echt-Altaar brancide, begin
to
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te verflanwen , en eindelyk geheel ophoudt onderzoekc
u zelven , en zugt dan , omdat gy beiden niet volflandig hebt
beantwoord aan uwe zoo dente verpiigtingen.
Dan , wilde ik alle de zugtenekn fchetzen, waar zoude ik
beginnen , waar eindigen ? dear ik zelve gevaar' zou looped
van in verzugtingen te geraaken over het groot getal van huts
die zugten.
Docn , feat ik egter bun niet vergeeten , die van liefde zugten ; die fentimenteele bonzende hartjes, die geheel aandoening
zyn; die geyoelige Geli,aven die , al zugtende , zilte en heete
traanen om en by elkanderen florten ; hoe zugten zy om de
svreede onaandoenlyke waereld, waar van zy zig zoo veel moog..
lyk verwyderen. Ja -- in ftilte kaatzen zy hunne verzugtingen elkanderen toe , by bet bleeke licht der kuifehe Maarl,
clear zy, vet verlangen , zugten naar eene genieting van zalig,
heden, onophoudelyke genoegens en vermaaken, 'bier .....
. . . Dan, waar dwaale ik ? Neen ! aan de andere zydo
van het graf wagten zy elkander. Flier is alles airdsch , ongewat is de waereld ledig voor hunne diepo.
voelig. /kb!
s'onde zielen! — Zoo zugten zy, van gevoel , van Heide.
Alle gy zugtende flervelingen, welk 'eene byzondere rot
finch leder van- u op dit Tooneel ! Weenencle komt gy
eene onbekende waereld ; en , keeren wy in den fchoot onzer
eller Moeder, de aarde , weder , men zvgt om ons.
Dat wy dan dien korren tyd , dien wy Icier zyn, ons ten
nutte maaken , ten einde ons zelven geene redenen re Oerfchaffen tot verzugtingen ; want kort seer kort , zyn onze
dagen. Ms Kind verfluimeren wy een geruimen tyd van ons
tanweezen ; als Jongeling verdartelen wy een gedeelte onzer
jaaren ; als Man en Vader drukken ons zorgen en moeiten , en;
met den Ouderdom , vergaan onze kragten; wy houden op lei
leeven, en zyn niet meer !
Brielle , 1797.

J. D. V.

DE ZIELSVERIIIJIEING.

E en Schoolvos vomit zich in 't gezelfchap van geleerde en

geoefende Lieden, en ivilde een vertoon maaken van zynei
Geleerdheid, door nit te weiden over de Leer der Pythagoristen,
wegens de Zielsverhuizing; en gaf, in den loop zyns gelpreks,
de taStbaartle blyken van zyne .doniheid, Onkunde en misvatting. Len van 't gezelfchap wendde zich na den perfoon die
naast hem zat, en zeide ovdrluid : „ lk begryp, dat PrTkAGO.
„ Fins van gevoeien was , de Zielen der Menfchen, naa den
„ dood, in de Lichaamen Van Dieren overgaan. Maar ," en
teffens floeg by he y oog op den Pedant, „ ik virist niet dat de
„ Zielen der Beestea in de L ichaatnen der Menfchen overgingen!"

MENGELWERK,
TOT FRAAYE LETTEREN, KONSTEN EN WEETENSCHAPPEN 5 BETREKKELYK.

REDE- EN SCHRIFTMAATIGE BEDENKINGEN , OVER
DE INSTELLING EN HET EINDE VAN HET BURGERLYK BESTUUR ; OF, OVER DE PLIGTEN VAN
OVERHEDEN EN ONDERZAATEN.

(Volgens het Engetsch van JAMES FOSTER DD.)
MED EBURGERS!

tel , welken ik boven dit bier nevensgaand
TY
Stukje
geplaatst heb , wyst uit , dat het loopt
„ over een Onderwerp, 't geen, in deeze dagen, zo dik„ maals behandelci is, en gedeeltlyk een Onderwerp be„ treft , nu onlangs zeer breedfpraakig onderzogt in het
„ laatst, uitgekomen Deel der Verhandelingen uitgegeeven
„ door TEYLER'S Godgeleerd Genoatfchap, 't welk ons den
„ arbeid van eenen VAN REES HESSELINK FEITH
„ en ROGGE , aanbiedt. Men zou des veelligt de Vertaa„ ling van deeze Rede- en Schriftmaatige Bedenkingen,
„ omtrent het midden van de tegenwoordige Eeuwe in
„ 't licht gegeeven , overboodig kunnen agten. — Dat
„ ik des antlers oordeele blykt uit mynen arbeid daar
„ aan befteed.
„ Ilc wil, by het overzenden , Medeburgers! u eenvoudig zeggen, wat 'er van de zaak is. Naa het leezen
dier fchoone om den Prys dingende Verhandelingen,
„ welke wy elk minnaar van Godsdienftige en Burgerlyke Vryheid ten flerkften aanpryzen, voelde ik my op.
„ gewekt ter herleezing van 't geen ik my herinnerde,
aaren geleden , ten aanzien van dit Onderwerp , geleezen to hebben, in de Discourfes on all the Princi-

j

„ pal Branches of Natural Religion and Social Virtue ,
„ by JAMES FOSTER , DD. Een Werk , waar in de

„ vrye denkwyze , het gezond verftand , het volklonke
oordeel , en de verlichte Godsdienstkennis, van dien
s, Christen - leeraar om ftryd doorftraalen, — By die
IvIENG. 1798. NO. 3.
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herleezing voelde ik dat genoegen, die voldoening, Welke
my de Schriften deezes Mans doorgaande verfchaf11 fen ; en vond ik my ter vertaalinge van dit gedeelte
11 opgewekt , dewyl 't zelve 't gemelde Onderwerp met
,, eene klaarheid, kortheid, en klem van overtuiging, be11 handelt , zo eigen aan deezes Mans fchryfwyze.
„ 't Zal, zo ik agte, by voeglyke Afdeelingen, geene
51 onwaardige plaats beflaan in Ul. Mengeiwerk. 't Zal
35 toonen, hoe een Buitenlander, omtrent eene halve Eeuw
geleden , over dit Onderwerp dagt en fchreef, en Run35 ner) dienen om uwe Leezers , ten deezen aanziene, te
11 verlichten ; en aan te zetten om de breedfpraakigere
55 en rneer op deeze tyden toepasfelyk gemaakte gedagte
51 Verhandelingen in de Werken van TEYCER'S Godgeleerd
11 Genootfchap te leezen.
„ Het plaatzen deezer Afdeelinge zal my ter over55 zendinge van het overige, 't welk nog twee Stukjes
11 omtrent van gelyke grootte zal uitmaaken , aanfpoio
11 ren (*). Ik blyf
11

55

Uw Begunftiger,
L.
3
* *
Ik ftel my thans als myn hoofdoogmerk voor , de Tyranny in den fchild te vaaren , en de gedrogtlyke ongerymdheid aan den dag te leggen van die hoogstfchadelyke Grondregelen van Willekeurig Staatsbefluur, die alien Natuurlyk Regt overhoop werpen.
's Menfchen hart klopt, uit eigen aart, voor Vryheid.
Dit gevoel is zo algemeen, flerk, onuitdelgbaar, edd , en,
gelyk de ultvioeizeis van GODS Goedheid en Weldaadigheid , zo zeer berekend voor het algemeen welzyn, dat
die zugt voor Fryheid niet ten onregte een Godlyk Inftina,

(*) Onze plaatzing firekt ten biyke van onze Initemming
met het Plan des Zenders: alleen hebben wy hem te verzoeken , ons het overige onverwyld te laaten toekomen, op dat
wy agtereenvolgend dit Onderwerp onzen Leezeren kunnen
aanbieden. Meermaalen hebben wy hooren klaagen over de
moeilykheid out den volzinnigen z omit wel te vertaalen; en
het dunkt ons, dat onze Beguniliger die moeilykheid gelukkig
is te boven gekomen.
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flint , en .dandrift der mehfchelyke ziele, geagt wordt.
Dit gevoel is het byzonder voorregt van 's Menfchen Rede , en de eenige grond waar in 't zelve kan
opgroeijen en rypen. Eene Deugd uit dwang en een
Godsdienst uit overheerfching zyn in 't oog loopende te-

genzeggelykheden.
Slaaverny wischt het Beeld van GOD , oorfpronglyk
der Menschlyke Natuure zo fterk en diep ingedrukt, uit;
en maakt den that des Menschdoms oneindig fchandlyker
en veel befammerenswaardiger dan die der Dieren des
Velds, wier rang op de fchaal der weezens over 't alge-,
meen vordert, dat zy onderworpen zyn aan het volftrekt
bedwang van een hooger verftand ; en die , door den
GOD der Natuur verordend zynde tot lydelyke dienstbaarheid, gelukkig geen trek na Vryheid en Onafhanglykheid ontwaaren. Zo dat , volgens dit plan , de eigendunklyke Monarch in de redelyke, en die Beesten , welke al
te wild en woest zyn, in de dierlyke,wereld de eenige voorwerpen van GODS algemeen Beftuur zouden weezen, welke
by immer ten oogmerke hadt de aangenaamheden der
Vryheicl te doen fmaaken. Of, met andere woorden, dat
de zwakJle, de nutfle en onfchuldigfle , geheel de Natuur
door , te eencmaal verlaaten zouden weezen door de
Voorzienigheid, en ten prooije gegeeven aan verdrukkende
en vernielende overmagt — Tyrannen, in zich zelven
de voorwerpen van affchrik en vervloeking, boven het bereik van pyn , armoede , of dood ; de vyanden van GOD,
die het plan van zyn Opperbeftuur hoonen en tarten ; de
geesfels der Volken; de pesten der menschlyke Maatfchappye, die medelyden en menschlievenheid in 't algemeen ons
verphgten om tegen te ftaan, en, indien het mogelyk is, te
vervolgen, zo verre 'er zich eenige waarfchynlykheid van
wel te zullen flaagen opdoet , tot derzelver volftrekte
verdelging deeze vervreemden van menschlykheid ,
zeg ik, zouden voor wraake befchut weezen ; hun geweld
voor onwederfiandelyk verklaard , en hun hooge gezalfde
wreedheid gezalfd geagt worden.
Maar wie kon hun een zo onderdrukkend en beledigend Gezag geeven? Dit kon de Opper Oorfpr °tag van
alle Magt niet doen, zonder zichzelven te verlochenen,
en zyne zedelyke volmaaktheden te ontluisteren
dit niet voortkomen uit Toeflemming der Menfchen, als die
trimmer vrywillig konden overeenkomen tot het bettemmen van hunne eigene fchande en elende. De magt, derG2
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halven , welke zy zich toeEigenen , moet gelled en al
overweldiging weezen. — En to zeggen dat zy niet wederfraan en bedwongen moeten worden , fclioon 'er eene
meerdere Magt zy , in ftaat om hun binnen de paalen van
ear en regt to brengen, is, in de daad , het zelfde, als to
beweeren, dat de Natuur beftemd en gevormd was tot
onheil , tot onnood g, en boosaartig bedoeld , onheil; en
dit alley met geen ander oogmerk, dan om den trots en
weelde van Magt op te hullen, en eenigen boven huns gelyken van natuure te verheffen, ten einde zy den voet op den
nek zouden. zetten van hunne Natuurgenooten. — Zulk
eene gefteldheid der dingen zou men eigenaartig verwagten van eon grillig of kwaadaartig Weezen ; maar die
toe te fchryven aan een GOD, die hoogst regtvaardig en
oneindig goedertieren is, loopt uit op Godslastering.
Indien de Openbaaring ftrekte om zulke buitenlpoorige
eifchen te onderfchraagen , eifchen die het gezond ver'land als in 't aangezigt vliegen, geen vertoon van Wonderwerken zou het gezag van zulk eene Openbaaring ktmnen onderfchraagen, of dezelve dekken tegen de verfmaading van den wyzen, den braaven en den goeden.
Dit egter is verre van het geval te weezen; want de
beginzels des Christendoms ftryden even zeer tegen de
Tyranny in de Bettuurders , als tegen Oproerigheid by de
Onderzaaten. Div is het wenfchenswaardige iniddel, om
volkornene Vryheid zonder ongelondenheid, en volllagene
Orde, zonder inbreuk op onze natuurlyke Regten , daar
te ftellen en te
Doch 'er deeden zich byom, op de iterkfte wyze, Onderop,
zondere redenen op,
warping en Gehoorzatunheid aan de Overheden aan
te beveelen , ten tyde dat de Euangelieleere eerst verkondigd wierd.
Tyrannen, in de daad, (van welken GOD een gruuwen
heeft) waren toen in het bezit van Regeering en Gezag ;
maar de tegenverklaaringen en poogingen van eenen kleinen en veragten Aanhang , toen ten tyde in de eerfte
opkomst, konden geen flag toebrengen aan derzelver trots
Of wreedheid, noch in 't allerminst hunne Throonen doen
waggelen. Die Aanhang mogt, door een voorbaarigen en
overfiaasten yver , zich zelven gebeel en al verpletterd
hebben ; maar was huiten ftaat, met eenig vooruitzigt op
eenen gewenschten uit/lag, de Vryheden des Menschdoms
wader te eifchen of te Verdeedigen. Te deezer oorzaake
was het your de Christenen de wysfte en beste party
ge
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gekoozen , en gevolglyk pligtmaatig, zich te anderwerpen.
Het vermaan van Apostel PAULUS : 111le ziele zy den
Mag ,en over haar &elle& onderworpen (*) mogt, in
dieri tyd , weinig meer betekenen dan de raad door onzen Zaligmaaker gegeeven aan den Ryken yongeling, om
alles wat by hadt te verkoopen , bet den armen te gceven,
en hem te volgen (t). Dit bevel was zelfs toen niet
een algemeene verpligting, den Christenen opgelegd; noch,

zo verre ik kan vinden, aangedrongen by eenigen , dan
by de Bekeerlingen uit de yo o den , wier Land CHRISTUS
voorzag, dat, binnen korten tyd , bet toorieel des 0.)rlogs
zou worden , met fchennis en verderf van alien byzonderen eigendom : hierom gaf by wyslyk den raad om hunne middelen liever te beteeden tot het onderfteunen van
de zaak der waarheid en regtvaardigheid , dan dat dezelve zouden vallen in de handen der Romeinen, de Plunderaaren der wereld , tot iteun en onderfchraaging van hunne Tyranny. Eene gemeenfchap van goederen werd , derhalven , het beste your de Christenen gekeurd in hun
toenmaaligen Band, en in de donkere uitzigten , welke bun
omringden: zo was ook, om dezelfde algemeene beweegredenen , voor bun noodig eene flak onderwerping aan
onregtmaatig geweld.
Maar is het redelyk , dat wy, (Engelfehen,) wier Vryheden vastgetteld en bepaald zyn door de vereenigde toeflemming van Vorst en Volk , ons zouden gelegd vinden
onder dezelfde harde voorwaarden van onderwerping, als
de Slaaven van een wetloos en onwederftaanbaar Overmeesteraar? — De gevallen zyn zo zeer ongelyk, dat
men van het eene tot het andere niet kan redenkavelen.
Zulk eene onderwerping aan Eigendunklyke Magt , als
regtmaatig en noodzaaklyk was in de Eerfle Reim des
Christendoms, zou tegenwoordig niets anders weezen dan een
vrywillig verraaden van onze eigene Regten, van die onzer Nakomelingfchap, flrydig met alle de Wetten van
GOD en de Natuur.
Doch 'er deeden zich, ten tyde der Apbstelen , nog
andere redenen op, om Gehoorzaamheid en Onderwerping
te
(*) Rom. XIII:
CD MATTH. XIX:
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te betoonen aan hun, die toen de teugels der Regeeringe in handen hadden , fchoon onregtmaatig en by overweldiging. Want een nieuwe S'eccte moest natuurlyk omen opzien baaren by een nog onvast Bettuur, niet gegrond op de beginzelen van Regtvaardigheid. De zodanigen, derhalven , die deeze Godsdienstleere omhelsd hadden , moesten , om met te meer gerustheids een Godsdienstftelzel, 't geen zy voor van Godlyke herkomst rekenden , te bezitten , bovenal om- en voorzigtig weezen
ten aanziene van alle vraagflukken en gefchillen, het Burgerlyk Bellitur betreffende; ten einde zy, door ontydig te
voorfchyn te treeden als volyverige voorflanders der
Yryheid, hunnen Vyanden geene gelegenheid gaven om het
Christendom zelve,, als een Stelzel van OpJland, te brandmerken en als eene Leer uit te kryten, ftrekkende om
de Wetten en Regeeringsgefteltenisfen der Volken bet
onderst boven te werpen.
Daarenboxien werden de vroegfle Christenen door hunne Heidenlehe Vyanden enkel aangezien als een byzonde-,
ren Aanhang des ycodfehen Yolks , van 't zelve alleen
onderfcheicien in eenige plegtigheden en inrigtingen van
Bygeloof. En naarciemaal de yooden, in 't algemeen, by
de Rorneinen bekend ftonden als een hardnckkig en oproerig Volk, en het voorts wel bekend was, dat zy, ointrent
deezen tyd , in de verwagting leefden dat 'er onder hun
ten dien dage een groot Vorst zou opftaan, die eene nieerwe
algemeene Heerfchappy zou oprigten, kon 'er niets verftandigers weezen , dan de Christenen tot eene fiipte onderwerping aan de Heerfchende lifagte,n aan te maanen ; als
mede dat Apostel PAULUS in 't byzonder, dit ftuk aandrong by de Christenen te Rome , voor bet meerdergedeelte nit lieden van joodfche herkomst beftaande ; en
dat Apostel PETRUS dit desgelyks deedt by de good
fche Vreemdelingen verftrooid in andere afgelegener Volkplantingen van het wydftrekkend Romeinfche
Ryk.
Over 't geheel, fchoon de algerneene beginzels en verpligtingen tot Deugd onveranderlyk en voor de geheele
menschlyke natuur dezelfde zyn, kunnen nogthans tegenwoordige Pligten veranderen, als de omflandigheden verwisfelen. Schoon wy, derhalven, toeftonden, dat de Apostels
PAuLus en PETRUS, te boven gemelde piaatzen, in hunne
Brieven eene volfirekt lydelyke gehoorzaamheid en bet
bie-
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bieden van geenen wederfland (in dien tyd (*)) leeraar•
den aan de Vortlen, toen met gezag bekleed, kan bier
uit , gelyk reeds is aangemerkt geenzins volgen , dat
dezelfde verpligting , tot eene _algeheele , ingewikkelde
en flaaffche, onderwerping, even zeer op ons rust ; op ons,
die in eenen geheel anderen (land ons gefteld vinden, die
wettige regten bezitten.
Om dit auk klaarder te betoogen, en buiten alien bereik van rechtmaatige tegenfpraak te ftellen , zal ik
Du voorts,
In de eerfle plaats , kortlyk handelen over de Godlyke Infielling, den Oorfprong en het Linde, van bet Burgerlyk Bettuur. — In de tweelle over de uitgefirektheid des Gezags in de Befluurende Magten, en de juiste
maate van Gehoorzaamheid en Onderwerping in dc Onderzaaten. — Waaruit wy dan onmiddelyk zullen kunnen afleiden, waar in over 't algemeen de Pligt van beiden bettaat.
Laaten wy een begin 'waken met de Godlyke Inflelling,
den Oorfprong en het waare Linde, van het Burgerlyk
.Belluur , — niet van eenige byzondere Staatkundige Inrigting ; maar van het Burgerlyk Beftuur I V01-•
gens het oogmerk der Natuure , en het eerst oogmerk van GOD , onder alle deszelfs onderfcheidene gedaanten.
Het eerie, 't geen zich bier ter overweeginge aanbiedt ,
is de Vraag : In hoe verre is bet Burgerlyk Befluur een
Ordonnantie van GOD ? - Ten anti,voorde hierop ,
denk ik vrylyk te mogen beweeren, dat geen Befhtur
verdient vereerd en geagt te worden als van GODS Inftelling , dan 't geen gevormd is en volvoerd words
naar bet Plan van zyn eigen algemeen Beftuur. Regtvaardigheid en Genade ftaan omtrent den Throon des
Eeuwigen , en door deeze worth zyne Heerfchappy, en
de uitoefening van zyne Almagt, altoos bepaald. Kan
het nu veronderfteld worden , dat by mindere en van
HEM afhangende Magten , in zyne Onder - regenten en
Fer(*) Ik heb 'er deeze bepaaling bygevoegd dat dit der
Apostelen gevoelen niet was . noch de Leer der Schriftuure ,
ten opzigte van het Burgerlyk Befluur in 't algemeen en de
Regten der Onderzaaten, gelyk nit het vervolg van dit Vettoog
nog duidlyker zal Wyken.
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Pertegenwoordigers, vryheid gegeeven hebbe om te on.
derdrukken, en de Regtvaardigheid te fchenden 2 Zulk
eene ftelling zou den Allerhoogiten een Tyran by aanflelling maaken, en al den luister zyner hoogverheevene ,natuure doen taanen. Het zou aan ondergefchikte Beltuuren zodunige regten geeven , als nooit gedischt waren,
of inimer geischt konden worden, onder zyne eigene onbegrensde en opperfle Heerfchappy. Zodanig een aanvulzel , derhalven , van onverantwoordelyk wetlooze Heerfchappye, is eene daad van Afgodery, aan Tyrannen toegebragt , groover, en verderflyker in de gevolgen , dan
eenige aanbiddingen, ooit door de Heidenfche Wereld toegebragt aan Dieren of onbezielde Weezens.
Wyders kan , in de tweede plaatze, geen Menschlyk
Beftuur rechtftreeks en onmiddelyk afgeleid weezen van
Goo, 't welk volflrekt en onverantwoordelyk is; dewyl die
vollIrekt- en onverantwoordelykheid de eenige en onmede•
deelbaare kenmerken zyn van zyn Opperstbewind, 't welk
eene onwederftaanbaare Almagt en Dimmer faalende Wysheid heeft, om alle daaden te regelen, en alle zyne regten
te handhaaven. Alle aardsch Beftuur kan bedwongen en
bepaald worden; en dit blykt, dikwyls , nuttig en mod•
zaaklyk te weezen, ten beste van het Menschdom in 't
algemeen.
Laaten wy , verder , om de zaak, thans bet voorwerp
onzer befchouwinge, of te doen, met ter zyde ftelling van
alien vooroordeel en baatzugtige inzigten , ons zelven,
in waaren ernst , deeze Vraagen doen: — Schlep GoD
het Volk ter voldoeninge van de fcbraapzugt, den trots
en weelde, der Vorften? Of fielde by Koningen en Bewindvoerders aan voor de veiligheid en het welvaaren des
Folks? — Kon het GODS oogmerk weezen, dat het grootfte
gedeelte van het Menschdom , zonder eenig middel van
herftel daar tegen, verflaafd zou weezen aan eene volgreeks van Tyrannen, misfchien de verbasterdflen en onwaardigflen onder de ftervelingen ? Inzonderheid,
daar de Ondervinding, met de fpreekendfte blykbaarheid,
geleeraard heeft , dat Vryheid de Moeder is van kunde,
van Wysbegeerte , van nuttige Kunften , en de uitmuntendfte Deugden; en Slaaverny de eigenaartige bronwel
van ingewikkeld geloof, van laagheid, van onkunde, van
ondeugd en clende.
Het is volftrekt onredelyk zich te verbeelden dat
GOD eenige weinigen zou verbeffen om vollirekte Heeren
tc
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te zyn over het leeven en de bezittingen van anderen
mdien zy niet van eene verlchillencle foort, of ten minften
met hooger en uitJlcekender vermogens bedeeld, waren. Indien dit zyne altoos ftandhoudende inrigting ware , zou
by zeker alle de zodanigen met een verfland en waardigheid van gevoelens begaafd hebben , voegende aan hunnen
rang; by zou niet zo dikwyls als zyne Dienaars aangefield hebben , die het verftand , de ondervinding en de
eerlykheid , van eenigen der gerinE,rfien hunner Onderdaanen derfden. — Maar niets kan 'er onovereenbrenglyker bedagt worden met het denkbeeld van GODS oneindige Wysheid , dan het fcheppen des monflers van Tyrannifche Magt , zonder eenig middel daar te ftellen tot
het voorkomen of te regt brengen van de buitenfpoorigheden dier Magt.
En , om ?er niet meer by te voegen , dewyl Ryken
en Staatsbeftuuren gegrondvest waren vOOr dat wy leezen van eenige, uitdruklyke Wet van GOD, het Staatsbeftuur betreffende ; en dewyl de eerfte Regeerings- Inrigting onder de yooden geene Koninglyke maar veeleer
eene Volksregeering was (want de Pertbonen , met gezag
bekleed , werden gekoozen uit de Oudfien van Israel; en
naderhand de Hebreeuwfche Republeek, onder de Godlyke toelaating , hervormd wierd in eene bepaalde Monarchy ; volgt uit dit alles onlochenbaar , dat geene byzondere foort van Staatsbeftuur kan aangezien worden als
de onviranderlyke beflemming van GOD, gefchikt en dienflig ten gebruike van alle Volker; der aarde. — En
kan ook het Staatsbeftuur in 't algetneen zyne Ordonnaritie niet genaamd worden , in eenigen anderen
zin , dan dat de natuurlyke InflinFien , de toeftand en
de behoeften, der Menichen hun tot het 'onihelzen van
eenig Staatsbeftuur atnzetten. Het is de rigting en het
voorfchrift der Natuure , en daarom de item en de wil
van cop. Maar dit belet in 't allermintle niet, dat het
oorfpronglyk gegrond is op de toeftemming en ondcrlinge overeenkomst, tusfchen Overheden en Onderzaaten;
dewyl, fchoon het Huwelyk eene uitdruklyke inftelling en
wet, des Almagtigen is, het egter eene vrywillige verbintenis blyve : dit zelfde mag gezegd worden van de betrekkingen tusfchen Meesters en Dienstbooden, in alle gevallen van aangegaane en bepaalde dienstbaarheid.
(Het Vervolg bier naa.)
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WAARNEEMINGEN, AANGAANDE DEN AART EN DE
GENEESWYZE VAN DEN PISVLOED, (Diabete.) Door
de Heeren j. ROLLO en w. CRUICKSANK.

e Pisvloed
of de tegennatuurlyke ontlasting, door de waterwegen, van zo eene verbaaD
zende menigte vogt , dat het geheel lichaam 'er door
(Diabete),

wordt uitgeput , en de Lyders , eindelyk tot op het gebeente uitgeteerd, daar onder bezwyken , wierd tot hier
toe voor eerie byna volftrekt ongeneeslyke Ziekte ge'louden , gelyk bekend is uit de befchryvingen van de
Heeren Sauvage , Dobfon, Cullen, enz. Doch de Waarneemingen der Heeren ROLLO en CRUICKSANK fchynen
veel hoop te geeven, dat men in bet toekomende minder
ongelukkig zal zyn in het behandelen deezer kwaale ,
terwyl het faynt dat het voorbyzien der waare oorzaak deezer Ziekte de voornaame aanleiding tot derzel.
ver voorgewende ongeneeslykheid gegeeven heeft.
Meermaalen heeft men waargenoomen , dat de Pisloozing in deeze Ziekte de hoeveeiheid van .het binnen
vier en twintig uuren genuttigd vogt overtrof ; doch ,
het geen vcrbaazende moet fchynen , zomwy/en gaat
deeze ontlasting het geheel gewigt van den genuttigden
drank, benevens het voedzel en de Geneesmiddelen te
zamen genoomen, te boven. Dus nuttigde 'ames Walker,
die in bet Hospitaal van Dr. Hope aan deeze Ziekte
krank lag , in een etmaal twintig ponden voedzel , drank
en Geneesmiddelen te zamen ; doch had eene Pisontlasting in dien tyd van twee en twintig ponden. Insgelyks
ontlastte yohn Clarke, in het Ziekenhuis van Liverpool ,
doorgaans, door deezen weg, binnen vier en twintig Innen,
zeventien ponden vogt, terwyl dezelve, geduurende dien
tyd, alles te zamen genoomen, niet meer gebruikte dam
veertien en een half pond.
diet minder aanmerkelyk is, niet alleen de hoeveelheld van bet geloste water, maar wel voornaamelyk deszelfs afwyking van den gezonden ftaat ; bevattende dit
water eene ongewoone hoeveelheid eener Extractive floffe van een zuikerachtigen aart, in welke alle de voedende deelen onzer vogten overgaan , en dus buiten het
lichaam worden gedreeven. Nadere Proeven , dan tot
hier
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hier toe had plaats gehad, wierden door den Heer
SANK over deeze ftoffe genoomen , met dat gevo]g, dat
hy, uit zes en dertig oncen pis, bekwam ruim drie oncen
droog uittrekfel. Deeze ftoffe wierd in de lucht vochtig,
en bekwam ongeveer de reuk en zelfilandigheid van The.
riakel; terwyl dezelve, beproefd met het Salpeterzuur,
in Zuuringzuur (Weide Oxalique) overging. Bloch, wanneer 'er maar eene kleine hoeveelheid wierd by gedaan,
nam hetzelve de gedaante , reuk en fmaak, aan van Honig.
Daarentegen befpeurde men geheel andere verfchynzels in
het Extra& van het water van Lyders, die onder de behandeling van Dr. ROLLO reeds merkelyk waren gebeterd ; want een half once van dit Extract, beproefd met
eene once Salpeterzuur, 't geen met even veel water verdund was , deed eene geweldige opbruifching gebooren
worden, gepaard met het uitwaazemen van eene zeer groote merligte Salpeterlucht. Na het openen der vaten
vond men een groote menigte blinkende fchelfertjes, volkomen gelykende naar het zuur van de Borax ; doch
men befpeurde geen meerder blyken van Zuuringzuur.
Zodanig eene verbaazende hoeveelheid van Zuikerttoffe,
als 'er in deeze Ziekte gevormd wordt , en ontlast door
de waterwegen, maakt het ten hoogften waarfchynelyk ,
dat in deeze kwaale eene groote ontaarting in de geheele
bloedmasfe plaats heeft; zee,r overtuigend bleek dit ook
nit de vergelyking van gezond bloed met dat van een
deezer Lyders, wiens bloed geplaatst wierd, nevens dat
van een gezond voorwerp, in eene gemaatigde warmte.
Het bloed van den eerstgenoemden ftremde te zamen in
eene kaasachtige ftoffe zonder Wey, wierd door de uitwaazeming ras beroofd van zyn overgebleeven vogt, en
wierd droog als Karst , zonder eenig teken van bederf te
hebben gegeeven ; uitgezonderd eene dierlyke reuk en
wat fchimmel, 't welk zich met den deaden dag op de oppervlakte vertoonde. Na verloop van zestien dagen was
dit bloed nog ongeveer in denzelfden ftaat , daar .men
het bloed van 't gezond mensch reeds op den zevenden
dag, van wegen den ondraaglyken flank , had moeten weggooijen.
Tot bier toe had men onderfteld, dat de naaste oorzaak
van den Pisvloed , of Diabete, gelegen was in eene zekere
verflapping der Nieren , waar door dezelve niet alleen te
veel water, maar insgelyks de geheele onveranderde Zulkerftoffe van de Chyl, doorlieten, en dus het lichaam van
alCRUICK-
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alle voedende ftoffe beroofden. Waarom ook tot geneezing der kwaale, zo dezelve mogelyk was, wierden aangepreezen allerleye zamentrekkende en verfterkende middelen , die echter meestal zonder eenig goed gevolg gebruikt wierden. De Heer ROLLO is, daarentegen, van meening, dat de oorzaak van deeze gevaarlyke kwaal niet in
de Nieren , maar dat dezelve in de Maag moet worden
gezocht. Hy is op dit denkbeeld gekomen, door te letten
op den toettand der Maag, geduurende deeze Ziekte, en
de hebbelykheden die dezelve voorafgaan , vooral op den
onverzadelyken honger , welke dit ongemak feeds verzelt, en den byzonderen toeftand der Wey van het bloed,
't welk in deeze Ziekte niet wel geheel fmaakeloos is,
maar echter haar gewoonen zouten finaak ontbeerr.
Naar alle waarfchynelykheid wordt, door de afwyking
van de gewoone wetten der Spysverteering, in deeze Ziekte,
in plaats van welgebonden Chyl eene groote menigte
van fcherpe Zuikerftof gebooren,' die, in het bloed , opgeflorpt , aldaar eene geweldige prikkeling te wege brent,
waar uit men veele voornaame toevallen deezer Ziekte
kan verklaaren : als daar zyn geftadige Hoofdpyn , een
'belle Polsflag , en eene geduurige prikkeling der Nieren; welke eene zo overvloedige aficheiding van dikke
en met zuikerftoffe overlaadene pis ten gevolge heeft.
Niet weinig wordt dit gevoelen bevestigd , door het
gelukkig gevolg , waarmede de Ziekte nu reeds meermaalen met het grootst geluk is beftreeden, door het opvolgen eener Geneeswyze, gegrond op Aanwyzingen, op
de gemelde befchouwing fteunende.
Deeze Aanwyzingen zyn : I Q . De geboorte eener zo
overvloedige Zuikeritoffe in de Maag voor te komen. s". De
natuurlyke werking van dit ingewand te herftellen, door
deszelfs te hevige werking , die in deeze kwaal fchynt
plaats te hebben, te beteugelen. Men voldeed aan deeze
Aanwyzingen met het best gevolg, ". door de Lyders alleen tot eene dierlyke Dieet te bepaalen, en het gebruik
van meeifpyzen , vruchten, en alle verdere voortbrengzels
van het Groeijend Ryk , te verbieden. s o. Door alle zodanige middelen, die het gefcbilttst fcheenen om de ver.
teeringskragt te maatigen , en de Zuikerftof, die in de Maag
mogt gebooren worden, te verftooren; ten welken einde
voornaamelylt dienftig wierden bevonden de Braakwynfleen , de gewoone Zwavellever , de vlugge loogzoutige
Zwavellever, en de verdoovende middelen uit het Groeijend
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Door het opvolgen van deeze regelen, en wel vooral
door zorg te draagen dat 'er niets dan dierlyk voedfel
wierd genuttigd , gelukte het de Uitvinders van deeze
Geneeswyze, iemand volkomen te herftellen binnen den tyd
van vier weeken, niettegenftaande by reeds zeven maanden lang aan dit ongemak gezukkeld, en alle de gewoone
middelen, zonder eenig gevolg, gebruikt had. Zyn water, het geen, in den beginne , in vier en twintig uuren
tyds, tot de hoeveelheid van vier en twintig pinten wierd
geloosd, en zeer zoet was, verminderde tot anderhalve
pint, en was zonder eenig kenteken van Zuiker. Een
ander Lyder wierd niet zo volkomen geneezen , wel van
zyn Pisvloed , doch niet van de daar door veroorzaakte
krachteloosheid, 't geen te wege gebragt wierd door zyne
jaaren en andere omdandigheden , die zich daar toevallig
byvoegden. Zo ras , intusfchen, de Geneesheer Cleghorn
van Glasgow, en de Liverpoolfche Geneesheeren Currie
en Gerard, het gelukkig gevolg der Geneeswyze van den
Heer ROLLO vernamen ftelden zy dezelve ook by hunne
Lyders in werking, en wel met het best gevolg, waar
door zy de gegrondheid der gemaakte Aanwyzingen ,
en der daar op gegronde Geneeswyze, ten voliten bevestigden.
De vluchtige Zwavellever, van welken men in de ver.
melde Geneezingen gebruik maakte , was gevormd door
Zwavellever- lucht (Gas Hepatique) door zuiveren viuggen Loogzoutigen Geest (ifqua Zowtoniae pura der
Load. Apoth.) te doen gaan , zo lang tot dat 'er geene
opflurping meer plaats heeft, en dus het Loogzout volkomen verzadigd is. Bekomende men de bier toe noodige
Konstlucht het best door den Geest van Zeezout op fyn
geftooten yzerachtigen Zwavellever te gieten. De gift
van dit middel is , voor een volwasfenen , van drie tot
vier druppen, allengskens te vermeerderen, en meermaalen
's daags te berhaalen ; hoewel men echter altoos met
dit middel omzichtig moet zyn , dewyl het zeer kragtig is.
Op bet einde der Verhandeling, in welke de Heeren
RoLr.o en CRIJICKSANK hunne gelukkige ontdekking ,
om den Pisvloed te geneezen , bekend maaken, deelen zy
teffens eenige zeer aanmerkelyke Proeven mede , aangaan4e de geneezing der Venusziekte door middel van eenige
zuu-
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zuuren en een middelzout. De Waarneemingen zyn, zeventien van CRUICKSANIC, twee van Erwin, vyf van ya.
melon, en acht van Wistman; dus in het geheel twee en
dertig. Negentien van deeze Zieken wierden geneezen
door middel van Salpeterzuur ; vier door geoxigeneerd
Zoutzuur ; drie door het Citroenzuur, en_zes door een Middelzout uit Potas en geoxigeneerd Zoutzuur. De Zieken
waren geplaagd door de gewoone toevallen in een zeer
hoogen graad : terwyl de uitwerking der Geneesmiddelen by alien dezelfde was , en hoofdzaakelyk eene vermeerderde werking van alle de vaste deelen des geheelen dierlyken geftels te kennen gal. Blykens een buitengewooncn dorst, een wit beflagen tong , zeer overvloedige pisloozing , en zeer dik bloed , wanneer 'er
eene Aderiaating gefchiedde. Ondertusfchen genazen de
Zieken zonder cenige kwyling hoe genaamd.
Deeze Geneezingen wierden over 't algemeen in veel
minder tyd volbragt , dan door middel van Kwik kan
gefchieden , en zonder eene byzonder ingerichte Leefwyze te vorderen. De goede uitwerking wierd toegefchreeven aan het OxiVne , 't geen zich uit deeze zelfftandigheden ontwikkelt , en eene nicuwe werking in het
dierlyk geftel daarftelt. Het best van de opgenoemde
middelen fcheenen te voldoen het Salpeterzuur en het
Zout uit geoxigeneerd Zeezoutzuur en Potas. Het eerfte
middel wierd dagelyks ingegeeven tot twee of drie
drachmen , gemengd met ongeveer anderhalve vies
zuiver water. Het tweede gaf men viermaal 's daags
van tien tot zestien greinen. Uitwendig wierd niets gegebruikt , dan melk , water, en eene zeer flappe Loodazyn, om de wonden zuiver te louden. Na verfoop van
meer dan drie maanden had men nog geenerleye vernieuwing der toevallen vernoomen. Het is zeer te wenfchen , dat deeze gelukkige uitkomften , door verdere
welgeflaagde Waarneemingen , nader zullen worden bevestigd.
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NATUURLYKE HISTORIE DER PINGUINS EN MANCHOTS OF DE VOGELEN ZONDER VLEUGELEN.

(Volgens DE BUFFON.)

en Vogel zonder Vleugelen is buiten twyfel de geringE
fie Vogel, in de Natuur mogelyk ; de verbeelding
fcheidt niet gaarne het denkbeeld van vliegen en den
naam van Vogel van elkanderen : niettemin is bet vliegen flegts eene hoedanigheid, en geene weezenlyke eigenfehap , dcwyl 'er Viervoetige Dieren met Vleugelen beftaan,
en Vogelen die ze derven: het fchynt overzulks, dat men,
den Vogelen de Vleugels ontzeggende, fpreekt van een
Monfter, voortgebragt door eene dwaaling of een verzuim
der Natuure; maar 't geen ons toefchynt eene verwarring
in haare plans, of eene opfchorting in haaren loop, te
weezen, is, voor haar, orde en voortzetting, eta dient om
haare oogmerken in al derzelver uitgeftrektheid te volvde.
ren. Gelyk zy het Viervoetig Dier van Pooten berooft,
ontzegt zy den Vogel de Vleugels ; en, 't geen ten deezen opzigte zeer opmerkenswaardig is , zy fchynt eenen
aanvang gemaakt te hebben in de Land- en een einde in
de Watervogelen, met deeze zelfde gebreklykbeid of ontbeering. De Struisvogel is, als 't ware, zonder Vleugels;
de Kafuaris des geheel verftooken en veeleer met hair
dan met vederen gedekt ; en fchynen deeze twee groote
Vogels , in veele opzigten , aan de Landdieren te naderen ; terwyl de Pinguins en IVIanchots gefchikt fchynen
om den overgang op te leveren tusfchen de Vogelen en
de Visfchen; in de daad, zy hebben, in plaats van Vleu-,
gelen, kleine Wiekjes, die men eer zou zeggen met
fchubben dan met vederen bedekt te zyn, en hun tot
zwemmen dienen (*), met een groot, effen en cylindervormig
CID Zy fchynen een middelflag van weezens te vormen tusfchen den Vogel en den Visch ; want de Vederen, bovenal die
der Vleugelen ,verfchillen weinig van Schubben, en die Vleugels,
of Hever die Wiekjes, moeten aangemerkt worden als zwemviunen. Premier Voyage de coos , Tom. III. p. 263. — De
Vleugels deezer Dieren zyn zonder Pluimen, en dienen aan dezelve
Aileen tot vinnen; meest altoos leeven zy in 't water. DE GEN.
NEs , Voyage au detroit de Magellan, Paris 1693, p. 94. 11.'eze llompjes dienen hull tot vinnen, als zy zich in 't water bevinden. DAMPIER.
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mig , lichaam, aan welks agterfte veeleer twee lange riemen dan pooten zyn : de onmogelykheid om op den
b
g rond verre voort te komen ; de moeilykheid zelve om
'er zich anders dan liggende te onthouden (*) ; de behoefte , de hebbelykheid, van bykans altoos in Zee te
weezen, dit alles fchynt tot de leevenswyze der Zeedieren te brengen deeze Vogels van een zo zonderling
maakzel , vreemd in het lugtgewest , waar toe zy zich
niet kunnen opheffen, en bykans even zeer van de aarde
verbannen, en eeniglyk tot het bewoonen der Zee verweezen.
In deezer voege heeft de Natuur , tusfchen elk van
haare groote Gezinnen , tusfchen de Viervoetige Dieren, de
Vogelen en Visfchen, punten van vereeniging vastgefteld,
lynen van verlenging getrokken, door weike alles nadert,
alles zich verbindt , en alles zich vasthoudt. De Natuur
laat de Vlederinuis onder de Vogelen vliegen , terwyl zy
den Armadil onder een Schild verbergt. Walvischaartige
Dieren werpen zich van den grond, op welken zy gebooren
worden, in Zee, om zich te vervoegen by hunne foortgenooten ; eindelyk heeft zy Vogels voortgebragt, die in de
vlugt veel minder zyn dan de Vliegende Visfchen, ook
als Visfchen leeven. Van deezen aart zyn de twee GeIlachten , de Pinguins en de Manchots, die men egter van
elkander te onderfcheiden liebbe; gelyk zy in de daad
door de Natuur van elkander onderfcheiden zyn ; niet alleen in maakzel ; maar ook door de verfchillende lugtftreeken, onder welke men dezelve aantreft.
Men heeft den naam van Pingouin, of Pinguin , aan alle
foorten van deeze beide Gezinnen gegeeven. Men kan by
RAY zien (t), hoe groot de verlegenheid was der Vogelbefchryveren , om de eigenfchappen, door usrus gegeeven aan zyn Pinguin van Magellan, te vereenigen met de
chara&ers, die zich opdeeden in de Pinguins van 't Noorden. EDWARDS heeft eerst getragt deeze ftrydigheden overeen te brengen; by zegt, met reden, dat, wet verre van met
WILLUGHBY te gelooven, dat de Pinguin van 't Noorden dezelfde is met den Pinguin van 't Zuiden , men
veel meer reden vindt om ze in twee foorten te onderfcheiden ;
(*) In de bepaalder befchryving der llianchots zuilen
ten vollen bevestigd zien.
(t) RAY SympfiS, p. 118, fly.
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den; daar de laatstgemelde vier vingeren heeft, en de
eerstgenoemde zelfs geen zweemzel van een agtervinger,
en de vleugels niet bedekt met het geen men vederen kan
noemen; terwyl de Pinguin van 't Noorden kleine vleugels
heeft, met weezenlyke pennen.
By deeze verfcheidenheden voegen vvy ee31 nog veel
weezenlyker,, naamlyk dat in die foort van Vogelen, in
't Noorden , de Bek plat is, aan de zyden gegroefd, en
opgewipt ; terwyl de Bek, by die in 't Zuiden, rond,
fcherp en puntig, is. Dus zyn alle Pinguins der Reizigeren na het Zuiden Manchots, daadlyk onderfcheiden van
de weezenlyke Pinguins in 't Noorden, zo zeer door daadelyke verfchillendheden in hun maakzel , als door de
onderfcheide lugtftreeken, waar in zy zich onthouden.
Wy zullen dit bewyzen door de vergelyking der getuigenisfen der Reisbefchryveren , en door het onderzoeken
der plaatzen in welke onze Manchots onder-den naam van
Pinguins voorkomen. Alle Reizigers na het Zuiden, zints
NARBOROUGH, den Admiraal ANSON, den Commandeur
BYRON, den Heer DE BOUGAINVILLE, de Heeren COOK en
FORSTER, komen overeen met deeze Manchots op dezelfde
wyze te befchryven, geheel verfchillende van de Pinguins
in 't Noorden
,, Het
(*) De zeldzaamfle Vogels, welke men op de Patagonifehe
kust aantreft, hebben, in fiede van Vleugels, twee foorten van
uitwasfen, die hun alleen in 't zwemmen kunnen te (lade ko•
men; hun Bek is regt, gelyk die der Albatrosfen(dit duidt eel
laugwerpigen en ronden Belt aan) , Voyage de l' Admiral ANsoN.
Tom. I. p. 182.— De Pinguin heeft, in ilede van Vleugels,
twee platte uitwasfen, gelyk de zwemvinnen der Visfchen, en tot
Pluimadie eene foort van kort dons. — Hy heeft een dikken
hals, den kop en bek als een Raave, uitgenomen dat de punt
eenigzins na beneden hangt, Voyage du Capitaine NAknOROUGH,
dans celui de CoREAL. Tom. II. p.223. — 'Er is in deeze fireeken (op het Eiland de Lobes del Mar, in de Stille Zee) eene
menigte van Vogelen, als de Boubies, maar bovenal de Pin.
guins, van welke ik eene verbaazende menigte gezien heb in
alle ZeeEn in 't Zuiden, op de kusten van het onlangs ontdekte land, en van de Kaap de Goede Hoop. De Pinguin is een
Zeevogel, zo groot als een Eendvogel, hebbende Pooten van
bet zelfde maakzel, maar een gepunten Bek; zy vliegen niet;
veeleer flompjes clan vleugels hebbende , enz. DAMPIER
gage autour du Monde. Tom. 1. p. 126.
MENG. 1798. NO. 3.
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„ Het Geflacht der Pinguins, (Manchots)" fchryft de
Heer FORSTER, „ beeft men zeer verkeerdlyk verward
II met dat der Diomedes Vogelen (Albatrosfen) en met de
51 Phaetons (Paine en Queue); fchoon de dikte van den
s, Bek verfchilt , heeft dezelve bet zelfde character in
15 beide; zynde by alle frond en gepunt), uitgenomen by
15 eenige foorten, waar de punt van den benedenfnavel
15 geknot is (*) ; de neusgaten hebben altoos fpleetswyze
1, openingen ; 't welk een nieuw bewys oplevert, dat zy
55 van de Diomedes •Fogelen verfchillen Ci) ; alle hebben
55 zy Pooten van dezelfde gedaante (drie vingeren van
II vooren , zonder eenig zweemzel van een agtervinger;)
1, de vleugels als zwemvinnen uitgefpreid door een vlies,
,1 en bedekt met Pluimen zo digt aan elkander geplaatst,
55 dat ze fchubben gelyken , en door dit merkteken, als
„ mede door de gedaante van den Bek en der Pooten, zyn
ss ze onderfcheiden van het geflacht der "Ilea (de waare
15 Pinguins) die buiten ftaat zyn om te kunnen vliegen ;
„ niet dewyl zy volftrekt vederen aan de vleugels ont„ breeken ; maar om dat die vederen veel te kort
5, zYn (f).,
Het is , derhalven, de Manchot, aan welke men in 't
byzonder den naam kan geeven van Vogel zonder vederen; en, in de daad, zyne vlerkswyze byhangzels fchynen
niet aileen met fchubben bedekt; maar geheel het lyf is
bekleed met een digt dons , 't welk geheel en al het
voorkomen heeft van een digtbezette gefchooren huid ,
waar uit kleine fchitterende fchachtjes komen , die als 't
ware een gemaliden kolder vormen, voor bet water ondoordringbaar (s).
Niet te min dezelve van naderby befchouwende , ontdekt men in deeze Pluimpjes, en zelfs in de fchaalen
der vlerken, bet maakzel van vederen, een fchacht en baarden.

(*) "Wy zufien , van de onderfcheide foorten van blanches
vervolgens fpreekende, dit nader zien.
(f) De Beer FORSTER is bier kwistig in zyne bewyzen;
men behoeft zo veel niet by te brengen , om te toonen , dat
een Vogel, zo min gevleugeld, niet tot het geflacht behoore
van die een zo wyduitgefirekte vlugt hebben als de illbatros•

fen en Keerkringvogelen.
(l) Obfervations de Doty.
(§) FORSTER, als boven.

FORSTER,

p. 1 86.
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den CO. Weshalven FEUILLdE reden heeft om FREZIER.
te berispen , dewy' deeze zonder eenige maatiging gefchreeven hadt , dat de Manchots bedekt waren met een
hair volkomen gelyk aan dat der Zeewolven (t).
In tegendeel is het Lichaam der Pinguins van 't Noor-

den bekleed met weezenlyke vederen , in de daad wel
kart , en bovenal zeer kort op de twee Vleugelen ; doch
die, zonder eenigen twyfel, vederen zyn, geen hair, geen
dons, geen fchubben.
Zie daar, derhalven, eene wel vastgeftelde onderfcheiding, en gegrond op weezenlyke onderfcheidingen in het
uitwendig maakzel van den Bek en der Pluimadie, tusfchen de Manchots , of de vermeende Pinguins van het
Zuiden , en de waare Pinguins van het Noorden ; en
teffens dat deeze in de Noordlykfte ftreeken der Zeeen
zich onthouden, zonder ooit of zeer zelden onder de
gemaatigde Lugtftreek te komen ; de Manchots vervullen de groote ZeeEi/ in 't Zuiden , en worden gevonden op de meeste Eilanden in die onmeetlyke Zee verfpreid ; zy onthouden zich, als in een verfte wykplaatze , omftreeks die vervaarlyke Ysklompen , die , naa
bet geheele gewest van de Zuidpool bezet te hebben,
zich uitftrekken tot de zestigfte en vyftigfte graad.
„ Het Lichaam der Manchots (1)," fchryft de Heer
FORSTER „ is geheel bezet met langwerpige , digte,
„ harde en blinkende, Pluimen
zo digt op elkander
„ geplaatst als de fchubben der Visfchen
dit bekleedzel
(*) Schoon , in den eedien opliage, de kleine Vleugels dee.
zer Vogeien met fchubben bedekt fchynen , ontdekt men
egter , dezelve met een vergrootglas befchouwende , dat ze
bedekt zyn met weezenlyke kleine pluimpjes , in Mies gelyk
tan groote. Clanures d'enwAaos. Tom. II. Preface, p. 17.
(f) Wy kreegen , op zekeren dag, in een moeras (op Chili)
gevangen een van die dieren van beiderlei leeven , die men
Pingouins, of Pinguins, noemt , grooter dan een Lam; in Tiede
van met vederen was dit Bier met een Coon van gays hair bedekt, gelyk aan dat der Zeewolven.; de Vleugels hadden veel
gelykheids met de Zwemvinnen deezer dieren. Veele Reisbefchryvingen maaken 'er gewag van: want zy zyn zeer veelvuldig in de Straat van Magellan. Voyage a la Mer do Sud, &c.
par FREZIER. Paris 1732. p. 74.
(4.) In 't Engelsch leezen ivy altoos Pinguin , mar het moet
altoos door Planchet vertaald worden, gelyk het bier bovea
bygebragte uitwyst.
H2
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„ zel is deezen Vogelen noodig, als mede het dikke vet,
„ waar mede zy als overftreeken zyn, om hun in ftaac
„ te ftellen tot het wederftaan der koude; want zy ont„ houden zich Reeds in Zee , en zyn als 't ware be„ paald tot de koude ongemaatigde hemelftreeken; al„ thans ik heb ze ander de gemaatigde niet aangetrof„ fen (*).”
Volgens deezen Waarneemer en den beroemden COOK,
te midden van het Zuid-ys, waar in zy zyn doorgedron•
gen, veel verder en met meer ftoutmoedigheids dan eenig
Reiziger vr3Or hun, vonden zy overal Manchots, en wel
in zo veel grooter aantal, als de Breedte hooger en de
Lugtftreek yskouder werd (t); tot aan den Zuidpoolkring , op de randen van het vaste Ys (4.), te midden
van de dryvende Ysfchotzen (§) , op het Staaten Ei.

land
(*) FOKSTER

Obfervations, p. at en 186.

(f) Wy zagen Pinguins op si e 62// Zuider Breedte. COOK
Second Voyage. Tom. I. p. 96. — Op 55° 6'/ Z. B. ontdekten wy veele Walvisfchen, Pinguins en eenige witte Vogels. Idem, p. 99. — Op 55° 31# Z. B. ontdekten wy
enige Pinguins. !dem, Tont IV. p. 5, — Op 63° 25/I ant.
moetten wy een Pinguin. Idem ibid. Tom. I. p.
(.1.) De Yshergen onder den Zuldpoolkring naderende ,
vernamen wy Pinguins. Cool( Second Voyage, Tom.
p. 168.
Ons bevindende op 55 0 zagen wy meer Pinguins en een
Sneemovogel , die wy aanmerkten als voorloopers van het Ys.
Idem, p. 79. Op den 24 Jan. ons bevindende op de Breedte
van 53° en 561/, en toen wy de Lengte hadden van 39 0 en 24//
zagen wy rondsom ons eon graot aantal Blaauwe Petrellen en

Pinguins. Idem.
(§, De ..illbatrosfen verlieten ons, gednurende onze overvaard
te midden van Ys-eilanden , en wy zagen 'er flegts den; de
Pintades, de kleine graauwe Vogels, de Zwaluwen , waren niet
meer in zo grooten getale; in tegendeel begonnen de Pinguins
zich te vertoonen; want op dien dag zagen wy 'er twee ...veele
Walvisfchen vertoonden zich tusfchen de Ysfchotzen, en verlevendigden eenigzins deeze droeve oorden; wy voeren niet minder
dan achttien Ys-eilanden voorby, en zagen op nieuw Pinguins.
Cook Second Voyage, p. 94. — Op den 28' Jan. 177 5 was
de Zee bezet met groote en kleine Ysfchotzen ; verfcheide
Pinguins , Sneesnovogelen en eenige Walvisfchen , deeden zich
op Idem, Tom. IV. p. too. De waargenomene Breedte was
Op 06° zagen wy veele
? 41/ 0 en de Lengte 291 2311.
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land (*), op Sandwich Eiland, woeste oorden, zonder
groente, begraaven onder eeuwigduurende Sneeuw, zagen
zy Pinguins, met eenige Petrellen, deeze oorden bewoonen, ontoeganglyk geworden voor alle andere foorten van
Dieren , en waar deeze Vogels alleen fchynen overgebleeven terwyl de leevende Natuur voorts haar prat'
vindt in oorden van welke men met PGINIUS mag zeggen: Pars mundi damnata a rerun; natura, aterna merfa
callib inc.

Wanneer de Ysfchotzen, op welken de Manchots gezeten zyn, beginnen te dryven , reizen zy met dezelve
Wort, en worden op onmeetelyke afitanden Vag alle landen weggevoerd (j-). „Wy zagen," fchryft cook, „
den top van een Ys•eiland, 'r welk ons voorby dreef,
zes en tachtig Pinguins (Manchots); dit Vs • eiland hadt
omtrent een halve myi in den orntrek , was honderd
Voeten en meer hoog; want let ontnarrx ons den wind
voor eenige minuuten , , zo dat de Zeilen vlak vielen.
De kant, waar op die Vogelen zaten, verhief zich hangende over de Zee (4)." Waar uit die groote Zeereiziger befluit, en met rude, dat het ontmoeten van Manchots op Zee gem vast token is, gelyk men wel gedagt heeft, van nabyheid des, lands, als het niet is. in
flreeken waar men geen dryvend Ys vindt.
Ook blykt het, dat deeze Vogels zwemmende zeer verre kunnen komen, en de nagterr zo wel als de dagen op
Zee doorbrengen (s). Bet water voegt meet dan fret
land
Pinguins op de Ys- eitanden. idem ibid. p. 1. 45. Eene groote
menigte Pinguins , gezeten op Ysfchotzen dreeven ons voorby op 61° 'Z. E: en-31 0 Lengte. Coot/
Tcnn. 1. p. 114.
(*) COOK Secon Voyage, Tom. IV. p. 5h. FORSTER. Ibid. p.
57. De Koude was zeer nypende, en de beide Eilinden waren met ' Sneeuw en Ys bedekt ; men zag 'er boom noch
ftritik; ivy' vernamen 'er keen leevend weezen , behalven
Nigauds en Pinguins; laatstgemelde Vogels waren 'er in zo
grooten getate, dat zy. een korst op de rots fcheenen te maaken. Troifieme Voyage
coo;, p. a2.
(f) Mengindt Pinguins, Petrellen en Albatrosfen, op den afnand van zes of zeven myten te midden van do Zoidzee.
FORSTER Obfervations , p. 192.
(i.) Second Voyage , p. no.
(5) Wy zagen drie Eenden van Port-Egmond, 's avonds, en

H3
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land aan hunne natuur en hun maakzel; aan land is hun
tred log en langzaam; oin voort te komen en zich overeinde te houden, op hunne korte pooten, geheel achter
aan het lyf geplaatst , moeten zy het zwaare lyf met
p als en kop in een rechtitandigen Hand brengen; in die
houding, gelyk NARHOROUGH het niet onaartig uitdrukt,
mu men ze van verre voor kleine kinderen met Witte voorfehooties aanzien (*).

Maar zo log en onbekwaam deeze Vogels op 't land
zyn, zo leevendig en vaardig betoonen zy zich in 't water. ,, Zy duiken," fchryft FORSTER, 91 en blyven Ian2, gen tyd onder 't water , en, wanneer zy boven ko.
,, men, verheffen zy zich in een rechte lyn boven de
oppervlakte des waters, met eene zo verbaazende fnel„ heid , dat het moeilyk valt ze te fchieten.” Baalven dit is het foort van fchild , de fchitterende en als
gefchalide huid, waar mede zy bekleed zyn, niet zelden
beftand tegen een fchot (f).
herhaalde keeren des nagts , hoorden wy Pinguins; wy bevon.
den ons toen op 49° 53 1/ Zuider Breedte , en 63 9 3911 Lengte. Idea,: ibid. p. 1 34. — Een Pinguin, die van dezelfde
foort fcheen met die wy reeds digt by het Ys gevonden hadden , plaatfle zich 's morgens in het fcheepswant; maar die Vo.
gels hadden ons reeds zo menigmaal bedroogen , dat wy ze
niet meer dan eenige andere , op deeze Breedten , konden
aanzien voor zekere tekens van nabyheid aan Land. Coog
Second Voyage, Tom. I. p.

(*) Relation du Voyage du Capitaine MARBOROUGH dans
selui de CORRAL. Zy gaan recht overeinde laaten hun.
ne kleine zwemwieken hangen , even of het amen waren ,

derwyze , dat men ze van verre voor Pygmeen zou neemen,

DAMPIER.

(t) Wy wondden 'er een, en deezen Vogel van naderby vervolgende , fchooten wy 'er meer dan tien maalen op met bagel,
en, fchoon binnen fchot, moesten wy 'er een kogel up zetten.
rORSUR. Cowes Second Voyage, Tom. I. p. to6.

(Het Vervolg en Slot bier no.)
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PROEVE MET DE PARACHUTE, GENOMEN TE PARYS,
DOOR DEN BURGER GARNERIN.

e
is een Inflrument, gefcbikt om zich van
eene graote hoogte te kunnen laaten vallen , zonder
D
zich te bezeeren. 'Er zyn zekerlyk gevallen, in welke
Parachute

zulke werktuigen van grooten dienst kunnen zyn , by
voorbeeld, in het beklimmen van hooge fteilten ; in geval van brand , wanneer de bewooners der haagfle verdiepingen niet, dan door de venfters, kunnen ontkomen,
enz. Dan inzonderheid is dit werktuig door den beroemden Luchtreiziger BLANCHARD uitgedagt , am , zo 'er
eens een ramp aan een . Luchtbol komt, door middel van
zodanig een werktuig veilig naar beneden te kunnen daalen. Te Rysfel nam by de eerfte proeve van zodanige
werktuigen in 't klein , en liet daar mede Honden en
andere Dieren onhefchadigd naar beneden. Zelve nam
by, eenige jaaren laater,, daar ook eene proef van ,in
eene Luchtreize te Bazel , die echter geenzins naar genoegen flaagde, dewyl by het ongeluk had van met eene
vry aanmerkelyke fnelheid in 't geboomte te va/len, en
een been te breeken.
Zo veel wy weeten, heeft niemand na dien tyd de proef
met de Parachute gewaagd, tot op den An van Wynmaand
des voorigen jaars (1797), op welken dag deeze verfcbrikkelyke proefneeming door den Burger GARNERIN, met het
gelukkigst gevolg , in den Tuin van Mousfeaux volbragt
wierd.
Niettegenftaande de onderneeming van dien moedigen
Luchtreiziger byna zou mislukt zyn , door verfchillende
toevallen, en eenige rampen die zyne werktuigen getroffen hadden, ging by nochtans 's avonds ten half zes in de
hoogte. Tusfchen den Luchtbol en bet Bootje zag men
de Parachute, half te zamengeplooid , en dus als eene
foort van tent boven den Reiziger vertoonende. De wind ,
die geduurende den geheelen dag zeer fterk geweest was,
ging tegen dien tyd , bet geen zeer gelukkig was, leg.
gen , en de Bol wierd langzaam naar het Noorden gedreeven, over de vlakte van Mousfeaux. Alle Aanfchouwers volgden met greetige oogen het voortdryvend werktuig , en met die onoverwinnelyke aandoening van vrees
en verbaasdheid, waarmede men altoos een Lnchtreiziger
H4
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ger in de hoogte ziet ryzen. Reeds was by tot eene
aanmerkelyke hoogte gekomen, toen zich eensklaps her
Bootje met de Parachute van den - Luchtbol fcheidde,
die oogenblikkelyk Borst, zich ledigde , en naar beneden
daalde. Doch op het zelfde oogenblik ontfpande zich
de geheele oppervlakte der ParachUte, dewyl de zwaarte
van het Bootje, van deszelfs ballast, en van den Luchtreiziger, haar naar beneden trek. In het eerst daalde
bet werktuig langzaam en recbtftandig naar beneden ;
doch ras befpeurde men in hetzelve eene fingering en
draaijing, die van tyd tot tyd toenam , eveneens gelyk
men een blad ziet wapperen , 't geen van een hoogen
boom naar beneden valt. Met reden vreesden de omftanders, dat het toeneemen van dit verfcbynzel de Boot zodanig zou kunnen doen flingeren, dat mogelyk de Luchtreiziger het daar in niet zou kunnen 'houden , maar als een
keifleen naar beneden komen tuimelen, het geen de harten der Aanfchouwers als door fchrik deed beklemmen.
Doch men kwam vry met de vreeze. De Reiziger
daalde zonder toevallen naar beneden, en flapte eerlang
uit de Boot , zonder eenigerlei onaangenaam toeval ondergaan te hebben. Straks wierd by als verdrongen door
den toevloed van ontelbaare Aanfchouwers, die hem, met
de uitbundigfte- tekenen van vreugde, naar den Tuin van
Mousfeaux, als in triumph, te rugge bragten.
Zie daar de uitkomst deezer ftoute proeve, aangaande
welke wy nu nog eenige , zo wy meenen , belangryke
aanmerkingen zullen .mededeelen. De Parachute van
GARNERIN was een werktuig van linnen; toen het ge.
heel ontfpannen was, , vyf en twintig voeten middellyns
bezittende: toen de Konftenaar daar gebruik van begon te
maaken, was hy tot eene hoogte vati achttien honderd
voeten geftegen. In zyn 'Bootje had hy; op het oogen.,
blik van zyn vrywilligen val, vyf en zeventig ponden ballast, die by, zo hy zeide, zou hebben .uitgeworpen, indien by niet gevreesd had eenige zyner toekykers te zullen kwetzen. Wy gelooven dat zulks zeer onvoorzichtig
zou geweest zyn, en ligtelyk de akeligfte toevallen had
kunnen veroorzaaken. Zyn gevaar oritftond immers niet
tit de fnelheid des vals ; 'maar alleen in het flingeren
van het Bootje, waar door hy , zo by 'er al niet was
uitgegooid , ligt tegen de boomen of muuren had
lcunnen verpletterd worden. Naarmaate by nu zyn tegenwigt in de Boot had venninderd , in dezelfde reden
zou
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het geweld en het- gevaar der flingeringen vermeerderd
zyn ; ja ligt zou daar door de geheele Parachute onderstboven zyn gekeerd , 't geen hem op het aardryk zou
hebben doen vallen als een (teen.
Gemakkelyk zal men begrypen , wat feeds by eene
Parachute plaats moet hebben , wanneer men in aanmerking neernt , dat de tegenftand der lucht en de zwaartekragt de beide tegenftrydige kragten zyn, die op zodanig
een werktuig werken. Van deeze werkt de zwaartekragt
eveneens of het geheele gewigt vereenigd was in het
middelpunt ' van zwaarte ; terwyl de tegenftand werkt
eveneens als of de geheele ftoffelykheid van het uittPanzel vereenigd was in een ander punt, niet verre verwyderd van het middelpunt van zwaarte , van het linnen
bekleedzel der Parachute , en merkelyk in plaats verfchillend van het algemeen middelbaar zwaartepunt des
geheelen zamenttels. Men kan dus de Parachute begrypen .e veneens als in de lucht opgehangen, in het middelpunt van tegenftand.
Zo , derhalven, het middelpunt van zwaarte niet verre
beneden bet middelpunt van tegenttand is in de Parachute,
moet dit werktuig noodwendig onderhevig zyn aan Ilingerin;
gen, die in fnelheid en uitgebreidheid zullen toeneemen, naarmaate die punten elkander meerder naderen ; zo dat, wanneer
zy zich ten naasten by in een punt vereenigen, de nainfte
beweeging de Parachute niet alleen zal doen waggelen ,
mar zelfs geheel onderstboven keeren. Zy, derhalven,
die zich van dit werktuig wil/en bedienen, moeten het
zwaartepunt zo veel hun mogelyk is verlaagen, door eene
groote tusichenruimte te laaten tusfchen het werktuig en
het Bootje, of, 't geen nog beter is, door het tegenwigt,
't geen anders in het Schuitje wordt geplaatst, buiten
hetzeive aanmerkelyk laager te doen hangen aan een touW,
waar door bet algemeen zwaartepunt zodanig zal kunnen
verlaagd worden, dat men thans voor het nadeel der flingeringen in 't geheel niet meer zal hebben te vreezen. Op
deeze wyze zullen de Luchtreizigers met een volkomen
vertrouwen op de goede werking van dit werktuig that
kunnen maaken ; terwyl wy vastftellen, dat zy nooit eene
Luchtreize behoorden te onderneemen , zonder van dit
heilzaam werktuig gebrdik te maaken.
zou
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VERSCHEIDE WEETENSWAARDIGE BYZONDERHEDENs
BETREFFENDE DE GEWOONTEN EN ZEOEN DER.
NOOkDER INDIAANEN, AAN DE OEVERS VAN
HUDSON 'S BAAY. Getrokken nit Mr. HEARNE's Yourney from Prince of Wales' Fort,
,on Hua'fon's Bay , to the Northern
Ocean.
(Veryolg en Slot van bl. 75.)

By de Noorder Indiaanen worden de jonge Dogters altoos als zy nog Kinderen zyn , doch nimmer aan
Perfoonen haar in jaaren gelyk , uitgetrouwd. Deeze handelvvyze is eene verftandige inrigting by lieden in hunne omftandigheid , waar het bettaan eens Huisgezins geheel afhangt van de bekwaatnheid en het vlytbetoon eens
enkelen Mans. Kinderen , zo als zy te regt aanmerken ,
zyn zo ligt veranderlyk in cart en gefteltenisfe, dat het
onmogelyk is, nit iemands bedryven in zyne vroege jeugd
te oordeelen , welke bekwaamheden hy zal bezitten als
hy tot ryper jaaren komt. Te deezer oorzaake worden
de jonge Dogters, wat de jaaren betreft, dikwyls zo weinig geevenredigd uitgehuwelykt, dat het geene vreerndigheid altoos is, een Man van vyf en dertig of veertig jaaren Meisjes te men neemen van tien of twaalf jaaren, en
zomtyds nog jonger.
Op den ouderdom van acht of negen jaaren , worden de
jonge Dogters, door eene Gewoonte die als eene Wet gewarden is, wederhouden van zich in vermaaken te mengen met Kinderen van de andere Sexe. Zy worden , 't
zy ze t'huis in de tenten zitten, 't zy ze reizen, bewaakt
en opgepast met zulk een onaflaatend toevoorzigt , als
niet kan overtroffen worden door de ftrengfte tugt op een
Kostfchool by befchaafde Volken. — Gewoonte egter
en het beftendig voorbeeld maaken zulk een ongewoon
hedwang en bepaaling ligt , voor Kinderen zelfs, wier
jonge jaaren beter gefchikt fchynen om deel te neemen
in onfchuldige en woelige vermaaken , dan opgeflooten
te zitten aan de zyde van oude Vrouwen , onophoudelyk
bezig met het bereiden van Vellen , het verbeteren en
verftellen der fchoenen en kleederen 7 en het doen van
ander huiswerk.
Niet-
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Niettegenthande dit ongetneen bedwang, waar in de
jonge Meisjes leeven , is het gedrag hunner Ouderen
geenzins eenpaarig of beftaanbaar met ditplan ; dewy!
zy in hunne gefprekken zich niet bedwmgen , maar in
het byweezen hunner Dogteren, ja zelfs tot dezelve ,
over de minst kiefche onderwerpen fpreeken. Dewyl
derzelver ooren aan het hooren van zulk eene taal, van
jongs af, gewoon zyn, heeft zuiks op haar geenzins de,
zelfde uitwerking , als die taal zou hebben op jonge
Dogters , in een befchaafd Land gebooren en opgevoed,
waar men alle voorzorgen draagt, om voor te kornen,
dat de zeden der jonge Dogteren niet bedorven worden
door onhebbelyke praat. De Zuider Indiaanen betoonen
zich nog minder luesch in hunne gefprekken , ten byweezen hunner Kinderen.
Echtfcheidingen zyn zeer algemeen onder de Noorder
Indiaanen, zomtyds voortfpruitende uit ongebondenheid ,
dock dikwyler uit 't geen zy gebrek aan bekwaamheden heeten, of flegt gedrag. Dit gefchiedt, in een en
ander geval , in filets minder of meer dan in een goeden dragt flaagen, het uitzetten uit de' deur, onder het
zeggen , dat zy na haar Boel , na haare Ouders of Vrienden , kan heenen loopen ; uitdrukkingen, gefchikt naar het
geval des misdryfs.
't Is eene gunftige fchikking der Voorzienigheid , dat
dit Volk minder vrugtbaar is dan de Bewoonders van
befchaafde Landen. Het is zeer zeldzaam dat eene
Vrouw meer dan vyf of zes Kinderen krygt. De Kinderen
komen altoos met, zulk een tusfchenruimte van tyd ter
wereld , dat de jongfte doorgaans twee of drie jaaren
oud is eer het ander verfchynt. Zy gebruiken geen
wiegen , gelyk de Zuider Indiaanen. Alleen fteeken
zy een lap van mosch tusfchen de beentjes , draagen
ze op den rug , tot dat zy in that zyn om te wandelen. &boon dus hunne handelwyze, ten opzigte van jonge Kinderen , in dit opzigt , de ongefchiktfte en verkeerdite is , vinclt‘ men 'er weinigen onder die misrnaakt zyn , en geen onder de vyftig die kromme beenen heeft.
'Er zyn zekere tyden , op welken zy nimmer toelaa.
ten dat de Vrouwen met de Mannen in dezelfde tent
woonen. Op zulke tyden zyn zy verpligt een klein verblyf voor zich zelve te maaken, op eemgen afftand van
tie andere Tenten. Naardemaal diteen algemeen gebruik
is
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is onder alle de. Stammen , is het ook een ftreek der

Vrouwen , wanneer ay eenig gefchil hebben met hake
IVJannen, des gebruik te maaken als eene ,verfchooning
voor eene afzondering - voor zekeren tyd ; wanneer zy ,
zonder des eenige pligtpleeging te maaken, ('t Welk .haare beftendige wyze van doen is in zulke gelegenheden ,)
ter zyde van de tent , waar zy zitten , uitkruipen ;
want op zulke tyden , is het haar niet geoorlofd den
gewdonen uitgang te .gebruiken. — Die gewoonte is
under de Vrouwen zo algetheen , dat ik dikwyls waarram , dat eenige deezer. Vrouwen de Tenten verlieteu
voor vier of vyf dagen en :dit fpel dtie of vierrnaalen
in eerie maand herhaalden ; terwyl de Mannen het bedrog niet vermoedden , of, zulk een vermoeden hebbende,
de kieschheid hadden, om de zaak niet te ,onderzoeken.
1k weet, dat MATONABBEE 'S fchoone Vrouw , die hem
in May 1771 ontliep , op' deeze Thun-nardy wyze, (gelyk ay het rioemen,) dat is afgezonderde wyze, ,onder dit
voorwendzel, verfcheide weeken leefdp;' doch, ten blyke
dat by eenig kwaad vermoeden hadt, werd zy zorgvuldig bewaakt, om. in. haar gezelfchap geen ander Man toe
te laaten.
By deeze Vrouwlyke omftandigheden heerscht onder de
Noord.Americaanen een optekenenswaardig bygeloof. Als
dan mogen de Vrouwen nooit op het ys van rivieren of
meiren komen, of naby aan die ftreeken, waar de Mannen Bevers jaagen , of hunne Vischnetten oitzetten ; vree,
zende dat dit de vangst . zou ftooren 'en benadeelen. Zy
mogen als dan ook niet eeten van den kop van eenig
dier , en zelfs niet wandelen over een plek gronds ,
waar over onlangs de kop van eenig d yer gedraagen of gefleept is. — Zich fchuldig te maaken
aan de overtreeding: van een deezer Volksgebruiken ,
wordt voor eene zaak van het uiterst aanbelang' gehouden ; dewyl zy voor vast gelooven, dat dit het middel
zau weezen., om den jaager te , beletten , in volgende
Jachttochten een voordeelige vangst re hebben.
Dit armoedig 'Volk bewoOnt een zo weinig bewoonbaar
gedeelte van den Aardbodem , dat zy , door mangel aan,
brandfloffe, menigmaal genoodzaakt zyn , alles raauw te
eeten , bovenal. in het. Zomerfaifoen. . Maar vroegtydige,
gewoonte; en veelvuldige noodzaaklykheid, maakt. dit by
hun zo gewoon, dat zy, wel verre van des eenig ongemak
te voelen, of 'er den minften wederiin in te heb.ben, het.
dik-
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dikwyIs uit loutere verkiezing doen , bovenal in het
eeten van visch zelfs dan, wanneer zy zo genaamd ze toebereiden , zyn de Visfchen zelden doorwarmd. — Te
meermaalen was ik een van de party, die rondsom een
versch gedood Rendier zat, en mededeed in het fchoon
afkluiven der beenen , wanneer my het meest raauwe
vleesch zeer goed fmaakte ; en , hoe vreemd het moge
klinken , moet ik het zelfde zeggen van half raauwe visch.
Zelf heden ten dage geef ik de voorkeuze aan Salm,
enz. wanneer dezelve niet warm aan 't been is.
De verregaande armoede deezer Indiaanen, over 't algemeen , laat niet toe, dat zy koperen Ketels van de Cornpagnie koopen; weshalven zy zich fleeds in de noodzaaklykheid bevinden om hunne oorfpronglyke wyze van kooken te volgen , welke beftaat in hunne fpyzen gereed te
maaken in groote Vaten van boom - bast gemaakt. Naardemaal deeze Vaten niet tegen het vuur bettand zyn,
maaken de Indiaanen, om dit gebrek te gemoet te komen , fteenen gloeiend beet, werpen die in 't water, om
't zelve te doen kooken, 't welk van korten duur is; dan,
door het fteeds bywerpen van versch gloeiende fteenen,
kunnen zy het kooken , zo tang het noodig is, aan den
gang houden. — Deeze wyze van kooken gaat met een zeer
groot gebrek gepaard: de fpyze, op die manier bereid, is
vol zand ; want de fteenen, in dier voege beet gemaakt,
en dan in 't water gedompeld , itaan niet alleen bloot om
in ftukken te. fchilferen ; maar veele zyn van zo broos
eene zelfftandigheid, dat ze, in de ketel gedaan, tot gruis
verkruimelen , en de ketel met gruis vervullen, welk gruis
zich met de fpyze vermengt.
Zeer uitgebreid is de Landftreeke door de Noorder Indiaanen bewoond , zich uitftrekkende van den 59 tot den
68 Graad Noorder Breedte, en van het Oosten tot het
Westen is dezelve meer dan 50o Mylen breed. Ten
Zuiden wordt die Landftreek bepaald door de ChurchillRiyier, ten Westen door de Athapuscow- Indiaanen, ten
Noorden door de Dog-ribbed- en Copper - Indiaanen, en
ten Oosten door Hudjon's Baay.
Het land, door deeze geheele uitgeftrektheid been, is
naauwlyks jets anders dan een groote klomp rots en
fteenen ; op de meeste plaatzen zeer oneffen , 't geen, in
't Westlykst gedeehe , onder het houtgewas meest plaats
vindt. De grond, wel is waar, is, op de meeste plaatzen,
met een dun foort van mosch bedekt, doormengd met de
wor-
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wortels van de Weefa-ca-pucca , en eenige andere weinig beduidende gewasfen en kruiden; doch, over 't algemeen , is 'er een volulaagen gebrek aan grond, in ftaat
om iets voort te brengen, dan 't geen byzonder eigen is
aan deeze Land- en Lugtftreeke.

OPMERKLYKE GEVALLEN EN FORTUINMAAKING VAN DEN LoN•
DENSCHEN SIGEKVERKOOPER JAMES LACHINGTON.

(Medegedeeld door den Heer

REINTER ARRINBERG

Rotterdam.)

to

nder de voorbeelden van menfchen, die van eene lage
boorte en armoedigen toettand , door naariligheid , aani.
fi
houdenden arbeid en zuinigheid , tot een bereren flan zyn

gege-

komen en een groot fortuin gemaakc hebben , mag met reoht
geteld worden de vermaarde Engelfche Boekverkooper JAMES
LACKINGTON.

Dees zonderlinge man, die gehouden word de grootite boek.
winkel te hebben , die 'er in Londen en mooglyk ergens in de
wereid te vinden is , gaf in den jare 1792 een verhaal uit van
zyne lotgevallen , onder den tytel van Gedenilchriften der eerfle

vyftig Ievensiaren van JAMES LACKINGTON , tans Beekverkooper
in de Chi,welflraat te Lenden. Voor dat boek heeft hy zyn
pourtret geplaatst , en daar onder gefchreven: veer weinig jaren
begon ik mvne taken met vyf ponders , en nu verkoop ik banderol'
duizend boeken in een jaar.
Van zyne geboorte en opvoeding geefc hy het volgend
berig t :
„ 1k werd geboren te Wellington in Somerfetskire , den
5) 31 Augustus 1746. Myn vader , GEORGE LACEINGTON WES
, een fchoenmakers knegt , die, tegen het genoegen van myn
„ grootvader , getrouwd was met myne moeder, wier eigen
„ naam was JOHANNA 'mom Zy was de dogter van een armen wever in Wellington , een goed eerlyk man , wiens
„ erode opmerklyk doch ongelukkig was ; hy werd op den
29 weg, tusfchen Taunton en Wellington , in eene foot , verdron„ ken gevonden , en dewyl zyn aangezigt maar even met het
21 water bedekt was, giste men, dat by dronken moest geweest
/t zyn. Dit gebeurde eenige jaren vddr het huwelyk van myn
„ vader en moeder.
„ Myn grootvader, GEORGE LACEINGTON, is een welgeftelde
„ boer geweest te Langford, een dorp twee mylen van *et,, Anglo: doch myn vaders moeder geftorven zynde , toen
,, laYa
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„ myn vader maar dertien jaren oud was , befielde myn groot.
• vader, die nog twee dogters bad, myn vader by een Mr.
„ HORDLY, een meester fchoenmaker in Wellington, met oog.
„ merk, om, als by zyn ambagt geleerd had,hem in een winkel
„ te zetten ; doch myn vader, twee jaren als knegt gewerkt heb.
,, betide , vond goed een gemeen mensch te trou wen , die
„ geen duit in de wereld had , en de kost won met fpinnen
„ van wolle kloenen. Uit dat huwelyk was ik de eerstgebo„ ren , de hoop van de familie , en kwam -ter wereld in myn
„ grootmoeders TaoTT's arme hutje , welke goede oude vrouw
,, my in flilte, buiten weten van myn vader, die, volgens
„ zyn voorouderlyken Godsdienst, een Quaker was, naar de
„ kerk bragt om gedoopt te worden.
„ In het jaar 1750 , toen myn vader reeds drie of vier kin„ deren had, en myt: grootvader zag, dat myne moeder zulk
„ eene brave vrouw was, trok by zyn misnoegen tegen haar
,, in, en gaf aati myn vader geld om een winkel op te zetten ;
„ doch juist dit, het welk, in de daad, een groot geluk voor
„ hem en zyn huisgezin zou geweest zyn , werd voor bei„ den het grootfte ongeluk; want zoo dra myn vader zich
„ betere omftandigheden be yond, geraakte hy aan 't drinken ,
• waardoor zyne zaken verliepen, zoo dat hy, na vele ver,, geeffche pogingen van myn grootvader, om hem flaande te
„ houden, door zyn zwaar huisgezin, maar nog meer door
• zyne geftadige dronkenfchap , tot zyn vorigen flaat van
„ fchoenmakers knegt verviel by was zoodanig aan den drank
verflaafd, dat noch de tranen van een vader, noch die van
„ eene vrouwe , hem 'er van konden afbrengen ; zoo dat ik
„ of myne broeders en zusters geene reden hebben om hem
,, in nagedagtenis te houden , of met genoegen aan hem te
„ denken ; maar aan myne moeder zyn wy alles verfchuldigd.
„ Nimmer heb ik eene vrouw gekend, of 'er van gehoord, die
„ zoo bekrompen leefde en zoo hard werkte als zy, om hare
„ elf kinderen op te voeden. Wanneer zy zwanger was, zat
„ zy nog een uur v&Sr hare verlosfing, en zelf wanneer men
„ reeds om de vroedvrouw gezonden had , aan haar fpinne.
„ wi el.
„ Uit liefde voor hare kinderen , onthieldt zy zich van alien
„ drank, water uitgezonderd; haar voedfel was meestal brood,
„ aardappelen , kool en kroten, en Karen kinderen gaf zy nog
„ het beste, maar egter niet ryklyk, gelyk men wel denken
„ kan.
„ Wanneer ik nog herdenk de hooggaande zorg en moeite
„ die deze waardige vrouw , met hare onnoozele kinderen,
„ heeft uitgeffaan, zou ik byna den man en vader verwenfchen,
„ die hen in zulk een beklaaglyken flaat van rampen en elen„ de gebragt heeft, en het is nog droeviger 'er by te moeten
„ voegen, dat by, door zyue geftadige droukeurchap, zyne
d

116

GEVALLEN EN FORTUINA1AAKING

„ dagen niet ter hen gebragt heefE, en dat by reeds v661
„ twintig jaren geftorven is, zonder door zyne eigen kinderen
beueurd te wordeu ; ja dat meer is , terwyl de natuur era.
„ nen op zyn graf deed florten, hadden wy reden om dank„ baar te wezen, dat de oorzaak van onze armoede en elen„ de uit den weg was. Leest dit, onmenfchelyke ouders, en
„ beefc 'er van ! .
„ Ik was de mine , en dewyl myn vader, in de ecrae ja„ ren, een naarftig werkman was , had ik het, in fommige
„ dingen beter dan myne broeders en zusters: ik ging twee
„ of drie jaren lang in een kinderfchool, by eene oude vrouw,
„ en 1k herinner my nog hoe trotsch ik was, wanneer ik ver„ fcheiden oude julfrouwen de oogen zag opheffen en de
„ hadden ineen flaan, als zy my verfcheiden kapittels uit het
„ Nieuwe Testament, nit myn hoofd, hoorden opzeggen, en
daar uit befluiten, dat ik een wonder van veraand moest
wezen. Dan myn letterkundige loop was . ras ten einde ;
h
„ want myne moeder werd zoo arm, dat zy de magtige fom
„ van twee Univers 's-weeks, voor myn fchoolgeld , niet konde
,, opbrengen boven en behalven dat ik, als kindermeid ,
„ verfcheiden van myne broeders en zusters moest oppasfen;
„ bet gevolg hier van was , dat ik , in plaats van te leeren
• lezen, alles vergat, het geen ik geleerd had. Ondertusfchen
„ werd myn grootae vermaak om in alle pluggeftukken van de
„ jeugd den baas te wezen , en welhaast was ik het hoofd en
„ voorganger van al de jongens in de buurt. Indien 'er eene
„ oude vrouw een lantaarn uit de hand gefchopt , en 'er een
„ vender of deur toegefpykerd was , had ik 'er altyd den
„ naam van, offchoon ik het in waarheid niet gedaan had.
„ Ik was tien jaren oud , toen 'er een man by ons langs tie
„ flraat began te roepen : appeltaartjes te koop ! en in die
„ Enanier van roepen en verkoopen van taartjes had ik zulk
„ een behagen , dat ik het meende beter te zullen kunnen
0, .doen dan by. Ik deelde die gedagten mede aan een bakker in
„ onze buurt, en die man vatte zulke goede gedagren op van
„ myne bekwaamheid oat met taartjes te loopen , dat by aan
„ myn vader verzogt om my by hem te befteden. Myne ma.
„ nier om langs araat te roepen, en de bekwaamheid 'die ilc
„ in her verkoopen had , bragt my welhaast in de gunst van
„ al de klanten die gewoon waren halve auivers taartjes en
„ poddingtjes te koopen, zoo dat de bakker, eenige weken
„ daar na, met zyne broodbakkery uitfcheidde. 1k bleef by
hem twaalf of vyftien maanden , in welken tyd ik zoo veel
2.1
„ taartjes, poddingtjes en kaakjes verkagE, dat by dikwils, in
„ myn bywezen , aan zyne vrienden verhaalde, dat by daar
„ door uit de bekommerlyke omaandigheden , waar in by zich
„ beyond, Coen ik by hem kwam , gered was geworden.
„ Gedurende den Eyd, dat ik by den bakker woonde, kwa.
„ men
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„ men 'er daaglyks klagten over my , wegens het beciryven
„ van allerlei kinderlyke ondeugendheden, als het gooijen met
„ fneeuwbailen en her fmyten van flangetjes en kiappers in de
„ huizen: hier by kwam, dat ik, op zekeren dag, myn tines• ters kind, dat ailment vier jaren oud was, in een hand,
• wagentje trekkende , onderstboven reed. Voor de gevol„ gen hier van vreezende, vlugtte ik uit myn meesters huis,
./ en, dewy/ het avond was, ging ik naar een glazemakers win.
„ kel, en my daar van eene party ftukken glas voorzien heb•
• bende, voorzag ik daar .'mede myne zakken en die van my', ne makkers, en toen naar verfcheiden huizen gaande, fmetea
„ wy -die ftukken tegen" de venders, terwyl wy het gelyklyk,
„ met handen vol, op ftraat fmeten, her welk zulk een ge„ rags maakte, dat een ieder 'er van verfchrikt was, en niet
„ anders dagc, of alle zyne glazer waren in duizend ftukken
„ geflagen. Dit ftukje en het om ver ryden van myn meesters
• kind maakten de oude wyven zoodanig tegen my gaande,
„ dat ik niet weder naar myn meesters huis begeerde terug
„ te keeren; doch, niet wetende wat anders te doen, ging ik
„ naar hnis by myn vader, die my , gely .k men wel denken
„ kan, niet ledig wilde laten loopen , en my, derhalven , by
„ hem op den drieflal zette, om zyn ambagt te leeren, het
„ welk ik verfcheiden jaren agter elkanderen deed ; werkende
/, als hy werkte; doch als hy J-choenmakers maandag hield ,was
„ ik op ftraat met de jongens bezig in het vegten , knuppelflaan
„ en worflelen."
Na dat LACICINGToN, eenigen tyd, by zyn vader, het fchoenmaken geleerd had, kreeg by. in 't hoofd, om van zyne be.
kwaamheid , die hy door het onatoopen met taartjes gekregen
had, een ander gebruik te maken, re weten, om, op de marktdam, voor en na kersmis , almanachen te verkoopen , en
bier in flaagde hy zoo wel, dat hy 'er door in den haat van.
alle de omloopers geraakte.
Veertien jaren oud zynde, ging hy met zyn vader naar Taunton, eene pleats zeven utylen van Li4Ilington gelegen., om atdaar als knegts te werken; dan,'er veertien dagen geweest zynde,
keerde de vader naar zyne woonplaats terug; doch de meescer.,
behagen in den zoon hebbende , wilde hem by zich houden,
waar We by willig was, en zich, met toeftemming van zyn vader, voor zeven jaren by hem verbond.
Gedurende zyn verblyf in die pleats, geraakte by onder de
Methodisten , werd ongemeen vroom , leerde )ezen en ook naderhand fchryven vervolgens begaf by zich naar Bristol , daar
by in het laatst van 1770 trouwde met eene NANCY SMITH,
met welke by federt zeven jaren verkeerd had, Daags na dat
zy getrouwd waren, hunne zakken uithalende, om te zien wat
zy te famen gebragc hadden, bevonden zy , met bun , beiden ,
na de onkosten van den vorigen dag , Met meer overgehouden
MENG. 1798. NO. 3.
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Ve hebben , dan eene halve fluiver, Zy gingen te famen by
iemand inwonen, doch hadden het zeer armoedig , dewyl by
niet nicer dan negen Engelfche fcheliingen in eene week konde winner. Niettemin leefden zy zoo zuinig , dat hy, na
verloop van eenigen tyd , een fchuld van veertig fcheliingen ,
die by v66r zyn trouwen gemaakt had, met vyf fchellingen re
gelyk , en dus in agt reizen , had afgelost: maar naauwlyks had
by de laatfle vyf fchellingen betaald, of zy werden heiden
Zoo ziek, dat zy het bed moesten houden. Zy hadden evenwel nog een beursje, wear in twee ichellingen, negen fluivers
en eene halve kroon waren ; welk geld zy befloren hadden niet
Ilk re geven dan in de dringendfie noodzaaklykheid ; maar dir
moest 'er nu aan, en firekte hun ten onderhoud, gedurende
den tyd van drie dagen , na verloop van welken LACEINGTON
genoegzaam berfield was; doch zyne vrouw bleef meer dan zes
maanden ziek.
Hy befloot eindelyk naar Londen te eaan , om te zien, of by
*Wear een beter beftaan konde vinden ; welk befluit by, in
de maand Augustus van bet jaar 1773, ter uitvoer brag, hebbende niet meer dan twee fchellingen en zes fluivers in zyu
Zak. Hy kreeg egter, in Leaden, welhaast gelegenheid om
meer geld re winnen ; bier by kwam dat kort daar na zyn
grootvader flied, die, aan ieder van zyne kleinkinderen , een
legaat van tien ponden had gemaakt: Dit geld hebbende gaan
ontfangen, keerde by weder near Leaden, en eene kamer gehuurd hebbende, meubiteerden zy dezelve uit het geen hun
van dat geld, na afrek der reiskosten , overgebleven was , en
het gaf hem, volgens zyn verhaal, zulk een groot genoegen,
wanneer by alle zyne meubilen , als zyn eigeu goed, be.
fchouwde , dat by niet gelooft, dat ALEXANDER DE GROOTE
immer zyne overwonnera fanden met zoo veel vennaak bezig.
tigd had.
Op zekeren dag, in de maand piny van het jaar 1774, op
zyn kamer zittende werken , kreeg by een bezoek van een
ran , met wien hy, gedurende zyne verkeering under de Methodisten , kennis gemaakt had, BOYD geheten , welke hem
vertelde, dat 'er in zyne buurc cen Mein huisje- re buur fond,
het welk by hem raadde te huren , en zich daar in, als fchoenmakers baas , neer te . zetten. Die read beviel LACEINGTON; maar
op dat oogenblik kreeg hy den inval , om 'er te gelyk oude
boeken by , e verkoopen. Zyn vriend hem dear op vragende:
hoe by tech op de gedagten kwam , em een Boekverkooper se
warden? gaf hy ten antwoord: „ dat by befpeurd had, dar een
„ oude boekwinkel in zyne buurt, federt eenige maanden, merle.
lyk toegenomen was ; dat by ook eenige kennis van oude
„ boeken had, en 'er een groot liefhebber van was , zoo dat
,, by dan goedkoop vele boeken zoude kunnen lezen. en by
,, oak niet twyfeide of by zou 'er wel in fagen." Wel nu,
her-
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bervatte zyn vriend, ik zal het huis voor u gaan huren, wits
dat als het u gelukt en gy Lord Major word, gy uw best zult
doen om my Alderman te maken.
De kennis , die hy meende van oude boeken te hebben ,
bad by verkregen in zyne verkeering met de Methodisten en
navolgers van den bekenden prediker WESLEY; en deze waren,
tout hy zyn winkel opgezet had, door recommandatie van zyn
vriend BoYD, zyne eerfte klanten.
Op Sc. Jansdag van het jaar 1774 , zette by voor het
eerst zyn boekwiael uit : dezelve beftond uit de volgende
boeken:
FLLTCHER, Ontleding van de Leer der Antinomianen, s Dee.
len.
WATTS , Oefening des Verflands.
YouNG's iVagtgedagten.
WAKE ' s vertaling van de Apostolifche brieven.
FLEETWOOD,

Leven van Christus.

Hawoon Il7oordenboek van Konflen en Wetenfchappen, (14
so eerfte nommers.
Eenige Dagverhalen van WESLEY, benevens verfcheiden andere van zyne werkjes.
Omtrent Is andere boeken van dat foort., en eenige oude

Magazynen.

Hier by kogr by nog een 'nand vol oude boeken , meest
Godgeleerde, voor een guinie.
Dic alles by elkander gerekend zynde , kon omtrent eene
waarde van vyf ponden halen.
Toen hy dezen winkel begonnen had, en dezelve overzag,
ftond ik, fchryfc hy, gelyk aau NEBUCADSEsAll wanneer by
zeide; is dit niet het groote babel, dat ik gebouwd hebbe?
Hoe gering egter het getal van zyne boeken,, en hoe donker de ftraat was , waar in by woonde, kreeg hy egter koo•
pers, en het geld, dat by ontfing, befleedde by terftond we.
derom tot aankoop van andere boeken : bier by kwam , dat
de Aanbang van WESLEY een beurs onder elkanderen had, waar
nit zy, voor drie maanden , geld leende, zonder intrest , aan
die van hanne Getneente, welken zy wisren, dat van een goed
gedrag waren, en geld gebrek hadden : en deze vrienden leen.
den hem vyf ponden , welke hem destyds van groot nut waren om zyn winkel uit te zetten; want zes maanden zyn wink& gedaan hebbende , was deszelfs waarde van vyf tot vyf en
twintig ponden vermeerderd.
In de maand September van het jaar 1775, werden LACKING•
toN en zyne vrouw beiden door eene zware ziekte aangetast,
van welke by herftelde , dock waar aan zyne vrouw , den
g November, overleed; dan , den 3o January van bet volgend
jaar 1776 , herumwde by weder met DORCAs TURTON, eend
jonge dogter, Wier wader twintig duizend ponden met fpelen
I2
doof.
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doorgebragt had, wear door zy genoodzaakt was geworden een
kinderfchool te houden. Deze vrouw was hem zoo behulpzaam iu zyn boekwinkel, dat zy, door haar yVer,, niet weinig
-tot zyn fortuin heeft toegebragt , en , federt dien trouwdag ,
rekent by ook dat het gelukkigfte tydperk van zyn /even begonnen is.
Hy was zoo gelukkig, dat by reeds begon te rckenen , dat
by twee- en driemaal meer boeken zoude kunnen verkoopen ,indien by zyn winkel twee- of driemaal wyder kon uitzetten;doch
filer toe kon by nergens geld krygen; dit inakte hem fomtyds
geweldig verlegen , zoo dat by nu en dan , als hem eenige boeken
to koop aangeboden werden, zyn horologic, kleederen en nit'
eenige boeken verpandde, om 'er het geld toe te krygen. Niet
lang daarna kwam 'er een man by hem aan wien by in zyne
ziekte kennis gekregen had, welke, zyne naarfligheid ziende,
zich genegen toonde om met hem in compagnie te doen, en
dewyl by een man van middelen was , die tot voortzetting van
de zaak geld beloofde te fchieten , bedagt LACK1NGTON zich
niet lang , en de Compagniefchap ging aan onder de firma van
J. LACKINGTON en Comp., No. 46. Chiswelfireet , met dat gevolg, dat zy , in bet jaar 1779 reeds , eene Catalogus van twaalf
duizend boekdeelen. in 't Licht gaven: dan die Compagniefchap
fcheidde, tot wederzydsch genoegen , in de maand Mei van
het jaar -1780, en federt bleef LACKINGTON alleen in de zaak.
Zoo dra hy alleen meester was, nam hy het befluit om niemand meet eenig credit te geven , !mar alles your gereed geld
te verkoopen ; doch daartegen zette by zyne boeken met zoo
weinig winst over, dat hy welhaast den naam kreeg, dat men
by niemand gg edkooper kon te recht komen, en dit was de
voornaamfie grond vau zyn fortuin , zoo dat hy zelf erkent,
dat by al wat hy in de wereld bezit verfchuldigd is aan
geringe winfien , gepaard met naarfligheid en zuinigheid.
Door die middelen beef: het deze man zoo ver gebragt,
dat hy, in het jaar 1792, .waar in hy zyne levensbefchryving
uitgaf , rekende jaarlyks vier' duizend ponden, dat is, vier en
veertig duizend Hollandfche guldens , te winnen , en reden had
om te gelooven, dat, indien by gezond en in Nat bleef om
zyne zaak verder voort te zetten, hy biunen weinig jaren eens
zoo veel zoude winnen.
Thans ryd die man in zyn eigen koets, en heeft bedienden
in liverei ; hebbende op de deuren van zyne rytuigen gefchreven than: weinig winst geeft groot voordeel.
Niettegenfiaande by geene kinderen heeft, zet by evenwel
zyn Mandel nog even clerk voorr. „ Het is nu (dus fchryft
5 , by) omtrent vyf jaren geleden, dat ik ernffig bedagt was,
„ om met myne zaken uit te fcheiden, van wegen den zwakken
,, lint myner gezondheid, en die van myne huisvrouw: maar
„ myne vrienden bragten my onder het oog, dat ik omtrent
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vyttig nabeftaanden had, van welken het grootfte getal kinderen , en de anderen oud en gebrekkig zyn, en dat derhalven het fcheiden nit zulk een voordeelige zaak , als ik
„ in gezeten ben, indien ik 'er niet volftrekt toe genoodzaakt
,, was , eene zekere onrechrvaardigheid zoude wezen voor
• hun , die ik , Uit hoofde van bloedverwantfchap, verpligt
,, was te helpen en te onderfteunen. Deze en andere redenen
bewogen my de gedagten te lawn varen , om met zulk eat
• uitgeltrekten en voordeeligen handel uit te fcheiden: en ik nam
• gelyklyk het befluit , om een gedeelte van myn winst te
• befteden tot onderhoud van myne goede oude tilt:leder , die
,, nog teeft te Wellington in Somerfetshire, hare geboorteplaats.
• Ik heb ook nog twee oude mannen en eene oude vrouw te
• onderhouden ook heb ik de opvoeding van vier kinderen tot
myn taste: drie van deze kinderen hebben hun vader ver• loren en ook hunne moeder,, die myne zuster was; de onders van het andere kind zyn nog wel in Leven, maar arm:
• verfcheiden anderen van myne nabettaanden zyn in dezelfdt
„ omftandigheden, en hebben myn byftand noodig."

BE RONSTIGE RAVARIEVOGEL.

n de Cleeffche Kermis beyond ik my aldaar by eene Pruis1 fiche Familie. Omtrent dit Jaarfeest heb ik niets byzondert
aan te merken: gelyk op andere Kermisfen , bezogt men elkander ; men vermaakte zich , en men befteedde het geld ,
dat men geduurende het verloopen jaar bezuinigd had , tot het
koopen van onnutte beuzelingen.
Op een dag , dat wy ergens ter maaltyd waren , Het zich
een troep reizende Muzikanten aandienen; men lief ze binnenkomen , om eenige hummer airtjes te hooren. Zo als zy affcheid wilden neemen, verfcheen 'er een vermaarde Vogelaar,
beroemd door de konftige opvoeding, die by aan zyne Vogelcjes wist te geeven. Het gezelfchap zag hem met veel vet.•
maak binnenkomen , en de Muzikanten vroegen verlof om
zyne konstftukken mede te zien vertoonen , 't geen hun wierd
toegeftaan. Voornaamelyk was men begeerig , de bekwaamheden van zekere Kanarie te zien , die, zo men zeide, al het
wonderlyke overtrof , het geen men ooit door konftige bonden , paarden, ezels, enz. had zien vertoonen. — De Vo.
gelaar,, zich aan de tafel geplaatst hebbende, deed de Kanarie op zyn vinger ziuen, eu fprak haar dus aan : Komaaa
Charmant, gy bevindt u in een zeer geestig gezelfchap; let
wel op, doe my niec befchaamd than ; denk aan uwe vermaardheid; doe uw werk zo als het behoort , opdat men moge
zeggen, dat gy den naam van Charmant in de daad verdient.
Ge.
I3
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Geduurende deeze vermaaning, zat het Vogeltje met groote
aandagt, en boog zyn kopje, als 't ware om beter te luisteren; waarop het, na dat zyn meester gedaan had met fpreeken,
zich tweemaalen eerhiedig boog.
De Vogelaar bedankte het fchepzeltje voor zyne vriendelykheid, met zyn hoed of Le neemen, en verzocht het een airtje
te zingen. De Vogel zong Wel foei ! dit fchync wet de
hem van een verkouden kraai; komaan Mac ons lets hooren
dat aandoenlyker is. — De Vogel zong met ten zeer lieftyke item, even als eene Rasfer, zeide de Vogelaar,
zoetjes, ha dat gaac wet ! maar dat kleine beentje! dat kopjel
komaan meester Charmant, dat gaac niet wel, gy vergeet de
maat te flaan. Ziedaar, dat gaat goed. Bravo! myn kleine fchelin.
Alles wat de Vogelaar zeide voerde het beestje op het verwonderlykst nit : het floeg de maat met zyn kopje en zyn
pootje ; het fcheen de dichterlyke en muficaale kragt der
airtjes, die het zong , ten vollen te begrypen. De eetzaal
weergalinde van 't geroep van bravo. De Muzikanten verklaarden, dat het Vogeltje hen alien overtrof. We/ nu ,
zeide de Vogelaar, zal men geen dankbaarheid betoonen voor
zulk een compliment? Het diertje boog zich zeer eerbiedig ,
en 't geheel gezelfchap juichte het toe.
Vervoigens fpeeide het beestje foidaat , met een flroojen
fnaphaantje ; -waar na zyn meester zeide: Myn arme Charmant,
gy hebt al veel drukte gehad , en zult wet vermoeid worden.
Komaan, nog een konstje of twee , en dan zullen wy wat
rusten. Grua de Dames eens zo als het behoort. — De
Vogel zette zich in postuur, flak zyn hats uit , kruiste zyne
kleine beentjes, en maakte eene zo aartige nyging als de
welleevencifte juffrouw zou hebben kunnen doen. — Ziedaar
een beste kleine Vogel. Komaan, groet nu eens zo als de Hee.
ren doen. Ha dat is best. Laaten wy nu eindigen met een
airtje op de walthoorn. Goed! goed! heerlyk! ziedaar een
best klein kaereltje.
Deeze aartigheid wierd gefpeeld met eene verwonderenswaardige werkzaamheid, vrolykheid en naauwkeurigheid. Het
geheel gezelfchap juichte het diertje toe als in verrukking. De
Muzikanten lieeen Ensfchenbeiden hunne fpeeltuigen hooren.
De Vogel zelf fcheen trots op zyn arbeid , fchudde zyne
kleine veertjes , plooide zyne wiekjes , kwispelflaattte , nal
ftraks eene deftige houding aan , en long een airtje van overwinning.
Gy hebt tw plicht zeer wel volbragt, myn kind , zeide de
Vogelaar, het diertje flreelende ; ga nu een weinig flaapen,
terwyt ik myne overige konstflukken zal vercoonen. —
Straks fcheen de Vogel als by trappen in flaap te vallen ; eerst
hoot by bet een en daarna het ander oog; toen begon by te
waggelen, nu eens over tie eene en dan over de andere zyde ,
zo
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dat de naaste onaftanders in goeden ernst hunne hand nitRaken om het diertje te onderfleunen. Eindelyk fcheen hy in
een diepen flaap gevallen , en lag als onbeweeglyk op de hand
zyns meesters. De Konftenaar verzogc Coen een glas wyn ;
doch had het naauwlyks aan den mond gezet, of het diertje,
't geen hy als geheel in flaap bedolven op de tafel had gelegd, ontwaakte, en zetce zich op den rand van het glas
Riede te drinken. Wagt uwe beurc, kleine vlegel, zeide de
meester,, en het diertje vloog weder op de tafel , en ging daar
op nieuws liggen flaapen. Thans began de Vogelaar zyne
averige konscjes te vertoonen , wier voornaamfle was een
zonderling evenwigt van eenige tabakspypen. Dit konstfiuk
trok de aandacht van 't geheel gezelfchap naar zich ; doch
intusfchen min een groote zwarte Kat, op welke niemand ge.
dagt had , en die denkelyk al een tydlang op de loer had
ge/egen , zyn trek waar, fprong op tafel , vette het Vogehje,en
viuchtte daar mede door een opengefchooven venfler,eer
,. iemand
der totkykers in that was diem roover tegenfland re kunnen
bieden. Doe groat de fpyt en aandoening was van 't geheel
gezelfchap , en vooral hoe groot de wanhoop was van den
Konftenaar , daarvan zal ik :nets zeggen, dewyl my woorden
ourbreeken zouden , om dezelve na waarheid te fchilderen.

ZEDELYKE DEDENKINGE11.

„i7 en u zelven," dit was de wyze Les van eenen der vermaardfte Wysgeeren. — Deze Les is gegrond op de Rede,
en daarotn kon een Heidensch Wysgeer dezelve geven. Dan het
Euangelie gebied niet minder de zelfkennis, en vermaant eenen
iegelyk , om zich zelven te onderzoeken , te doorzoeken, zeer
nauwe te doorzoeken, ten einde eerie juiste kennis van zich
zelven te verkrygen. — Dan het is eene zeer moeijelyke taak,
eene taak, die even zo veele moeite in heeft, als zich zelven
te verwinnen. Van den laatften getuigt de wyze Koning, dat
zulk een flerker is, dan die eerie Stad inneemt: maar zich zelven te kennen vordert eene gelyke flerkte van geest, dan die 'er
vereischt word om zich zelven te overwinnen; want om zich
zelven te leeren kennen, morel men aich van alles ontdoen ,
zich van al het uitwendige ten eenemaal ontbloocen, men moet
zich zelven als 't ware geheel ontkleeden. Geene hooge geboorte, ontvangen eertytels, of opgetlapelde fchatten , inoeten
bier in eenige aanmerking komen. 'Er word Met anders gevorderd , dan
de,waarde van dien,en anders tiler , moet
men regt leeren kennen
leeren kennen als een fchepzel
deszelfs ware. en dus in zyne edelfle, grondbeginzelen. — De
mensch moet zich zelven aldus befchouwen en leeren kennen —
leeren kennen als eea wezen, week in zich bezit een onfterfiyk grondbeginzel — dat noch flerven noch vergaan kan.
Hy
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Hy moet zich leeren kennen in de betrekkingen , met welke by
Haar tot zynen Maker, tot Hem, van wien hy gevormd is.
Hy moet zich in al zyne afhankelykheid befchouwen en leeren
kennel', als een wezen, dat in alle zyne werkingen, in alle zyne Baden , afhangt van zynen Schepper , wien by , wegens oneindige gunstbewyzen , de allergrootfte dankbaarheid verfchuldigd is. In deze betrekking moet by zich allernauwkeurigst
leeren kennen, ten einde by tevens zyne duure verpligcing leere, welke hy zynen grooten Weldoener verfchuldigd is, die hem
dag by dag overlaad met zyne goedguniligheden. Dan daar hy
een Lid der Maatfchappy is , moet by Itch ook nauwkeurig
leeren kennen in de betrekking tot zynen Evenmensch.
Hy
is verpligt nauwkeurig zich zelven te onderzoelten, of by ook
wel genoegzaam oplettend is omtrent alle die pligten , welken
by zynen Naasten verfchuldigd is. — Twee geboden maken den
ganfchen inhoud uit van alle de piigten, welke van den mensch
gevorderd worden. In twee geboden is des menfchen
ganfche Zetleleer opgewondeu. — God boven alles te bemin•
nen , en zynen Evenmensch zo lief te hebben als zich zelven.
Deze twee geboden fluiten ook tevens in, al dat hen!
' t geen den mensch deelgenoot kan maken van een beftendig , een- duurzaam geluk. De pligt van liefde tot God en
den Naasten heeft eene wederkeerige werking ; en dus al
wie nauwkeurig is in het opvoigen dier geboden, die is ook
even nauwkeurig omtrent zich zelven. 'Er is toch een
allernauwst verband tusfchen het betragren der pligten, welhe men God en zynen Naasten verfchuldigd is , en tu,sfcheri
het behartigen van zyn eigen geluk ; even gelyk 'er een
lerengfte verbintenis plaats heeft tusfchen de liefde des Naas
ten en God te beminnen , naardien hy , die zynen broeder
haat , onmogelyk God kan liefhebben. —Van zo veel aangelegenheid is onze zelfltennis , dat 'er ons waar en wezentlyk
geluk van 'afhangt. — De zelfkennis doet ons de becamelykfle denkbeelden vormen van onzen Grooten Formeerder —
en de betamelykfle denkbeelden te vormen van bet oneindig
Opperwezen, is een pligt van het alleruiterst aanbelang , waaromtrent geen mensch kan onverfchillig wezen, Ban ten koste van
zyn eeuwig welzyn; — want hier aan word het eeuwig !even
vastgemaakt, „ dat men God kenne, en Jezus Christus , dien
Hy gezonden heeft."
G. v. p. G.
N A B E R I G T.

et Berigt en de Afbeelding van een merkwaardig Gezwel ,ons

H
medegedeeld door den Heer G. J. vAiv wv, zal in 't volgend
Stukje geplaatst worden. — Gelyk ook de Waarneeming van den
Heer J. G. BAUMAN. — De Gefchiedenis ran Palmire voldoet niet.
— En de Heer J.D. V. wordt verzogt zyne Stukjes in 't vervolg
niet meer elk apart te zenden, om onnodige kosten te vermyden.

MENGELWERK,
TOT rRAAYE LETTEREN, KONSTEN EN WEETENSCHAPPEN, BETREKKELYK.

REDE- EN SCHRIFTMAATIGE BEDENKINGEN , OVER.
DE INSTELLING EN HET EINDE VAN HET BURGERLYK BESTUUR ; OF, OVER DE PL/GTEN VAN
OVERHEDEN EN ONDERZAATEN:

(Volgens het Engelsch van vises FOSTER, DD.)
(Vervolg van bl. 93.)

A Iles wat wy dusverre bygebragt hebben , over de
Godlyke den Oorfprong en het Einde, van
het Burgerlyk Beftuur, zal Beene voldoening fchenken aan
de onnatuurlyke Voorftanderen van volttrekte Oppermagt , tegen de algemeene Regten des Menschdoms ,
en bun eigen Geboorteregt, als redemagtige Afftammelingen des hemels. Zy zullen , ondanks dit alles, een
Throon van Geweld en Onderdrukking willen oprigten,
en de Leer, in het Euangelie voorkomende, daar toe ten
grondflage willen leggen.
Zy voeren, ter beweeringe van dit begrip, deeze taal :
Verklaart Apostel PAULUS niet, dat alle Magt van GOD
is? 'Lou het niet ongerymd weezen te veronderftellen,
dat alle Magt geen byzondere Magt, maar alleen regel en
beftuur in 't algemeen, betekent, die geen zetel kan hebben , dan in de ziel ? En is het niet te denken, dat deeze
Apostel ten oogmerke hadt verftaan te worden , niet van
ingebeelde en harsfenfchimmige , maar van weezenlyk daar
zynde en vastgeflelde Staatsheftuuren, wanneer hy 'er byvoegt: alle Magten, die 'er zyn, [dat is die daadlyk bethan, en op den zetel des bewinds in het Ryk geplaatst
zyn] zyn van GOD geordineerd (*).
In deezer voege voert men de Christlyke Openbaaring
in, om ten ftut en fteun te ftrekken aan de Tyranny
irt
(*) Rom. XIII: I.
MENG. 1798. NO. 4,
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in alle derzelver heillooze ontwerpen van boosaartigheid;
zodanig, dat, wanneer het den Tyran behaage, 'er eene
volflaagene ontbinding plaats hebbe van alle de Regten
der Natuure, en eene gelieele uitdooving van alle Burgerlyke Vryheid. Maar, dat geene zodanige gevolgen ,
met regt, kunnen getrokken worden uit de boven aangetoogene plaats van Leeraar ptimus, zullen, zo ik hoop,
de volgende bedenkingen buiten alien bereik van redelyke
wederfpraak zetten.
In de eerfte plaats , dat het een algemeen erkende Regel is in de verklaaring van alle plaatzen der Schriftuure, dat geene uitlegging ooit mag toegelaaten worden ,
als de waare zin , welke ftrydt tegen onze Natuurlyke
Bevattingen van Billykheid, en van bet Zedelyk Character
des Allerhoogiten. Ingeftelde Godsdienst moet , in alle
deszelfs deelen, verklaard worden volgens den natuurlyken, eeuwigen en onherroepelyken, Godsdienst der Menrchen. In deezer voege bepaalen en beperken wy doorgaans , ten opzigte van alle Schriftuurplaatzen , zonder
onderfcheid ; .in de rechte opvatting van welke, zonder
eenig inmengzel van partydigheid, vooroordeel, en byzon,.
der belang , het gezond verfiand en de rede alleen geraadpleegd worden. De ftelling , fpreek van niemand
*waalyk (*), — wordt nooit firikt en ten ilrengften
uitgelegd , orndat het meerendeel tot kwaadfpreekenheid
genegen is — nosh , geef hem die iets van u bids CD,
omdat men in 't algemeen overhelt tot baatzugt en gierigheid.

Zou volflrekte Onderwerping, derhalven, en geheel lydelyke Gehoorzaainheid, ooit vertoond worden als een der
verdienstlyklie gedeelten van eens Christens pligt , indien
men op rede, refit, of beitaanbaarheid van redenkaveling,
eenigzins agt flo6g; en de Meijer niet hoopte, tevens met
den Avingeland, op de onderdrukking en elende zyner
medefchepzelen' zich te verheffen? Dit , voorwa.ar,, is eene
zeer te verdenkene wyze van redenkaveling, tegen welke
het vry en edeldenkend deel des Menschdoms zich ten
alien tyde moet wapenen. En om bun yver voor de
Fryheid ftaande te houden, aan to vuuren en te vermeerderen , that altoos te bedenken, dat niet de enkele woorden, maar de zekere en waarfchynlyke zin der Heilige
Bla(*) TIT. HI: 2.
(t) MATTH, V: 42.
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Bladeren, hun ten eenigen en waaren Reset van beoordeeling diene.
Om dit nu toe te pasfen op de plaats, welke ons voornaamlyk ftaat te overweegen; naamlyk, de Magten, die
'er zyn , zyn van GOD geordineerd ; zo valt de eerfte
vraag: Wie bezat tom ten tyde de opperfte heerfchende Magt? — NERO was de Keizer van Rome,
aan welken het grootfte gedeelte der bekende wereld onderworpen was. — Waar was zyn Regt om te heerfchen ? Een erflyk Regt, ontleend van bedrog en geweld.
. Zyn bedrog en geweld regtmaatige gronden van
Burgerlyk Gezag? — Neen : maar veeleer fchriklyk
en verfoeijelyk in het oog van GOD en Menfchen. Bezat , deeze Tyran, derhalven, eenige heldhaftige of zelfs
goede hoedanigheden, om de onmenschlyltheid en ftrengbeid van de verdrukking der Onderdaanen te leenigen ?
Geen een : hy was, in tegendeel , een volflaagen
Monfter van ongebreidelden wellust, gieri,heid en wreedheid.

Kon GOD, derhalven, wiens Throon voor eeuwig ge.
grond is op, en onderfteund worth door, Regtvaardigheid,
remand goedkeuren, zo ten uiterften bedorven en dwingelandisch ? Kon hy hem onmiddelyk ten Rykszetel vetbefen? Kon hy, als zyn Onder-regeerder, aanftellen, een
Man, zo rechtftreeks het tegenovergeftelde van hemzelven,
van zyne natuur., van zyne wetten? Kon het de wil van
GOD weezen, dat by niet to keer gegaan zou worden, in
eenige van zyne gewelddaadige ontwerpen , indien men
het, met eenigen waarfchynlyken gelukkigen uitflag, kon
Pnaerneemen? Zou het niet veeleer overeenkomftig gehandeld weezen met het algemeen oogmerk zyner Voor,
zienigheid, indien men deezen Man bedwongen, ontthroond,
en van alle de voorregten en praal der Oppermogenheid
beroofd, hadt? Deeze dingen kunnen, daar zy de zekere
onbetwistbaare Voorfchriften der Rede zyn Diet tegengefprooken worden door eenige plaatzen in de Schriften den Christlyken Godsdienst behelzende, zal dezelve na
een Godlyke herkomst dingen.
Maar , ten anderen , is het waarheid , dat de eigen
woorden van Apostel PAULUS, opgevat in derzelver wee.
zenlyke ruimte en onaffcheidelyken zamenhang , zo lynrecht flrydig zyn met Tyranny en eigendunkelyk gezag,
als de wet nit 's menfchen fcheppmg afgeleid en het
2
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eerfte befluit en de orde der Natuure. Want aan wien
vordert de Apostel onderwerping ? Aan de Dienaresfe
van GOD, ten goede; aan Regenten die men fchrik zyn
voor den goeden, maar voor den kwaaden C). Dit is zyne
eigene uitdruklyke befchryving van de Masten door GOD
geordincerd.

De Werktuigen , derhalven , van plundering en verwoesting, de . verbreekers van de Regten der Natuure, de
tegenwerkers van geregtigheid , de verdrukkers der onfchuld, fie ondermyners eener Staatsgefteltenisfe, de voorbedagte tegenkanters van het einde alter Oppermogenheid , kunnen derhalven geen eisch hebben, dan uit
enkelen nooddwang , op geboorzaan2heid en onderwerping. Maar de heilige PAULUS heeft , in de boven aangetoogene plaats, welke aangevoerd wordt als het fterkfte bolwerk der Tyranny, duidelyk te nedergefteld, en
zo openlyk (als de toenmaalige tydsomftandigheden gehengden) de beginzels verklaard , op welken alle tegenkanting tegen dwinglands . geweld rust. — Tyrannen
kunnen , vo/gens de beginzels van Rede en Openbaaring , alleen van Godlyke Ordonnantie of befchikking
zyn — als zy vrede en orde, over 't geheel genomen ,
bewaaren, en kunnen zotntyds verkieslyk weezen boven
een that van volflrekte regeeringloosheid en verwarring;
of, zo als zy toegelaaten worden te regeeren, door de
oppertte,befchikking des Hemels, in de natuurlyke, en,
buiten wonderwerk, onvermydelyke, aaneenfchakeling der
gebeurtenisfen; of als de geesfels van bedorven en ontaarte Volken , gelyk men in de Natuur Stamen, Aardbeevingen , en dergelyke verfchriklyke omwentelingen
011G110et.
GOD wordt

in de Gewyde Bladeren meermaalen befchreeven , niet enkel als de befchikker, maar als de oorzaak, veeler rampen ; in welke het zeker gaat dat by
nimmer rechtlireeks of weezenlyk werkzaam kan geweest
zyn. Overeenkomftig met de fterke en hoog verbloemde Oosterfche wyze van fpreeken , is 'er geen kwaad in
de Stad,'t geen de Heer niet doe: (t). Hy bedriegt
vet..
(*) Rom. XIII: 3 en 4.
(f) Amos III: 6.
0) EZYCIIIZL XLV: 9.

VAN OVERHEDEN EN ONDERZAATEN.

I29

verblindt (*), verhardt (t); zaaken , in de daadlyke teitvoering zelve, voor eeuwig onbeftaanbaar met zyne Wys-

heid, Heiligheid en Genade. Op dezelfde wyze als deeze befchreeven worden als zyne onmiddelyke daaden, kan
een dwinglands en verdrhkkend Beftuur befcbreeven
worden als zyne
En nogthans , daar verblindheid van ziel en verhardheld van harm fchroomiyke rampen zyn , welke ieder
mensch, tot het uiterfte zyner vermogens, verpligt is voor
te kornen en tegen te pan; zo moeten ook Geweld en
Dwinglandy,, met alle magt der menschlyke natuure, svc.
derflreeld, en, is het mogelyk, uit de wereld gebannen
worden. 'Er kan niets heiligs, niets onfchendbaars, weezen in onregt en geweld. De bloote naam, uitwendige begogelende eeretekenen, van Route varstlyke Tyranny kan niet geregtigd weezen tot een redelyk ontzag en
eerbetoon; noch kan het menschdom , 't welk de GOD der
Natuure met Vryheid befchonken heeft, gevorderd won
den, van die gifte eene opoffering te doen aan zulk een
enkelen Afgod van Illagt; dewyl de Oppermogenlieid van
GOD zelve niet meer afgeleid wordt van zyne alles overftreevende Magt , en de uitgebreidheid zyner daadlyke
ReerfchapPYe dan van zyne Billykheid en Goedheid.
Wegens den Oorfprong en het Eindoogmerk van het
Burgerlyk Befluur, heb ik, naa het reeds bygebragte ,
flegts weinig te zeggen. Het is openbaar , zo ver het
blykt uit gewyde en ongewyde Gefcbiedenisfen, dat dezelve, noch in 't algemeen , noch ten opzigte van eenige
byzondere Regeeringsvorm, afgeleid is van eene uitdruklyke , of flellige Wet, des Allerhoogffen. Het
moet , overzulks , of herkomftig weezen uit overmeesteTing en aanmaatiging, of uit eene vrywillige overeenkomst en verbintenisfe tusfchen de Beffuurders en het
Volk; maar dewyl aanmaatiging en overmeestering, fchoon
zy eene Mast kunnen daarftellen , die willekeurig en
onwederffaanbaar is , nogthans geen Gezag kunnen op.
draagen; zo volgt noodwendig, dat alle billyk Belluur op
oderlinge Toefiemming moet gegrondvest weezen.
Maar wat , zal men flier veelligt vraagen kon de
Menfcben, alien van natuure met eene gelyke Vryheid betchonken , aanzetten om eenige van ltunne Regten of
te
(*) JOAN. XII: 4.
(t) EXOD.
1, 20.

Rom. IX: tit.
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te flaan en zich vrywillig aan eene hoogere Magt te onderwrpen ? — Het antwoord is gereed; namelyk, hun
aandrift tot een Maatfchappylyk Leeven, tot een geregelde,
p reedzaamc en welzarnenfiemmende, Maatfchappy; en de
groote voordeelen van een gewoonlyk Staatsbeftuur,, boven den natuurlyken that van onafhanglykheid en den
repel des gedrags daar uit herkomftig. — Een Staatsbeftuur is blykbaar ingerigt tot een grootere beveiliging
des Eigendoms ; tot een verdeediging tegen onregt en geweld ; tot een kragtdaadiger handhaaving des Regts; tot
het aankweeken van nayver en een fpoor van vlytbetoon ; tot vermeerdering in kundigheden , en de aanmoediging van kunften en weetenfchappen, ftrekkende tot verfraaijing en gemak des leevens ; en , als de hoofdfom
Van alles, om zyn gezellig charader te veredelen en uit
to breiden , en het Maatfchappylyk geluk des Menschdoms te vergrooten. Deeze waren de fterkwerkende beweegredenen , die het Menschdom drongen om zich te
vereenigen , en byzondere Burgerlyke Maatfchappyen op
te richten.
Dan , op deezen voet , moet het Gezag van de Overheld noodwendig bepaald, en de Bezittingen en Vrydommen der Onderzaaten verzekerd , weezen. Niemand ,
toch , die by zyn verftand is, zal zich vrywillig in flaaverny begeeven , of toeftaan , dat een Groote van zyn
eigen maakzel eene volftrekte en geheel onbepaalde Heerfchappy bekome. Hy kan de regten des Geweetens, die
hem, met de (Lad, als een redemagtig weezen, toekomen,
noch het regt van Zelfbehoudeniife, 't welk alle verbintenis en ftellige wet voorgaat , vervreemden. Maar de
regelmaatige fchikking op Eigendom en de wyze van Zellverdeediging, en bet herftellen en wreeken van perfoonlyke
ongelyken , moet by in 't algemeen overdraagen aan de
hoogst geftelde Magt.
Waar uit dan, over 't algemeen, blykt, dat de Magiftraatsperflonen niet moeten aangemerkt worden als een
Orde of Rang van Menfchen , onderfcheiden van,, maar
enkel als deelen van, de Burgergemeente dat zy geen
natuurlyk belang voor zich zelven kunnen hebben , dan
't geen verbonden is aan het algemeen hell; eft dat het
boofdeinde van alien Staatsbeftuur niets anders kan weezen,
dan DE VOORSPOED EN HET WELVAAREN DES VOLKS.
(Het Vervolg en Slot bier naa.)
BE.
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BERIGT WEGENS EEN MERKWAARDIG GROOT GEZWEL AAN HET HOOFD EENER VROUWE.
Medegedeeld door
GERRIT JAN VAN
N WY,
te Arnhem ,

1798.

Tn 1789 (f), deelde ik de Befchryving en Aftekening van
een merkwaardig groat Gezwel , (misfchien anig in
zyne foort) ter plaatzinge, in het Magazin der Medizinifchen Literatur,, herausgegeben von W. X. JANSEN und
J. C. JONAS. Erfies Stuck. Leiden bei A. und J. HONKOOP und Marburg in der neuen Akadem. Buchhandlung,

1790, mede; en, daar het Gezwel zedert dien tyd aanmerkelyk toegenomen , en de Vrouw thans nog in leeven, en welvaarende (fchoon verzwakt) is, achtte ik het
wel der moeite waardig , onze Nederlandfche Heelkundigen ook deswegens eenige nadere mededeeling te doen
geworden. 1k zoude zulks, volgens myne belofte, verplicht geweest zyn aan de Heeren w. x. JANSEN en J. c.
JoNAs ; dan de dood van den eerften der twee gemelde
waardige Mannen (voor de Maatfchappye te vroeg weggerukt), en het niet vervolgen van gemelde Magazin,
geeft my de vryheid , daar mede willekeurig te handelen.
Het is hierom, dat ik, ter meerdere algemeenmaaking,
dit geacht Maandwerk ter plaatzinge uitgekoozen heti. —
1k zal vooraf aan de Nederlandfche Genees- en Heelkundigen (welken bezitters zyn van bovengemelde Ma.
gazin) verzoeken , de bovengemelde korte Befchryving
en Afbeelding (welke laatite echter zeer flecht uitgevallen is) in gemelde Magazin na te zien , om, met deze
vergeleken wordende, den aanmerkelyken aangroei, en verdere veranderingen, te befpeuren ; terwyl ik van bovenge,
(*) 'Er is een aanmerke/yke Drukfout in het Magazin von
en j. c. joNas ingefloopen ; 'er float in de Aante.

W. X. JmvsEN

3rening op IA. 66: Die ilbzeichnung dieter Gefckwulst gefcha it;

1784. (moet zyn in Mitrz 1738), enz.
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gemelde Befehryving , alhier , voor een gedeelte gebruik
maaken zal.
Qnder de zeldzaame en merkwaardige groote Gezwellen , verdient, zekerlyk, dat, 't welk ik alhier, met de Aftekening , mededeele , de aandagt van elk Heelkundigen.
Thans is het Gezwel, door zyne zwaarte , welke zedert
myne eerfte mededeeling alleraanmerkelykst toegenomen
is, zeer lastig en pynelyk , en het grootfie welk ik immer
aan het hoofd waargenomen hebb en misfchien is door
niemand desgelyks gezien ; om welke redenen vooral
(ik herhaale het) ik het niet ondientlig achtte, van hetzelve op nieuw melding te maaken, zonder evenwel, voor
als nog, verre uit te weiden in de befchryving dezes ongemaks ; laatende zulks tot nadere gelegenheid over.
De Lyderesfe bereikt thans byna 44 jaaren, en is
Moeder van vyf Kinderen, van welke de jongfte ruim
3 jaaren oud is.
Het Gezwel nam voor zes - en • twintig jaaren een klein
begin; zedert dien tyd groeide het trapswyze aan; terwyl
zy, intusfchen, haare bezigheden, als huisvrouw en moe,
der, getrouw, en , ook in opzigte de zuiging van zeven
kinderen, ongehinderd waarnam.
Het Gezwel is Icier en daar, op het aanvoelen , knob.
belachtig, en zeer vast, om niet te zeggen hard ; op enkelde plaatzen byna kraakbeenig ; terwyl hetzelve , voor
het incest en overig gedeelte , zagter en bryachtig , op
het gevoel, zig voordoet.
Hetzelve nam (gelyk boven gezegd is, met een zeer
klein beginfel) eenen aanvang onder het linker oorlapje,
meer dan waarfchynlyk in een gedeelte van de Glandula
Parotis, en vergrootte zig langzaam, onmerkbaar en ongevoelig, tot dat, vOdr byna een • en - twintig. jaaren , een
toen alhier aanweezig Kwakzalver de vernietiging, in het
midden des Gezwels, door bytmiddelen begon re °riderneemen; doch met zulke flegte gevolgen, dat hetzelve ,
aldaar opengebroken zynde, eene menigte fnieerige, ftinken,
de en bryachtige ftoffe ontlastte, en eene" kwaadaartige ,
omvreetende verzweering, die zeer moeijelyk te geneezen
was, te wege bragt; welke, echter, door den ervaaren
Heel- Arts L. HENGEVELT, met veel zorg en moeite ,
weeder tot heeling gebragt wierd. Zedert dien tyd ,
nam het Gezwel , in korten tyd zeer aanmerkelyk
toe.
Ongeveer War dertien jaaren beproefden andere mm
kun-
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kundige Heelmeesters dan laatstgemelde, door weekmaa.
kende pappen, de doorbreeking dezes Gezwels; terwyl
men voorgaf, de roof, in het Gezwel befloten, daar door
week, vloeibaar, en tot de outlasting gemakkelyker,, te
=lien maaken ; beveelende hierom aan de Lyderesfe ,
fpoedig om bulp te zenden, zo dra de doorbreeking ger
beuren mogt; ook had men haar, uit voorzorg, indien de
openberfting gebeurde , en men oogenblikkelyk niet by
haar zyn konde, eene aanzienlyke hoeveelheid plukfel ter
hand gefteld , ten einde van hetzelve gebruik te kunnen
maaken, ter flopping van de opening, waar uit eene gevaarlyke bloedItorting , te gelyk uit een doorgefleten
bloedvat, vermoed wierd.
Met deze weekmaakende handelwyze wierd zeventien
weeken aangehouden ; waar na de Lyderesfe, deze behandeling moede zynde , een befluit nam, van dezelve of
te zien , en niets meer ter geneezingsbeproeving in het
werk te ftellen.
Toen ik het Gezwel voor bet eerst onderzogt, en naderhand hetzelve voor het eerst deed aftekenen, konde ik
geene de minfte vogtgolving in hetzelve befpeuren; integendeel was het, fchoon op de eene plaats meer dan op
de andere, zagt in het aanvoelen, echter, over het geheel
genomen , te vast, dan dat men eenige vloeibaare etterftoffe in hetzelve vermoeden konde , of gewaar wierd:
op de meeste plaatzen fcheen eene bryachtige roof door
het gevoel befpeurbaar te zyn; terwyl op andere plaatr
zen meer knobbelachtige en hardere verhevenheden zig
lieten voelen; en alzo is hetzelve tot op dit oogenblik gefteld.
Het Gezwel, in den geheelen omtrek gemeeten, a. g.
e. c. b. h. f. d., was by de eerfte mededeeling ongeveer
i6 Rynlandfche duimen groot; thans is hetzelve in die
afmeeting toegenomen tot 28 duimen.
Een lyn getrokken over het Gezwel van a tot b was
voorheen 14, thans 15 d. a lynen.
Van c. tot d. voormaals
thans 17 d.
Van e. tot f. te vooren 13, thans 15 d.
Van g. tot h. voorheen 14, thans 161 d.
k. k. k. k. k. k. k. zyn variceufe Vaten.
1. 1. Het verlengde en uitgerekte Vel van het zydelyk
of flaapdeel des Hoofds.
tn. n. o. p. g. r. s. t. v.. w. x. z. (meer dan het overige
K5
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Gezwel) harde, knobbelachtige, verhevenheden , wan'
onder s. de aanmerkelykfte is.
a. 3. 4. Andere variceufe Vaten.
5. Het gedefigureerde Oor.
y. y. y. De aanmerkelyk uitgerekte en verlengde Oor-

Van g. e. c. b. h. tot f. ligt het Gezwel fterk drukkende tegen het aangezicht ; de hals, borst , en den linker fchouder, hinderlyk aandrukkende; thans is bet Gezwel aldaar en allerwegen veel losfer dan ooit te voolen ; en de bedenking, of misfchien de Arteria Carotis externa in het Gezwel betrokken was , gelyk ik by
de eerfte mededeeling vreesde , wordt hier door opgeklaard , daar men het Gezwel van dit Vat geheel aftrekken, opligten, en dezelve als dan afgezonderd voelen
kan; dan, desniettegenftaande , is het meer dan waarfchynlyk, dat takken van dezelve door het Gezwel, tot
voeding van hetzelve, zoo groot zyn , als het Stamvat
zelve; althans by v. loopt eene huidflagader, die zeer
aanmerkelyk is; terwyl 'er meer andere, vry wat aanmerkelyker, in de diepte, te pefpeuren zyn.
6. Is eene diepte , tusfchen de knobbelachtige verhevenheden, de plaats van het ingetrokken lidteken, alwaar
het bytmiddel, door bovengemelden Kwakzalver, aangelegd is: dikwyls hebben, naderhand, ontvellingen en verzweeringen, met ontlastinge van bryachtige ftoffen, al,
daar, en in de nabuurfchap, plaats gehad, welke my veel
moeite in de heelinge gaven.
De zwaarte van het Gezwel, zeer aanmerkelyk, zedert
myne eerfte mededeeling, toegenomen zynde, is niet juist
te bepaalen ; dan dezelve word gisfelyk i6 a 18 ponden (misfchien meer) gefchat , wanneer men hetzelve
van het hoofd met de handen afgetrokken, byzonder opligt, en alzo weegt. Althans de zwaarte is zo aanmerkelyk en hinderlyk , dat de Lyderesfe , by de vertooning, niet nalaaten kan , tusfchenbeide, de hand ter onderfieuning te gebruiken; terwyl anders een fchortband,
om het hoofd vastgemaakt , de plaats van haare hand
vergoedt.
De bedenkelykheid, ten opzichte der plaats , onzekerbeid der flagaderlyke Vaten door hetzelve verfpreid, behoeftige omftandigheden van de Lyderesfe, talryk en gebrekkig huisgezin , zoo wel als hear teder geftel, hebben
my,
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my, tot bier toe, geene vryheid gegeeven , om tot de
wegneeming des Gezwels (waar toe zy anders zeer
over te haalen zoude zyn, mats ik haar, ten rnintten met
eenige zekerheid, wegens een goeden uitIlag, voorfpelling
doen konde) te befluiten; te meer, om reden, dat het
Gezwel, hoe langer hoe meer, door zyne zwaarte, nederzakkende losfer en van het hoofd verder verwyderd
word, zoo dat men misfchien,na verloop van eenigen tyd,
op eene zeer gemakkelyke wyze , eene kunstbewerking,
ter haarer radicaale geneezinge, zal kunnen in het werk
itellen , welke ik als nog , daar dezelve voorloopig in
myne gedachten bewaard , blyft, en verder meer naauwkeurig bepaald moet worden, niet kan tnededeeien. Bieden zig intusfchen nadere omttandigheden aan , welke de
wegneeminge fpoedig en onvermydelyk noodzaaklyk maaken, ik
, in dat geval, de mededeeling des gevats
niet agterhouden.
In hoe verre dit fchroomlyk Gezwel met andere reeds
bekende overeenkomt , of meer aanmerkelyk is , zal ik
thans niet ondergoeken; het zy genoeg, te mogen vastItellen , dat weinige Heelkundigen desgelyken immer
gezien hebben: even zoo min wit ik my orntlandig, wegens de natuur en oorzaaken van hetzelve , inlaaten ;
bet zy genoeg , dat ik in myn vermoeden , dat namelyk het Gezwel uit eene Klierverftopping of verharding
gefprooten is, door Heelkundigen van meer dan gewoone
ondervinding en lecture, gefterkt word.

WAARNEEMING WEGENS LEN STOMMEN. Door den
Burger J. G. BAUMAN, Chirurgyn te Flaardingen.

p Vrydag den 16 Maart 1 . 798 kwam aan myn huis
O
Evert Snyders, een Boerenknegt, oud 28 jaaren, van
gen fterk geftel, en zeer bloedryk. Hy kon geen woord
fpreek en , en was geheel ftom. 1k von& hem op de Borst
zeer bezwaard en gefpannen ; de ademhaaling beletntherd ; de pots drukkende , ingetrokken. 1k deed bent
terftond een ader openen; en , circa twintig oncen bloed
afgetapt hebbende , begon by eenige verligting op de
borst te befpeuren ; doch , het , bloed niet meer wiliende
loopen, herhaalde ik de aderlaating op, den , regter anti :
weddroin byna twintig oncen bloed afgetapt hebbende,
be-
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begon de Lyder, fcboon zeer zagt , eenig fpraakgeluid te
reeven ; de pols wierd ruimer ; de ademhaaling gemaklyker. ; en, Been teen minuten daarna, had hy volmaakt zyne
fpraak weder.
De Lyder verhaalde my, dit ongemak gekreegen te
bebben in het Sticht van Utrecht, waar hy uit een hooiberg was gevallen en zyn arm gebrooken had : hier van
berffeld, had hy overal rondgezworven, om eenig hulpmiddel voor zyne kwaal te vinden ; tot dat hy, na zesen-twintig weeken zukkelens, als een fiom mensch , uit
Rotterdam by my arriveerde. Hy verhaalde my verder,
vyf a zes maalen, zonder eenige verligting , adergelaaten
te zyn ; doch telkens , volgens zyn zeggen , niet meer
dan vyf a zes oncen.
Ik fchreef hem vervolgens eenige verkoelende en verzagtende poeders voor ; en op den derden dag vertrok
by, zeer gezond, zonder eenige belemmering op de born
of in de fpraak, naar Helvoetfluis, om aldaar zyne goede vrienden te gaan bezoeken.

NATUURLYKE HISTORIE DER PINGUINS. EN MANCHOTS , OF DE VOGELEN ZONDER VLEUGELEN,

(Volgens DE BUFFON.)
(Vervolg en Slot van H. 106.)

de
niet meer dan twee of ten hoogSlaatchoon
ften drie eijeren leggen , of zelfs maar den (*),
egter dit Vogelfoort niet na , zeer talryk te wee.
Manchots

zen ; dewyl zy nooit geftoord warden in de onbewoonde oorden, die zy ter verblyfplaats kiezen, en waar
van zy de eenigfte ongettoorde Bezitters , zyn. „ Wy
„ traden," vermeldt NARROROUGH, 1 , op een tiland (t),
„ waar wy driehonderd Pingnins (Manehots) vingen
„ den tyd van een vierendeel uurs; wy zouden 'er even
„ gemaklyk drieduizend hebben kunnen bekomen, indien
de Sloep dezelve hadt kunnen bergen wy dreeven
ZC,
(*) FOUTER Obiervations p. 182.
(f) In 't gezigt van Port Defir4 , op de Patagonhe Knot,
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ze by troepen voor ons heenen , en een flag op den
4, kop was genoeg om ze te dooden (*)."
„ Deeze Pinguins (Manchots), fchryft WOOD, die men
• verkeerdlyk onder de Vogelen rangfchikte, dewyl zy
„ noch vederen noch vleugels hebben, broeden, zo als
„ men my verzekerd heeft, op het einde van September
,, en in 't begin van 06tober; als dan zou men ze in
zo groat eene menigte kunnen vangen, dat men genoeg
„ hadt tot het fpyzigen van een Vloot. By ons weder„ keeren te Port Defire verzamelden wy omtrent hon.
derd duizend van deeze Eijeren, van welke 'er eenige
,, vier maanden lang bewaard werden, zonder te beder• ven (t). ”
Een Schip kwam op den ig van January op het Groot
.Eiland der Pinguinen, om daar die Vogels te vangen,
en men vondt ze in zo grooten overvloed, dat men 'er
weer dab vyf en twintig fchepen mede zou hebben kunnen
fpyzigen; men vong 'er, in den tyd van twee uuren, negen honderd (4),
Geen Zeereiziger verzuimt de gelegenheid om van de
Eijeren deezer Vogelen een voorraad mede te neemen:
men wil dat ze zeer goed zyn (§). Ook het vleesch
der Manchots, 't welk niet zeer uititeekend is, wordt gebruikt (**); het is een verfrisfmg, op plaatzen, waar men
des
(*) Relation de NAREOROUGH Hifi; Gen. des Voyages , Tom.
XI. p. 30.
(t) Voyage du Capitaine woos , a la Suite des ceux da
DAMPIER..

(1) Voyage de cinq Vaisfeaux au detroit de Magellan, dans
rHifloire des Navigations aux terres auflraleS. Tom. I. p. 272.
(§) ' Er zyn op dit Eiland (Lobos del Mar) zeer veele Pin.
guins (Manthots), van Welke ik eene verbaazende menigte gezien heb door de geheele Zuidzee op de nieuWlingS ontdekte
kusten , en van de Kaap de Goode Hoop. Het vleesch is een
zeer middelmaatig voedzel ; maar de Eijeren zyn voortreflyk.
DAMPIER Voyage autour de Monde, Tom. I. p. 126.
(**) Wy wierpen het miler in de tweede inham van de Straat
van Magellan tegen over het Eiland der Pinguins, waar de Sloe..
pen welhaast vervuld waren met deeze Vogelen, die veel grouter
Gen. des Voyages,
2yn dan Eendvogeien. Amms , dans
Tom. II. p. 215. Wy keerden in 't midden van September weder na Port Defid, om 'er nieuwen voorraad op re doen
Van Zeekalveren, Pinguins en vau de Eijeren deezer Vogelen.
Tom.
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des adders volflagen gebrek heeft (*). Het vleesch deezer Vogelen wil men dat geen vischfmaak heeft, fchoon
zy, naar alien fehyn, alleen van visch leeven , (j-); indien
men ze in de groente ziet, het &nig en laatfte overbIsrfzeI van het groeiend ryk, 't welk in de Ysgewesten beitaat, is zulks min, gelyk men denkt, om 'er voedzel
te zoeken, dan om 'er eene fchuilplaats te vinden (.1).
De
Tom. XI. p. 38. Voyage de NARSOROUGH.
Een klein Eiland,
in de Saldanhabaai , heeft zo veel ZeefalVeren en Pinguins
dat inen 'er eene zeer talryke Vloot mede zou,hunnen ververfchen. Gen. des Voyages, Tom. I. p. 384. De Pin=
guin is beter dan de Duikervogel van de Sorlings Eilanden; deeze heeft een vischfmaak. Om den Pinguin gereed te, Vaakere
moet men hem villen, by is at te vet; over 't geheel is het
een middelmaatig voedzel , gekookt , gebraaden 'Of andert ge.
reed gemaakt ; braaden is best. Wy zoutten twaalfof zestien
tonne!) in, om ons in flede van gezouten vleesch- te 1/rekken.
Deeze Vogeljagt gaf ons veel vermaaks, zo in het vervolgen,
als in bun den weg of te fnyden, wanneer zy in hunne fchuil..
hoeken wilden vlugten of na zee ontkomen, 't geen niet
deeden zonder menigmaal :in hunne gatefi te vallen. Zems
ilooten wy ze in een kring. Men maakt ze of met . een flag op
den kop; want flagen op 't lyf betekenen niet, en dit was ook
p ier goed voor het vleesch dat wy dagten in te zouten.
Deeze ongelukkige Pinguins , van atte kanten vervolgd , waar
yan wy 'er veele fchooten, vielen over elkander heenen; ande•
ren tuimelden van de rotzen, en vonden een gewisfen dood; de
gelultkigften ontOamen het in zee, en vonden ,zich voor vervolging bevryd. Hifi. des Navigation: aux terres aufirales
Tom. I. p. 240,
(*) Vetbaazend groot is het getal deezer Vogelen (op eeni.
ge Eilanden nahy, het 84c:ten Land), zo dat wy 'er zo veelen,
als 't ons beliaagde , met fkokken dood floegea ; ik kan niet
zeggen, dat ze een Iekker voedzel opIeveren: by mangel van
:ender versch vleesch, vonden wy ze uhmuntend. Zy. broeden
bier pier; of wy bevonden !er ons pier op den broedtyd (in
January) want wy troffun geen Eijeren of Jongen aan. Cook ,
fom. IV. p. 72. - PILBERG en woos vonden het vleesch
van de iWanchot zeer goed van finaak ; dan dit hangt zeer veal
van den honger of en het gebrek aan betere fpyze.
(t) Pifcibus duntaxat vesci; non ideo tamen ingrati fuporis
stet pifcium faporein referebant. CLUSIUS Exotic. p. tot.
() De Pinguin- Eilanden (in de Straat van Magellan) zyn
drie in getal. Men ziet op deeze Eilanden weiuig kruids, 'c
welk
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foort van fchuilplaats. Zy graaven kuilen , en kiezen
tin dien einde duin of eene zandige plaats (*); de grond
is daar zo los, dat men, wandelende, 'er zomtyds tot de
knie toe inzakt , en indien de Illanchot zich in zyn
hot bevindt, wreekt by zich op den voorbyganger met
hen in de beenen te byten , die by wet degelyk beet
ueemt (t).
De
welk den Pinguinen tot voedzel ftrekt. Relation de mama,
dans l'ilifloirb Gen. des Voyages, Tom. XI. p. 18.
(*) „ Op her Niezajaars Eiland, digt by Staaten Land, groeit
eene Grasplant van do foort Datlis glomerata geheeten
„ op eene zonderlinge wyze: het is een overblyvende plant,
„ die de grootfte koude doorftaat zy komt altoos by bos, fchen te voorfchyn , op eenigen afftand van elkander: elk ;au
„ krygen deeze planten een nieuwen kruin, en breiden dien tilt
, tot dat ze yier of vyf voeten hoogte lebben; en aan den
„ top ' twee of drie maaken breeder dan aan den voet: de bla„ den en fpieren van dit gras zyn fterk, en dikwyls drie of
„ vier voeten lang. De Zeekalveren en de Manchots neemen
„ huts wyk onder deeze grasbosfchen , en daar zy geheel nat
„ uit Zee komen, maaken Zy de voetpaden, tusfchen die gras„ boifchen, zo zout en flykerig , dat niemand 'er kan gaan
,, zonder van de eene plant op de andere te flappen.” FoRSTER Obferv. p. 34. — Het voorfte en grootfte van die
Eilanden (ten Noordoosten van Oaai Spiring , in ' t gezigt
van Port Defire , in de Straat van Magellan) is het geen den
naam draagt van het Pinguinen- Eiland , omtrent drie vierde
tayl lang. Dit Eiland bettaat geheel nit fcherpe rotzen, uitgenomen op het midden, waar het zandig is, en een weinig groen
krtfid opleveri; dit is de wykplaats van een verbaazend aantat
Pinguinen en Zeekalveren. Relation de LIARBOROUGH , dans
Gen. des Voyages, Tom. X. p. so.

(t) Voyage de cinq Paisfeaux au detroit de Magellan, Tom.

I. p. 681. & Tom. I. T. 287. de l'Ilifkire des 1Vavigations aux
Terres aujirales. Zy maaken gaten in den grond, onthou.
den zich aldaar gelyk onze Konynen , leggen 'er eijeren: zy
leeven yin visch , en kunnen niet vliegen, geen pennen aan
vleugels hebbende , die aan de zyden als lappen leder neerLangen. Voyage d'ouvrEn vooRT autour de Monde ; dans. k

Recueil des Voyages , qui ont fervi a l'etablisfement de la Cont..
pagnie des Indes Orientates. Tom. H. p. 15. — Geheel de
oever digt by Zee, is vol gaten , wan deeze Vogelen de
Eijeren uitbroeden: het Eiland van de Straat is vol van deeze
gaten, uitgenomea eene fchoone vale', waar een fyn groen krui3

groeit
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De Manchots ontmoet men niet alleen in alle de Zuidlyke oorden van de groote Stille Zee en op alle Eilanden
diar in verfpreid (c) , zy worden ook aangetroffen in
den iftlantili.hen Oceaan. Zy komen voor in grooten getale omareeks de Kaap de Goede Hoop, en zelfs Noordlyker (t). Het fchynt ons toe, dat de Duikervogelen,
ontmoet door de Schepen 1 'Zig/a en la Marie, met het
eerfte dryvende Ys, Manchots waren (.) ; en moeten zy
ook in de Indifthe Zeeen voorkomen , indien PYRARD
naauwkeurig is met ze op de Ztollons in de Maldives te
brengen (§), en indien de Heer SONNERAT ze op i'Vienw
groeit, 't geen wy ons verbeeldden, dat deeze Dieren ter weida
dient. Hifi. des Navigations , Tom. I. p. 240. — In eene
Baal aan de Brafillehe kust vindt men eene verbaazende menigte van die Vogelen, welke de Engelfchen Pinguins noemen:
deeze Vogels hebben geen wieken, zyn veel grooter dan Ganzen; zy maaken gaten of Nolen in den grond, in welke zy
zich verbergen; dit is oorzaak dat eenige Franichen 'er den
naam van Crapauds (Padden) aan geeven. Voyage autaur de
Monde, par DRAM Paris 1641, p. 17.
(0) Over 't algemeen vindt men op geen gedeelte van Nieuso
Zeeland zo veel Vogels als in Duski-Baai. Wy zagen 'er
ook Pinguins. FORSTER Obfervations, p.
0') Twintig mylen ten Noorden van de Kaap de Goede
Reiop , is een groote menigte van Vogelen, en, onder andere,
eene ongelooflyke hoeveelheid van die men Pinguins noemt ,

zodanig dat wy ons naauwlyks in deeze vogeimenigte konden
wenden of keeren. Zy -zyn niet gewoon menfehen te zien;
dewy' 'er bykans nook fchepen aan dit Eiland komen , of het

snoet by tdeval zyn, gelyk wy 'er kwamen. Premier Voyage de
a. SPILBERG aux Ades Orientates , dans le Reeueil des Voyages

qui ont fervi a l'etablisfement de la Compagnie des Indes Orientates, Tom. II. p. 420.
(4.) Op 48 0 so/ Zuider Breedte en 7° Lengte. Expedition
des Vaisfeaux Cfligle & la Marie; dans l'Hifi. Gen. des Voyages,

Tom. XI. p. a58.

(§) Veele van de kleine Eilanden der ..ltollons , onder de
Maldivifehe Eilanden, hebben geen groen kruid altoos, en be-

itaan geheel en al uit los zand, waar van een gedeelte by
hooge vloeden onder water ligt : men vindt daar altoos een
grooten voorraad van Kreeften en Krabben; met eene zo vetbaazende menigte van Pinguins, dat men de voeten niet kan

nederzetten, zonder op eijeren of jongen te trappen. Voyage
de FitANCOlS MUD, p. 73.
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Guinea gevonden heeft (*). Maar, uitgenomen deeze
verder ftrekkende oorden, mag men met den Heer FORSTER
zeggen, dat de Keerkring over 't algemeen de grensfcheiding is, welke de Manchots niet overfchreeden, en dat
die Vogelfoort de hoogite en kOudtte Breedten in het
Zuider lialfrond zoekt.
Desgelyks fchynen de waare PillgUitiS onze Pinguins
van 't Noorden , by voorkeuze in de Tszee te woonen:
fchoon zy om te broeden tot op het Eiland Wight komen,
niet te min fchynen de Eilanden Feroe en de kusten van
Noorwegen hun geboortegrond , en op litt" oude vaste
land: als mede Groenland, Labrador en Terre Neuve, in
de Nieuwe Wereld. — Zy zyn, even als de Manchots,
geheel onbekwaam om te .vliegen; zy hebben flegts de
beginzels van vleugels, 't is waar met pennen voorzien,
doch zo kort dat ze 'er alleen mede kunnen klapwieken,
De Pinguins onthouden zich , even: als de Manchots,
bykans altoos in Zee, en komen niet op 't -land, dan out
nesten te maaken, en uit te rusten, met zich; plat neder
te leggen: het loopen, zelfs het overeinde than, valt hurt
even moeilyk , fchoon hunne pooten 'een weinig langer
en iets weer voorwaards geplaatst zyn dan 'by de Man-dots.
Ein'
(*) Deeze Reiziger fchryfc ats een veriefit Natuurkenner.
,
• Alle foorten van Manchots zyn verflooken van ,het vermogen
„ om te kunnen vliegen; zy loopen Ilegt,.en_houden, loopende,
,, het Iyf reeht overeinde.; hunne pooten Item geltegi agter
„ aan het lyf , en zyn zo kort dat de Vogel geene dan klei'ne
• Happen kan doers; de vleugels zyn niet raiders dan byhang„ zels ter plaatze waar de vleugels moesten ftaan; zy hebben
'er geen dienst van , dan om den Vogel in den waggelenden
gang te onderftetten. Zy gaan am land ofn 's nags nit te
„ rusten en te broeden. 'De onmogelyitheid, Naar in zy zyn
„ om te kunnen vliegen, flelt hun geheel- ten doele aan de
,, zodanigen, die aan wal komen, en men vangt ze loopende.
,, Het gebrek in hun maakzel, 't geen hun buken ftaat Heir
„ am hunne vyanden te ontvingten, doet te aanzien vaor. ten
„ niterften domme fehepzels, die zelfs geen zorg ter zelfbef
• cherming
draagen. Men vindt ze nook op bewoonde pleat„ zen, en zy kunnen 'er niet verblyven ; het is een Gettacht ,
• 't went , buiten Nat om zieh te Verdedigen en' re VIngten,
„ moet verdwynen waar zich de verdeigende mensch nederzet,
, die niets last beftaan 't geen by kan uitroctijen.” Voyage 4
la Nouvelle Guinee, p. 178, enz.
MENG. 1798. NO.
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Eindelyk., de overeenkomften in geaartheid, itI leevens.
wyze, in gettalte, zyn tusfchen deeze twee Vogelfoorten,
hoe zeer anders in weezenlyke kenmerken onderfcheiden,
zo groot; dat de Natuur, deeze fchepzels voortbrengende,
aan de beide uiteriten des Aardkloots. de uiterfte vor-,
men van het gevleugelde geflacht geplaatst heeft.

DE TEKEN- EN SCHILDERICUNST BESCHOUWD ALS
FEN VERN/00EN DAT OM IN STAAT STELT
DE GQIXHEID_ IN HAARE WERKEN NAAR TE
BOOTZEN; EN OOK DAARIN
BOVEN
DE I3IEREN VERHEFT.

nrider alle.defraaije Kunilen is 'er zeker geene, welke
k_1 van ‘uitg.ehreider nuttigheid is, en grouter, fuller ,
auur.aaamer en onfchuldiger genoegen aanbrengt, dan de
Tekenktnasten de onmiddelyk dear mee verbonde Schilder,
kunst.. Affenfirtag7ielkander verhaalen, dat eene Griekichs
nerclerin,.:welke de.fchaduwe van heuren Coridon in het
zp,ncl.laftacude,,de, gerfteSchilderes was; de oorfpronk van
de Tekenkbnde is veel ouder, — zoo oud als de waereld.
3Vy maaken van zelfs, eer wy het weeten , aftekeningen
met onze denkbeelden. , Ons zien, .wat is bet anders,- dan
eene afbeelding:defVoorwerpen als, in eene duistere ,kamer.
filet zon- en . 'n4a-p- kunstlicht lichtte den . eerften
Dlensch 41 :a4pnds..vOor, en tekende fchaduwbeelden en,
qintrekken N44 7 ,4403ye, ' voorwerpen voor zyne oogen, en
by had nib /neer, noudig , do_ , dezelve to volgen en.
liweges DIOEIWII;I: en bier van hebben de :Grieken
gelyk in meet, andere gevallen , zich de eer toege6,
gen& De .:fpiegelingem in het water volthoiclen deeze
afbeeldingen - en Anoesten den mensch van zelfs doen
bevatten ;de rtinggykheid, out dezelve na to . bOotzen ,
hoe eenVondik eit:fuw : zy ook zyn mogten. • be wyze
Schepper heeft den mensch r. niet alleen. het. vertnogen ,
Maar ook de .zugt, orn hem na te volgen, natuurlyk ingegeeven.'
gevoelt zyn, minderheid , wanneer by
e'en groeijénd, een leevend, zelfswerkend weezen
voortbrpngen; geen enkel , grasje, geen myt geen ongefatzoeneerden . Wovm kan hy. fcheppen. Hy mag al de
vermogeps der tiltvinding, bexekening en knnstbewerking,
by elkander vereenigen ,
by mag ons- ecn herder
(lie
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die op de liuit blaast, een meisje dat op het clavier
fpeelt, teneend die zwemt, met de wieken klapt, voedfei
fchynt in te neemen, te verteeren en uit te werpen, vet.toonen, het is enkel begoocheling, zonder leeven, zonder
adernhaallng, zonder groei, gevoel, en kragt van voortteeling — 'oneindig minder , dan in het minfte Moschgewas, of de geringfte Polyp. — Neen — die raderen
door den adem des leevens in beweeging te brengen en
to houden , welke tot het groeijend en dierlyk leeven
vereischt worden, is alleen het werk . van een fcheppende
Almagt en onderhoudende Voorzienigheid. Ons °river,
Mogen in decker' ,opzigte ftrekt zoo zeer tot onze vernedering, als tot verhooging, tot verheerlyking, van :dat
Weeten, dat millioenen myriaden, zoo in het groeijend,
als in het dierenryk , door een enkelen wenk voortbrengt,
en duizend zonnenftelzels door den almagtig woord in orde
en beweeging houdt. — Dan wy hebben egter eene
onweerftaanbaare neiging, om den Schepper na te volgen.
Wy mogen dit doen,- en zyn het verpligt te doen
in onze zedelyke verrigtingen , --- in de Werken van
Liefde, Wetdaadigbeid , Billykbeid, Regtvaardigheid en
altes, Watt de deugd ons voorfchryft; de verhevenheid van
ofizen glut, -de . edelheid van onze beftemniing, betoont
zith daarin • op-eene uitneemencle r wyze. • Wy zyn vatbaer en" in de mOgelykheid om ,goed te doen , en 'de
GOddelyke vOetftappen tan onzen Hernelfchen Vader na
te'volgen ; chats in zyn wy &even de dieren zeer verre
veiheVetf, die-niet anders kunnen, dan in hun bepaalden
kring van natuurlyke werkzaamheden zich beweegen , en
Wy kunnen zedelyk goed doen, en mogen
daarom Op die' belooningerr , hocipen, welke het goeddoen
noOdwendig igtervoigen , welke--wy uit de goedheid
van den Opperbeftierder , uit de beftemming van den
tedenlyken Theitsch, mogen afleiden, en, zoo wy aan eene
Goddelyke–Openbaating geloOven, zekerlyk kunnen verwagten: belooningen, welke deeze waereld niet altons opleVert; maar die wy daarom ,in eene toekomende
betere wiereld mogen te' gemoet zien , en daarom een
Voortdunrend beftaan op -zekere' gronden voorontlerftellen. Het een noch het ander heeft in de dieren plaats,
hoe zed, ty kunftig bewerktuigde lighaanien hebben, een
vrywillig gebruik van dezeive bezitten , en nevens ons
bewoonera van deezen aardkleot zyn. Zy kunnen bunnen en onzen Maaker in bet zedelyk goede niet navolLa
gen ,
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Ben, zyn onvatbaar voor alle voorfcbriften , en daaront
ook voor die uitzigten en belooningen, welke de toekomitige eeuwe oplevert.
Maar wy zullen meer zeggen. — Onze bewerktuigde
lighaamen gaan zoo wel, als onze zielsvermogens de redenlooze fchepfelen onbegrypelyk verre te boven. Alle
hunne werkzaamheden bepaalen zich tot het voedfel ,
tot het beveiligen van bun bettaan , en tot de voortplanting van hun geflagt. Alles bepaalt zich tot deezen kring.
Zy werken volgens hun inflind, en de uitwerkingen
zyn dezelfde in den eerflen beginne geweest, als zy
aan den afloop der Eeuwen zullen bevonden worden, Zy
zyn, voor vorderingen onvatbaar. Het eerfte net, dat de
vader en moeder der Spinnen maakten, was zoo kunflig,
als het geen wy thans door dit geflagt zien vervaardigen.
Met moeite en geweld worden zy een weinig buiten hun
kring gebragt , om ons tot ons gemak , voordeel of vermaak, dienstbaar te zyn: maar deeze kring kan maar zoo
ver en niet verder ungezet worden.. Voor geduurige vordering zyn zy niet vatbaar. Wy neemen van tyd tot
tyd in volkomenheden toe, en zoo bet menschdom zorgvuldig genoeg geweest was, om van alles eene naauwkeurige aantekening te houden; zoo de tyd, de geduurige omwentelingen der Eeuwen, de verwoestingen door aardbeevingen vuurbraaken , overftroomingen , oorlogen en
brandftigtingen, niet telkens bet spoor van de fehoonfte
kunstgewrogten hadden uitgewischt ; zoo de menfchen altoos
getrouwelyk bunne ontdekkingen en vorderingen hadden
opgegeeven, zonder zich met geheimen op te houden; —
zoo wy niet, met Lin woord, in verfcheide opzigten genoodzaakt waren telkens van vooren of te beginnen, tot
welk eene hoogte zouden wy het van geflagte tot geflagte
gebragt hebben!
,, De Dieren kunnen hunnen Schepper in het verrigten
van zedelyk goed, gelyk de menfchen, niet navolgen. Zy
bebben een zeer bepaalden kring van natuurlyke werkzaam&den, — zy maaken in dezeive geene vorderingen, man
werken de ingeevingen van hun ingin3 alleen utt.4'
Doch de menschlyke werkzaamheden bepaalen zich in 't
geheel niet, maar ftrekken zich nit tot in bet oneindige;
alleen dat geene uitgezonderd , gelyk wy boven aanmerkten, waar toe een Goddelyk fcheppend vermogen vereischt wordt. Indien men de eerfle hut, die Vader Adam
bouwde, vergelykt by de gebouwen-, die zyne kinderen
in
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in Niaiye, in Babylon, in Perlipolis , in Peking , in
.then, in Rome, hebben opgerigt, welk een ondericheld!
De mensch durft alles onderneemen. Zyne veruitziende
denkbeelden maaken telkens nieuwe plannen , en zyne
vingeren, zoo wel tot het allerfynfte werk, als tot den
grootften arbeid, tot het maaken van Pyramiden, gefchikt,
voeren het uit. Hy maakt kleinigheden , waar van de
kunst niet, dan door het vergrootend glas kan nagegaan
worden, en by itigt gevaarten , die tot in de wolken
reiken, die de eeuwen verduuren. Ook daarin volgt by
zynen Schepper zoo veel mogelyk na. Zyn vernuft
denkt daartoe werktuigen uit, zyne handen bereiden ze,
op dat dezelve de zwakheid van zyn vermogen to hulp
komen. Hierin is by weder zoo ver beneden zyn Schepper, die geene werktuigen behoeft, die door zyne Almagt
werkt, als hy verheven is boven zyne redenlooze medefchepfelen , die geene werktuigen kennen noch bezigen
kunnen tot de weinige eenvoudige verrigtingen, welke
onder hun bereik vallen.
De mensch denkt en werkt niet alleen, vooral wanneer
hy in een befchaafde Maatfchappy zich bevindt, op het
geen tot de noodzaakelyke behoeften vereischt wordt, en
tot zyne beveiliging ftrekt tegen den aanval van menfchen
en beesten , voor ,welke by dikwerf zou moeten zwigten, zoo zyn vernuft hem geene middelen ter verdediging
aan de hand gaf , waar door hy de overhand krygt
boven de grootfte en fterkfte dieren , welke zich alleen
van hunne natuurlyke . kragten , van hunne hoornen ,
mull en klaauwen, bedienen maar de mensch denkt
en werkt ook tot zyn gemak, tot zyn genoegen en vermaak ; hy legt zich toe op alles, wat tot alle mogelyke
verciering en verlustiging der oogen ftrekken kan. —
De Goedheid en Wysheid van den Schepper blinkt ook
daarin uit, dat by niet alleen alles, wat tot nooddruft,
maar alles, wat tot genoegen en vermaak van den mensch,
tot vermindering of verzagting van zyne rampen, ftrekken kan, heeft voortgebragt, en met even dezelfde zorg
als bet volftrekt noodige onderhoudt. Befchouw
in den morgenftond , of in den avond , de opgaande of
ondergaande zon 1 — zie in de Iente, of in den zomer,, het wyduitgeflrekte landgezigt , of den lommer
van weelig groeijende boomen geef agt op de mengeling en het maakfel der bloemen, en boor het verrukkeverkbillend gezang der vogelen 3 en kunt gy aan
L3
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deeze gOedbeid twyffelen? Kon ze niet diktverf uwe zorgen ieenigen , uw hart een onuitfpreeklyk gevoel van
kalmte en genoegen verfchaffen? Ook hierin kan de
mensch zynen Schepper navolgen, en zich boven de diem)
verheffen. De Godheid beefs hem daartoe met ten .vernuft,
eene neiging, een vermogen, boven de andere aardbewooners, begiftigd; by geeft hem de ftoffen aan de hand, op
dat by de vakken zou kunnen danvullen , en zich door
zyn eigen kunstgewrogten eene aangenaame bezigheid , een
ftil genoegen, verfchaffen zou , om .de verdrietelylibeW
voor te komen, de eenzelvigheid en verveeling te verminderen, — vooral dan, wanneer de natuur zich van alien
luister heeft beroofd, of wanneer de duisternis een. fibers
werpt op alle de fchoone veldrooneelen Zoo heeft
by den mensch, voor zoo ver het in deszelfs vermogen
ftond, in zynen dienst willen gebruiken, en tot zyn medewerker willen aanftellen ; hoe zeer by dikv.Terf deeze
goede oogmerken overfchrydt, in bet overtollige vervalt ,
de natuur niet te bulp komt, maar verbastert , wanneer
by van het eenvoudig fchoone te ver afwykt, en valfche
vonden zoekt. ja , de Vader der menfchen heeft meet
gedaan , by heeft den mensch niet alleen tot zyn medehelper, tot zyn navolger, verkozen; maar hem eene neiging gegeeven en bet vermogen gefchonken, om de fchepping door eene tweede fchepping te vermenigvuldigen, om
door zyn vernuft een andere waereld daar te ftellen, en dezelve met nieuwe weezens aan te vullen. Hy kan wet geen
groeijende., leevende, bezielde, fchepfeten voortbrengen;
dit heeft God voor zich zelven behouden: maar by fchept
landfchappen en gebouwen , _en ftoffeert dezelve met
menfchen, koeijen , paarden, ezels, fchaapen , geiten , of
met gevogelte. Hy (Met de Zeeen en Rivieren zich met
onftuimige baaren verheffen, met effenbaare golfjes vloeijen, of in een itille kalmte zich in een fpiegel veranderen, en de fchepen daarop hunnen •cours vervorderen. Of
by vereeuwigt ons de gedaante van perzoonen, ons aandenken of onze liefde waardig. Hy ontrukt gedenkwaardige bedryven aan de vergeetelheid. Of by onthaalt ons
op de keurigfte bloemen en kruiden, en discht ons tafels
aan met uitgeieezen visch, of fruiten, welke teffens onze
oogen en onzen fmaak kittelen. Alics war daartoe vereischt wordt levert de fchepping rykelyk op; Parkernente vellen, bout en koper tot tafereelen, of de kunst bereidt papier en doek van lynwaat. De .bergen leverep
droo-

147
drooge verwen en mineraalen; de aarde zelve is fomtyd$
in eene' nurtige verf- of tekenftoffe verkeerd, en de' boomen zweeten gommen tot het zelfde gebruik.. Alles werkt
dus mede; de kunftenaar behoeft niet verleegen te than.
'Er is overvloedige zorg gedraagen om zyne heerfchendp
genie op te volgen. Of verkiest by dezelve en masfe Ukt
te oeffenen: by vindt ook ryke ftof; gefchikte aarde orn
terwyl
te boetfeeren; koper of lood om te gieten
fteengroeven hem keur van mariners opleveren , en dc
mynen hem gereedfchappen bezorgen omze te bewerken tot kunftige beelden of basrelieven.
Aan alien is ondertusfchen deeze genie, die fcbeppende
gave, niet medegedeeld, zelfs,niet aan alle Natien.
Niet aan alle menfchen; want daar door zou de aarde met
kunstgewrogten opgevuld worden , en dezelve zouden,
door den overtolligen overvloed, veel van hunne agting
verliezen. 'Er waren onder IfraO1 maar twee uittteekende Kunftenaars , welken die geest was ingegeeven ,
en door bun en onder bun opzigt wierd alles, wat tot
toeftel en- opciering van het eerfte Ifraelitisch heiligdom
verftrekken kon, vervaardigd. Gelyk in alle opzigten,
bezielt de wyze Voorrienigheid ook in dit geval de onderfcheide indiyidus met verfchillende neigingen: anders
zouden zy elkander in den weg loopen; nu hebben zy
de een den anderen noodic,r , en de band der zamenleeving wordt des te naauwer toegehaald. Niet onder
alle Natien is deeze natuurlyke gefchiktheid , om den
Schepper, met juistheid en bevalligheid zoo van naby in
zyne werken na te volgen , dat het oog 'er menigrnaa1
door bedrogen wierd: feboon de poogiogen daartoe Vry algemeen zyn van het vetafgelegen IndiOn of tot aan bet
kille Norden. De Egyptenaars, de. Chaldeèn, de Chineezen , de yap on necz en en Mogollers , de Phoeniciers,
de hadden onder de oude Volken hunne Schilders en Beeldhouwers; maar van hunne wyze van uitvoeren kunnen wy geen grooten denk maaken uit de geringe
fpooren , die.'er van hunne vorderingen zyn overgebleeyen. De Indifche Volken zyn in hunne: uitoeffeningen,
even als wy van de kunstbewerkingen - der dioren hebben
aangemerkt; zy blyven dezelfde , en fchoon zy al voorbeelden uit Europa ontvangen, zy gaan . bun ouden tred,
en kunnen of willen geene regelen van perfpeaief, van
licht en bruin, in agt neemen; hunne figuuren blyven plat,
en hunne fchilderingen under houding , zonder behoorly.
L4
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tyke mengeling en fchakeering van koleuren. — In
de Griekfche Steden en Gemeenebesten , en zommige van
derzelver Volkplantingen, — in Italien, wierden de Schilder- en Beeldhouwkunde in derzelver kragt en vollen
blister alleen aangetroffen. En hoe weinige Natien hebben
in de nieuwe waereld aanmerkelyke vorderingen gemaakt!
Lang teed het, eer de waare kunst uit het Oosten in het
Westen wierd overgebragt, en zich alleen in Rome, Florence, Bologne, Padua, Venetia:, en weinig. andere Steden,
vestigde; lang eer zy zich verder uitftrekte. Hoe
weinig Landen zyn 'er mee bedeeld! De Turkfche Godsdienst onderdrukt de kunst in alle landen, waar zy haazen invioed heeft. Hoe uitgeftrekt en onderfcheiden het
Rusfifche gebied ook zy, noch belooningen noch dwang
hebben 'er draage. lyke Schilders kunnen voortbrengen.
Hoe groot en ryk onderfcheide Natien Duitschland ook
zyn moge, evenwel was het Dimmer en is het nog niet
ryk in groote Schilders of Beeldhouwers. Van de Noordfche Ryken vernam men niets. Wat zullen wy van
Spanfe en Portugal zeggen? dat de kunst daar, in evenredigheid van de fchatten uit het Oosten en Westen aangevoerd, niet heeft opgenomen. In Frankryk is het 'er
anders mee gelegen. Egter maakt bet charakter der Inwooneren het zeer bezwaarlyk, om een doorwerkt ftuk,
in den regten toot), met een bevallig licht en bruin to
leveret). Zekerlyk zou men het van eene Natie, welke de
wet ftelt aan Europa in fmaak en mode , die de weelde
ten hoogften top heeft opgevoerd, en waar alle kunften
in de Eeuw van LODEWYK de Peertiende zoo veel aan.
moediging vonden, nog beter verwagten: — anders zou
dat groote Volk zoo veel opgeleverd hebben, zy
onze ftukken wel ontbeeren kende». Engelani heeft zedert langen tyd in fabrieken van Wol en Staal uitgeanunt. Het leverde ons lang de naauwkeurigfte en
fchoonfle werktuigen : maar het leverde geene Schilders,
dan eenige Vreemdelingen, welke zich daar nedergezet
hadden , tot aan de heeft van deeze Eeuw. Zoo hebben
de Natien even als in de onderfcheide produBen elkander noodig. Hoe gelukkig is bet dan , dat ons klein
hoekje lands, voor een groot gedeelte uit het water opgehaald, en naauwlyks tegen de golven tot dus ver haven gehouden, dat zoo vecl behoeften van elders halm
moet, door de Voorzienigheid dermaate in deezen op.
zigte begunfligd is, dat wy, indien men alleen Ballot
uit-
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uitzondert, voter geene Natien behoeven onder te doen:
ja de meesten, — zelfs ook Italien, in zommige vakken
verre te boven ftreeven. Onze oogen kunnen zich dut
met de voortbrengfelen van onze Landgenooten verlustigen. Wy behoeven de navolgers der fchepping niet
van elders op te zoeken, noch hunne kunstftukken voor
ens zuurgewonnen goud in te ruilen. Wy behouden den
roem, welke bier mee billyk verknogt is, voor ons zelyen , en hebben het genoegen , dat de ftukken van
onze nabootzers der eenvoudige of der fchoone Natuur,
maar de eertte vooral, alomme gezogt en ten duurften
betaald worden.
Hoe 'billyk is het dan niet, dat men dit uitzonderend
voorrecht met dankbaarheid erkenne, hetzelve bewaare,
en op alle mogelyke wyzen handhaave. De Kunften
trekken tech zoo wel, als de Weetenfchappen, de Koopvaard, de Rykdommen, de Magt van het eene Volk naar
bet andere. Wat is Italien, de wieg en bakermat der
hedendaagfche Schilderkunst, by het geen Italien van te
vooren was, teen de MICHAEL ANGELOS, de RAPHAELS,
de GuiDO RHENIS, de CORREGGIOS, de CARRACCIS, en
andere reuzen in de kunst, in hetzelve leefden! Indien
men een enkelen uitzondert, is 'er wel iemand in Jiraband,
die in 'de fchaduwe van RUBIiENS, VAN DYIC, GAs pAR DE
RRAAYER, BREUGEL TENIERS, Nan kan ? Hoe zeer
moet ons dit op onze hoede doen zyn! De kunften zyn
edel en kiesch, en vestigen zich daar, waar zy een goed
onthaal vinden, waar overvloed en welvaard heerscht, en
agting en belooning beide te vinden zyn. Deeze geeven
den Kuuttenaar moed, en doe') hem geduldig alle de menigvuldige en moeijelyke trappen beklimmen, zonder welke men tier zeggen kan, by is het te boven! — En hoe
veelen nog , die halverweg fteeken blyven! — Wy behooren, dan, indien wy onzen pligt en ons belang kennen , — zoo wy een waaren finaak en liefde voor de
kunst bezaten , zoo wy eenige• zugt voor ons Vaderland
hebben: — dan behooren wy den Kunftenaar de verfchuldigde agting te betoonen, hem het leeven aangenaam
te maaken, en aan het werk te helpen, op dat wy het
ons niet te laat beklaagen.
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OVERZETTING DER BRIEVEN VAN EEN HINDOO RAJAH:
VOORAFGEGAAN VAN EEN BEEIGT 9 WEGENS DE
GESCHIEDENIS, DEN GODSDIENST EN DE ZEDEN,
DER HINDOOS. Door ELIZA HAMILTON.

Cchetfen en tafereelen van de Gewoonten, Zeden en
Gebruiken, der Europeaanen, veronderffelde
„ Oosterlingen, zyn niet zeldzaam. Velgefchreeven beval„ len zy natuurlyk , en door de berispingen daar in voor.
„ komende , by de waarneeming van treffende beeldte„ nisfen , wordt .de Dwaasneid verbeterd zonder
• heid, en de lesfen der Wysheid en Braafheid , van de
10 lippen der Welwillendheid vloeijende, maaken eenen
• diepen indruk. — Van zodanig eenen aart en ftrek• king zyn, onzes bedunkens , de Brieven van ELIzA.
• HAMILTON, in het Opfchrift vermeld.
„ Voor deeze Brieven gaat eene Inleidende Verhande„ ling, over de Gefchiedenis, den Godsdienst en de Ze„ den , van de Hindoos. Uit deeze zo wel als uit de
51 Brieven zelvezullen wy het voornaamfte , het meest
• treffende, mededeelen; en fchoon de waarneemingen , op
„ de Europeefthe Zeden gernaakt , meest die der %Engel„ fchen betrelfen , zullen anderen ze niet, zonder toepas„ felyke leering, leezen kunnen. Voor het tegenwaordi„ ge bepaalen wy ons tot het pen de Schryffter, in de
„ Inleidende Verhandeling, vermeldt van de Gefchiedenis,
,, den Godsdienst en de Zeden, der Hindoos.”
„

5t "

41.w.

Dat gedeelte van Alia, den Europeaanen bekend ondex
den naatn van Hindolian, ftrekt zich van het Gebergte van
7'hibet, ten Noorden , tilt, tot de Zee ten Zuiden; en van
de Rivier den Indus aan 't Westen tot de Burampooter
in 't Oosten; bevattende dit Landfchap
' in zynen ommekreits eene menigte van Landfchappen, onder welke veele
beroemd zyn , van de ondfte tyden her , wegens de ge.
zondheid der . Lugtsgefteltenisfe , de rykheid der voortbrengzelen , en de vrugtbaarheid van den grand.
Van deeze Landftreeke zyn de Hindoos (*) de oarfprong(*) Het woord Hini , waar van Hindoo , en Hindollan, of
Land
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fproneyke Bewooners. Over de herkomst deezes Volks,
in 't Oosten , zo beroemd , heeft de tyd den dekmantel
?der vergetelnisfe uitgefpreid. De eigen Jaarboeken der
Hindoos brengen , die terugge tot een tydperk zo verre
verwyderd, zo Veel vroeger dan de Jaartelling der Europeaanen , dat de Europifcbe trots dezelve verwerpt. De
beerlyke blyken van oude grootheid, egter, die men nog
heden ten dage aantreft, en die met den onafiaatendften
vlyt door veele Engelfchen zyn opgapeurd , leveren het
onwederfpreeklykst blyk op van de oudheid deezes Ryks,
en fchynen de verzekering te onderfchtaagen van de Hindoofche Gefehiedboekeren ,
dat de . duur van het Rindollanfche .Ryk' niet geivenaard wordt door de Ge5 i-fchiedenis van eenig ander deel des Mensehlyken Ge„ flachts."
Om =den te geeven van deeze, buitengewoone duurz(Aamheid, moeten wy onze aandagt vestigen, niet op de
grensfcheidingen door de Natuur. gevormd rondsom de
Landen deezes Gebieds; maar op de inwendige oorzaaken,
ontftaande uit den .aart huns Staatsbefluurs , uit hunne
Wetten, Godsdierst en Volksvooroordeelen, en Itandhoudende Zeden.
Het onde Staatsbeftunr in HindoJtan fchynt eene Bondgenootfchaplyke vereeniging geweest te zyn van verftheide Staaten , elk beftuurd door deszelfs eigen Rajah , of Opperhoofd maar, door eene foort van Bondgenootfchnplyke Leenhoorigheid , onderworpen aan de
Opperheerfchappy van den Keizer , het Opperhoofd
van alle.
De wyze, op welke de Rajahs het Regt van HeerfchapLand der Hindoos, afkomt, is van Perfifchen oorfpronge. Co.
Ione pow wil ,diem nom afgeleid hebben van limn een veronaera,elden Zoon van enitsi, den Zoon van tioAcii. Andere Oosorlingen fchryven de herkomst deezer beniatninge toe aan de
Rivier Indus. Ten wille der zodanigen, die vermaak fcheppeit
in Woordaileidingen , voeg ik hier nevens eene Aantekening,
gefthreeven op den kant eens Afichrifts der Gentoo-lretten,
thans in mya bezit, door een Man wens kennis in do Perk.
Oanfche Taal allen overtrof: „ Hai wooid Hind wordt menig„ maal door de Perfifeke Dichters gebezigd, om zwart of don„ kerverwig te betakenen ; en her is waarfchynlyk, dat Hin
„ dos niet weer betekent dan een zwart Man, even als ous
„ Neger van Niger gamin:”
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fchappy over de Hindoos uitoefenen, heeft zo weinig over•
eenkomsts met die welke plaats grypt by de kleine Sou•
verainen van zulke Staaten in Europa, als in eene bykans
gelyke omftandigheid geplaatst zyn, dat men het groot.,
ite onregt zou doen aan het beminnelyk en goeddaadig
charmer der Hindoos , wanneer men deeze met geene
wilde vergelyl(en. — Daar te lande heeft het Regt van
Oppermagt het zagte voorkomen van Vaderlyk Gezag.
De Vorst merkt het Volk aan als zyne Kinderen , ona
welke te becchermen en to bevoordeelen by van den Hemel beftemd is ; en de genegenheid van den Onderzaat
voor den Vorst, under wiens toevoorzigt by de zegenith
gen der Vrybeid en Ruste geniet , groeit aan , door de
agting voor zyne Deugden, tot eene onlosmaakelyke ver.
knogtheid (*).
De Verdeeling der Hindoos in vier Casten of Stammen,
aan ieder van welken een byzonderen hand is toe.
gefchikt , en byzondere pligten voorgefchreeven zyn
is, buiten twyfel, eene andere oorzaak, die ter algemeene
overeenftemming medewerkt. Die verdeeling moet gemaakt
(*) De berchryvingen van een' Dicbter kunnen zomtyds Ingeroepen woi den om de verzekeringen van eenen Gefchiedfchry.
ver te regtvaardigen , of op te helderen. In dit licht befchouwd, zullen de volgende getegden nit eenSchou ,wfpel, Sa.
contala, gefpeeid ten Hove van een Indiaanichen Vorst, beroemd van wegen zyne zugt voor de Kuniten en de befcher.
ming , welke by verleende aan de befchaafde Letteren, in de
eerie Eeuw v66r CHRISTUS, bier niet tg onpasfe komen.
Dear zit de Koning der Menfchen, die het geluk ten zynen
„ gebiede heeft , nogthans betoont by gelyke hoogagting voor
„ alien; bier wordt geen Onderdaan , zelfs van den 1aagften
„ nand , met verftnaading bejegend. — Gy zoekt uw eigen
vermaak Met; Been, het is-voor uw Volk, dat gy u, van
„ dag tot dag, vermoeit. — Wanneer gy de roede der Reg„ vaardigheid zwaait , brengt gy te regt alien die van de
„ paden der deugd zyn afgeweeken ; gy ftilt den twist ; gy
„ zyt gevorind ten welzyn uws Volks; uwe Dloed- en Aanverwanten bezitten, 't is waar, grooten rykdom ; maar zo
„ onbeperkt is uwe toegenegenheid, dat aXe uwe Onderdaanen
„ door u, als uwe Bloedyerwanten warden aangezien.” [Van her
Indlaanfche Schouwfpel Sacontala, met de Ophelderingen van
G. FORSTER, hebben wy eene keurlyke Nederduitfche Vertaaling,
in den jaare 1792, by A. LOOSIES 2 PZ. uitgegeeven.] RIEDAGIN
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rnaakt weezen in een tydperk voor de nafpeuring te vent!,
afgelegen, en dat zelf de gisfing verbiedt een ftoute vlugt
te neemen. Dezelve wordt door de Hindoofche Schryvers, met bet kleed der Allegorie omzwagteld, voorge.
geld. Zy zeggen , dat BRAHMA de magt van den
Allerhoogften ontvangen hebbende om het Menschdom
te fcheppen , de Hindoos op de volgende wyze hervoortbragt.
Uit zyn Mond kwam te voorfchyn de Bramin, en by
fchikte deezen Rang, om de voortreflykite te zyn ; by
gaf deezen ter bezigheid , de Godsdienstplegtigheden te
votvoeren , en het Menschdom in de paden van pligt te
onderwyzen.
De volgende Stain, door BRAHMA gefchaapen, was de
Khettrie, of Oorlogsftam ; dezelve kwam voort uit zyne
Armen; de pligt van deezen is, het Volk te verdeedigen,
te -beftuuren, en te beveelen ; van deezen Stam kwamen
de oude Rajahs voort.
Voorts fchiep by de Bice, of Banyan, uit zyne Dyen en
Buik, ep beftemde deezen tot de bezigheid des Landbouws
en des Koophandels.
En eindelyk bragt by van zyne Voeten voort den Stain
van ..00der,, en lag deezen toe de pligten van Onderwerpi, Arbeid en Gehoorzaamheid.
De pligten cn deugden , aan elk deezer Casten opgelegd , worden niet onaartig befchreeven in de volgende
plaats van de Bhagvat Geeta ; een Epifode van het
groot Heldendicht , in 't Engelsch vertaald door Mr.
WILKINS.
„ Des natuurlyke

pligt van den Bramin is vrede, zelfbedwang , geduld, opregtheid, wysheid en geleerdheid.
„ ,De natuurlyke pligten van de Khcttrie zyn dap„ perheid roeinbeigg, en uit het veld niet te vlieden ;
opregtheid, edelmoedigheid, en een Vorstlyk gedrag. —
„ De natuurlyke pligten van de Bice zyn het Land te
„ bouwen het. vee op te pasfen, te koopen en te vet.„ koopen.
De natuurlyke pligt van de Sooder is
„ dienstbaarheid. — Een Mensch, de pligten volbren„ gende, hem door zyn geboortelot opgelegd , kan niet
„ kwalyk handelen. Len Mensch , te vrede met zyn
„ eigen byzonderen Stand, komt tot volkomenheid (*).”
Schoen
(*) Wy kunneA niet nalaaten onze Leezers , om ten opzigte
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Schoon a11e Brarnins geen Priesters zyn, kan niemand,
dan die van deeze Caste iets verrigten- dat het Priester=
don toekomt. De Leden van elke andere Casts hebben
voor hunne eigene den • diepften eerbied ;- en eeti gebq
van partytrekking voor elk derzelven ftraalt door in
hunne Wetten , zo wet als in hunne GOdedienftige inrigtingen.
Zy die vermaak fcheppen in de pylen van fmaad reth
gen de orde der PrieStereri aan te legged err of te fchieten , (zonder te bedenken dat het uitvaaren tegen eenige
byzondere klasfe van Menfchen 't zelfde is als een Satyre op het Menschdom te diaakett) ; zullen gereedjyk
aan de Bramias zelve toefchryven het maaken van Wet
ten; die , bevorderlyk zyn voor- hunne belangen ,"en zulks
aanvoeren als een bykomend bewys van Priester bedrog
en Priester- eerzugt ; maar een oogenblik bedenkens-en
overweegens, zo op de pligten : als op d8 voordeelen van
deeze Caste, zal een einde maaken aan deeze haatlyke
zegepraal.
Een afkeer 'van bloedvergieten is een beginzel, 't welk
door den geheelen Hiridoo-Godsclienst -hewer). werkt ; 11)&
de Bramins neemen dit in de ftriktfteinaate fn agt. '"Zy
eeten -filets 't geen leeven ontvangen . heeft; thin voedzel
beftaat gehecl uit vrugten en 'moeskruiden : hun eenige
weelde is het drinken van Koernelk ; een Diet waar Voqr
zy eene byzondere hoopgting hebben. 1,11et alleen
,
hun elke daad van vyandlykheid, maar oOk
van: zeIfver..
deediging, ftrikt verboden. 'Aan geweld "zich met het gelaatendst geduld onderwerpende, laaten . zy aan GOD 'en
hart' hunne Rajahs de wraak over van alle de beledigingen, welke zy moeten- lyden.
De . fcheiding der -cmderfcheidene Casten van elkander is
volftrekt .en nnveranderlyk : deeze maakt den grondflag
uit van - tarn-le Wetten; - en de minfte Verbreeking daar van
ontiergaan.
mist niet 'eene' algenieene 'afkeining
Uit deezen hoofde zyn die btonnen vati-Onrust, welke
de meeste Ryken op aarde in , eenen ftaar van gefttage
ftil leevende Kinderen
onrust' houden'; onbekend aan
van
van de Casten nader berigt te beiternen , en eene en andere
Aanmerking over die verdeeling in Standen -en Berbepen re leezen , te verzenden tot .w. ROBERTSON 'S Gefehiedkundig Cinderzoek , wegens de kends , - die de Ouden hada'en van ladle. By
YNTEIVIA en A. LOOSES 'Pi.
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vaa sAAHM-A. De oproerigheid der eerzugt , de werkzaamheden des nyds, eh , de morrende klagten van ma•
noegen, zyn even onbeltend by een Volk, waar elk Lid,
de hezigheid volgt en de voetftappen zyns Voorvaders betreedt ; het als een eerfte en Imfdpligt •aanmerkende,,
zich in dien kring te bouden, welke by vast gelooft dat
hem door de hand der Voorzienigheid is toegefchikt.
In den geest Van den Godsdienst der Hindoos doer zich,
eerie nog kragtdaadiger werkende oorzaak op van de duurzaatheid buns &Aar& Oorfpronglyk in zynen aart, en volf#iekt in zyne bepaalingen, brengen de Voorfchriften van
den 'Godsdienst eene geheele afzondering van de rest des
Mensehdoms mede. Verre egter van "de zodanigen te.
ondusten , die van eene andere Godsdienstbelydenisfe
door elezulken tot de hunne over te haalen , laaten zy geen aankomelingen tot hun eigen toe. Schoon
a4ervasthoudendst aan hunne eigene Leerbegrippen, zelfs
in 'eene maate dat men 'er te vergeefsch eene wedergade,
vaff z 1 zoeken b menfchen van eenige andere Godsdienstbelydenisfe , Ipoort de yver van de -Godsdienttigfte
Ilindoos hun niet aan , om Menfchen van andere Godsdiefistbegrippen te haaten , te, veragten, of met een medelydend oog te befchouwen ; noch doer hun anderen
aanmerken als min elan zy door den Almagtigen begunftigd.
Deeze geest van onbepaalde Verdraagzaamheid ontdaat
natuurlyk uit de hoogverhevene denkbeelden , welke zy
koesteren van de Godheid , hun geleeraard door de Bra,
mini, en allerwegen in hunne Schriften voorkomende; en
die•alleen , geg venaards worden in dat Eu.angelie, 't went
„`heti _fAeven en de Onfterflykheid aan het licht , bragt."
Dat Weezen , 't welk zy onderfcheiden door de vetfehillehde naamen van het Beginzel der' Waarheid! den
Cees4, der Wysheid! den Omer*/ die het Heelal , vormde 5
wieils Volmaaktheden niemand kan bevatten binned den
en gen kring der menscblyke denkbeelden, get, zeggen zy*
flier het -zelfde tvergevallen alien, die zich bevlytigen om
iynen' wil to doen in het ontelbaar -geflacht der redske
zy. 00rdeelen het onteerend voor dat
Weezen4 te dellen, dat bet den eenen Godsdienst bOVen
den anderen keurt.
Zulk eene voOrkeuze te veronder„
houden zy voor de hoogfte godroosheid; dewyl
dezelve eene onregtvaardigheid 'Minn, ten opzigte van
de zodnnigen, - die by onkundig laat van zynen wil.”
Zy
1r3
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Zy befluiten daar dat eike Godsdienst byzonder ge.
fchikt b naar het Land of het Volk, dat denzelven belydt.
De Bramins , die het Wetboek der Gentoos zamenftelden, door Mr. HALHED vertaald, geeven hun gevoelen,
dit ftuk betreffende, met zeer ronde woorden te verftaan.
„ De waarlyk kundigen," dus luidt hunne taal, ,, wee„ ten wel, dat de verfchillendheden en verfcheidenhe„ den der gefchaapene dingen een itraal zyn van des
„ Scheppers heerlyk weezen, en dat de itrydigheden van
„ geaartheden afbeeldzels zyn van zyne wonderbaare
,, eigenfchappen. Hy befaikte voor leder. Stam zyn ei„ gen Geloof, en voor elken Aanhang zyn eigen Gods„ dienst, en ziet, in elke byzondere plaats, de wyze van
„ Godsdienstoefening ,daar beftemd. Zomtyds is by met
Is die, in de Mosquees, de heilige koraalen van bet bidfnoer tellen; zomtyds in de tempelen by de aanbidding
„ der Afgoden: by is de Vriend van den Muftilman, de
„ Vriend van den Hindoo, de Medgezel van den Chris„ ten, de Vertrouweling van den good.”
Eene Verdraagzaamheid, gebouwd op dusdanige beginzelen , iluit noodwendig buiten, die Godgeleerde bittere
twisten, die verregaande en wreede haatlykheden, welke,
helaas onder eene bedeeling , welks hoofdeigenfchap
Liefde is, zo vaak de rust der Maatfchappye verftoord
bebben. Daar is de bittere berisping , de _wrange wederfpraak , het geweldig uitvaaren tegen verfchillenddenkenden , geheel onbekend. Onder de banieren van den
Hindoo Godsdienst rangfchikten zich nimmer de verbitterende driften. „ Hy, myn Dienaar ,” zegt KRISHNA,
fpreekende in de pfrfoon van de Godheid, ;„ Hy, myn
Dienaar , is my -dierbaar, die vry is van vyandfehap,
„ medelydend, vry van trotsheid en zelfzoekenheid, die
„ zich dezelfde betoont in finerte en vermaak , die gedul„ dig ongelyken verdraagt, wel te vrede is, en zyn ziel
„ op my alleen gevestigd houdt.”
Eene verdere befpiegeling van den Godsdienst der
Hindoos is noodig, en zal misfchien genoegzaam weezen
om eene andere chara6tertrek der Hindoos te ontvouwen,
welke zeer fterk alien getroffen heeft , die gelegenheid
hadden oni dezelve waar te neemen. Het geduld, betoond door dit geflachte, onder het zwaarstdrukkend lyden, en de onverfchilligheid, met welke zy de aannadering des Doods zien , welke zommigen toegefchreeven
heb-
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hebben aan eene hun eigene gevoelloosheid , aan hunne
leevenswyze , en het teder maakzel hunner lichaamen,
kan even zeer afgeleid worden uit hun vast en onwankelbaar geloof in eenen Toekomenden Staat. — Dit geloof
is met . veele duisterheden omgeeven, met veele dwaalingen vermengd. zy gelooven, dat 's Menfchen Ziel door
lyden moet gezuiverd worden, en dat'dezelve niet, dan
naa 'deeze zuivering in een reeks van lichaamen ondergaan
te hebben, waardig wordt oni ter eeuwige ge/ukzaligheid
te worden toegelaaten. De kwaalen ; die den fchynbaar
onfchuldigen Overkomen, worden door hun toegefchreeven
aan eene ftraffe wegens misdryven in een voorig beftaan
gepleegd. — Eenen of keer hebbende van het denkbeeld
van eenwigduurende &rafter/ , als onbeftaanbaar met het
denkbeeld van de Regtvaardiaheid en Qoedheid hens
Säheppers, gelooven ay ; dat de Zielen der boozen, naa,
eenigen tyd geplaatst te zyn in Narekha l (zo noemen zy
de onderaardfche Gewesten) weder op het tooneel deezes
leevens gezondeu worden , om de Lichaamen te bezielen
van laagere fchepzelen, tot dat zy, door verfcheide tuchtigingen en verhuizingen, in die opeenvolgende proefltaa.
ten, elke . kwaade neiging genoegzaam verbeterd hebben
om toegelaaten en ontvangen te worden in de woonfteden van volmaaktheid, en gelukzaligheid. — Aange.
„ vuurd door het verlangen om- dit hoogfte goed te vet.„ krygen," zegt de Heer MAUR/CE, „ en opgewekt door
„ de heilryke beloften van hunnen Godsdienst, lacht de
„ Hintioo te midden van onu:tfpreeklyke elenden, en ver„ heugt zidh in eene verfcheidenheid van vrywillig zich
0 , aangedaane pyniging CO.”
Niettegenftaande de verhevene begrippen van den Bindoo wegens de Godheid, en ondanks de fterke verzeke.
ringen van de best onderrigte Bramins, zelfs heden ten
dage, dat hun Godsdienst alleen gerigt is tot ' een Godlyk
Beftaan, en dat de veelvuldige mindere Godheden, vier
beeldtenisfen hunne Tempeis vervullen flegts ZQ veele
Zinnebeelden zyn van GODS onderfcheidene Eigenfchappen, , moet men bekennen, dat de Godsdienst des gemee.
nen Volks verbasterd is tot de groffte Afgodery.
Hier van kan men reden geeven, als men in aanmerking
neemt de verregaande bezorgdheid, met welke de Stam van
BRAMAntiquities..
MENG. 1798. NO. 4.

(*) Zie MAURICE'S
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voorkomt dat de menigte niet indringe in die
plaatzen van weetenfchap en waarheid , van welke zy de
byzondere Bewaarders zyn (*).
Onkunde baant natuurlyk den weg tot Bygeloof; en
het Gemeen van alle rangen , de aandagt vestigende op het
uitwenaig voorwerp 't zelve aangeboden, verliest geheel
uit het ooge de verder afgelegene en geestlyke zinfpeeling , en brengt welhaast dien eerbied over, welke eerst
beftemd was voor het verbeeldde, tot de beeldtenis zelve.
Dan het is in den Godsdienst van Hindoflan alleen niet,
dat dergelyke uitwerkzels voortgebragt zyn door oorzaaken van gelyke natuur.
Naa dit alles , 't welk wy met de woorden van Mejuffrouw HAMILTON voorgedraagen hebben, gaat zy voort
om reden te geeven van de Hindoo - Mythology, waar in
hunne mindere Godheden blyken gelyk te zyn aan die
van Griek.enland; en op eene wyze, welke toont dat zy
geheel meester is van haar onderwerp. Zy brengt verfcheide bedenkingen te berde, om aan te toonen, dat het
Staatsbefluur van de Hindoos , en de Voorfchriften van
hun Geloof , fchoon wonder gefchikt om hun Ryk in
weiftand te houden en in rust te bewaaren, niet zo gunitig tot het aankweeken en ontwikkelen der Zielsvermogens , en derzelver vordering op de paden van nutte
kundigheden. — Zy verdiept zich ook in de gefchiedenis van de Mahommedaanfche vermeestering, en de verwoestende uitwerkzels buns onverdraagzaamen Beftuurs.
Zy befluit haar herigt met een tafereel van den tegenwoordigen ftaat van Hindoflan onder het Beftuur van
Groot - Brittanje , waaromtrent zy zich in deezer voege
laat hooren.
In die Landfchappen , welke, door een zamenloop van
omftandigheden , geheel vreemd van ons ontwerp om
onderfcheiden op te haalen onder de Heerfchappy van
Groot Brittanje gekomen zyn, is het te hoopen, dat de
lang geleden hebbende Hindoos eene gelukkige verwisfeling ondergaan hebben. En bier aan kunnen wy niet
wet twyfelen, wanneer wy in aanmerking neemen, dat,
in die Landfchappen, de fchriklyke wyzen van ftrafoefe.
ping , door de Mahommedaanen ingevoerd , geheel afgefchaft zyn; dat de banden , die hunnen Koophandel
(*) Zie Introduaion to the Gentoo Laws.
BRAHMA
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del bonden, werden losgemaakt; dat de fchattingen niet
langer gebeeven worden door de willekeurige vorderingen van een Krygsopperhoofd, maar op eenen voet zyn
ingerigt, die, aan den eenen kant, de opbrenging verzekert, en den Onderzaat voor verdrukking beveiligt.
De Banditi van het gebergte, die, door hunne roofzugtige ftrooperyen, de fchuldlooze inwoonders beroofden
zyn te ondergebragr. — De niet aflaatende vervolging,
welke voor een pligt gerekend werd door het domme
bygeloof hunner Mafulmannifehe Regeerders, is, door den
zagteren geest des Christendoms, veranderd in de tederfte
toegeevenheid. Hunne oude Wetten zyn hun wedergegeeven : eene Vertaaling van dezelve, in de Perfifrhe en
Engelfche Taale gemaakt , is thans het Rigtfnoer in de
Gerigtshoven, onder hun opgerigt. — De Landbouw
is aangemoedigd door de zekerstgaandfle van alle middelen — de zekerheid van Eigendom; en alle deeze zegeningen zyn van eene dubbele waarde geworden, door het
genot van eenen zegen, gelyk, indien niet hooger, te fchatten , dan eenige andere — den zegen des Vredes; een
zegen, welken zy een reeks van jaaren derfden (*).
Die heilzaame fchikkingen , den oorfprong neernende
met Mr. HASTINGS, en fteeds voortgezet door Sir JOHN
M 'PHERSON en Lord CORNWALLIS, thans agtervolgd door
den tegenwoordigen Gouverneur-Generaal (t), zullen de
lachen van voorfpoed en geluk verwekken over de beste
Landfchappen van Hindoflan, langen tyd naa dat de heefche Item der partyfchappe verdoofd en tot een eeuwig
zwygen zal verweezen zyn ; en de bittere misduidingen van
nyd en wangunst even zeer vergeeten zyn, als de opgefmukte aanfpraaken en zwellende uitvaaringen , die de.
zelve overbragten tot de kortleevende kennisneeming der
wereld.
(*) Review of the British Government in India.
(1) Sir JOHN SHORE, Bart.
(Her Pervolg bier naa.)
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IETS OVER DE BESCHAAFDHEID EN DE ZEDEN DER
HEDENDAAGSCHE GRIEKEN.

e volgende aanmerkingen, over de befebaafdheid en
D
de zeden der hedendaagfche Grieken, zyn ontleend
uit een brief van een beroemden Geleerden en

St aats,

man, die federt verfcheidene Kaaren zich te Conftantinopolen opgehouden , en , gelyk by 'er de gunitigfie gelegenheid toe had, zich ook veel moeite gegeeven heeft
om de denkwyze en zeden van deze menfchen van nahy
te leeren kennen.
„ Ik moet u oprecht bekennen , dat ik de hedendaagfche Grieken voor een zoo verachtelyk yolk houde , dat
het der moeite niet waard is, daarover vele woorden te
wisfelen. Men zou de Ottomannifche Regering onrecht
doen, wanneer men 'er deze de fchuld van wilde geven;
want bet is onwederfprekelyk , dat dit yolk reeds onder
hunne eigen Keizers niet beter geweest is. De waereld
heeft zich door eenige weinige vluchtelingen, die, na den
val van dat ondeugende en dornme Ryk, in Italie overkwamen , om hun !even te redden , laten verhlinden.
Want men is waarlyk veel te beleefd gevveest, door aan
bun de herilelling der wetenfchappen toe te fchryven ,
die men toch aan geheel andere mannen en andere omflandigheden verfchuldigd is. 'Er wordt by dit yolk noch
aan wetenfchappen, noch aan zedelykheid, meer edacht.
De Turken hebben de Grieken nimmer in de aank weeking van wetenfchappen gehinderd, en hebben even weinig fchuld aan het tegenwoordig bederf der zeden , dat
onder hun heerscht , wat ook onkundige Reizigers van
de hardheid der Turkfche Regering , en de zoogenaamde flaverny der Grieken , in Europa gezwetst hebben.
„ Dit is 'er van de zaak. De Grieken zyn , federt
vele Eeuwen, tot onwetendheid en bedorvenheid gebooren, en ik kenne thans geene menfchelyke macht, die ze
van beiden weder zou kunnen te regt brengen. Het gaat
met geheele Volken , gelyk met enkelde menfchen. Beiden kunnen niet meer flaande gehouden worden , wanneer ze eenmaal zoo vet: yervallen zyn, dat het evenwicht
Met nicer kan hertleld worden. Men moet ze dan verloren rekenen, tot dat zy door groote gebeurtenisfen, die
Men
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Yuen zelden kan vooruitzien , dewyl ze van toevallige
omitandigheden afhangen , of geheel verdelgd worden ,
of geheel van geaartheid veranderen. Want op middelwegen kan Been kwaad , dat zoo groot is , een einde
neemen. In het byzonder bewyst de ondervinding dat
de voortgang van kunflen en wetenfchappen , ten alien
tyde, veel minder van de Regeringen, die daarvan zelden
lets veritaan , dan wel van de drift , welke fchrandere
koppen zelve daartoe doorgaands medebrengen, heeft afgehangen.
„ Onder de Reizigers, die een zoo laag en onverilandig yolk , als de Grieken zyn , ten koste eener oneindig betere en vernuftiger Natie, gelyk de Turkel;
zyn, beklaagd hebben, heeft ook de Graaf de Choifeul
Gouffier zich verdienttelyk willen maken , op eene wyze,
die men hem niet doehoeft te benyden.
„ Ik geloove evenwel, dat hy, geduurende zyn gezantfchap in Conftantinopolen, gelegenheid genoeg gevonden
heeft, om over 't een en ander anders te denken. Maar
toen by voorheen, in zyne zoogenaamde fchilderachtige
Reis in Griekenland, als een, onervaren jongeling, alleen
vervuld met denkbeelden die hy uit de boeken gehaald
bad, zich tot lofredenaar der Grieken opwierp , en de
Waereld wilde wys maken , dat , (wie zou het geloofd
hebben Hungaren en Moscoviers de lieden waren ,
die in that waren, om bet Griekfche Ryk van kunflen en
wetenfchappen weder op te richten , heeft by daarvoor
zyn loon van den Heer de Przauly ontvangen , die over
de Grieken een voortreffelyk boek gefchreven heeft ,
van wien het my maar verWondert , hoe deze man een
yolk, dat by zelf niet gezien heeft, zoo naar waarheid
heeft kunnen fchilderen. Men kan daaruit aan zyn voorbeeld zien , dat een man van veritand en ondervinding
altyd verder ziet, dan een ander."

STAAL VAN VOORBEELDIGE EDELMOEDIGHEID.

kwam, voor eenigen tyd, brand in een Deensch
Schip in de Middelandfche Zee. De Kapitein en 't
fcheepsvolk badden maar even tyd zich te redden op een
wrak , in der haast toegefteld, terwyl een Engelsch
Schip, welk hunne noodfchoten gehoord had niet te
bulp
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fchoot. Eindelyk , toen zy op het punt waren ofl
op hun wrak van honger te fterven, kwam een Hollander, die ze vernomen had, welhaast bydraaijen, die ze in
zyn fchip overnam , offchoon hy zelf nauwlyks zoo veel
mondkost over had, om de eerfte haven van Spanje te
kunnen bereiken. De wind was hem tegen, en by had
reeds twee dagen gebrek aan levensmiddelen gehad, toen
by te Malaga binnen kwam. De Deenen begaven zich
by hunnen Conful, om de edelmoedigheid van den Hollandfchen Kapitein bekend te maken, die evenwel alle helooning afwees. Zes maanderi later verloor dezelfde Hollander zyn fchip, op eenigen afftand van Malaga. Dewy! •dit alles was, wat hy bezat deden de kooplieden
voor hem eene colleete. De Deenfche Conful, die 'er
nevens anderen het zyne toe wilde geven , herkende den
Hollander, en, getroffen door 't geen by voor zyne landgenooten gedaan had, raadde hy hem, eenigen tyd daarna , zich naar Koppenhagen to begeven met -brieven van
aanpryzing aati den Kroonprins, die by hem zou medegeven. De brave Hollander ondernam de reis: Zoodra
de Vorst , die alreeds onderricht was van 't geval , den
ongelukkigen Hollander zag, en de. brieven van den Conful had gelezen, nam by den Weldoener der Deenen by
de hand betuigde hem zyne grOotfte dankbaarheid voor
de betoonde edelmoedigheid, en deed hem in de uniform
der Deenfche Marine kleeden, met den ,gefchonken rang
van Officier ,. en een jaarlyks. penfioen van 300 ryksClaalers. De Hollander, zoo zedig als edelmoedig, bad
zyne Hoogheid hem toe te ftaan• Bever een Koopvaardyfcbip te voeren, dewyl by zich niet in ftaat vondt om een
Koninglyk Oorlogfchip te beftuuren. Aanftonds beval
hem zyne Hoogheid aan het huis.van Coning , door welke kort daarna een groot Schip gekocht werd, waarover
onze Hollander, gekleed in_Deensch uniform, en bevoorrecht met het vergund penfioen thans nog het bevel
voert.
PROVE OVER ANGSTVALLIGE REKOMMERDIIRID.

choon veele van de rampfpoeden des menschlyken leevens
0 van dien cart zyn, dat menschlyke wysheid dezeive niet
kan voorzien , en geene fchranderheid dezeive voorkomen,
zyn 'er andere, ill welke wy een wexkzaamer deel neemen ,
en die Iny gezegd mogen worden, in eene groote maate, te
ver-
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vermeerderen, indien nfet te fcheppen.
Van deezen
zyn de onheilen, welke uit angstvallige Bekommerdheid ant.
Nan ; eene aandoening, die , fchoon dezelve zamengefleld
fehyne uit Hoop en Vrees, de uitette paalen van beide te
buiten gaat , en de ziel laat in eenen toefiand , geheel onderfcheiden van alle voorige aandoeningen , hebbelykheden ea
neigingen.
Angstvalligheid, wanneer dezelve werkt op plans om groot
in de wereld te worden , en dus alleen dienstbaar is aan Trots•
hid of Weelde, voorwerpen enkel gezogt om de genietingen,
welke de mensch zich daar nit belooft, 'evert een voorwerp
op, 't geen beliraft of belacht mag worden, zonder eenige
fchennis van den p/igt der Menschlievenheid. —Indien , in het
bejag van zulke 'oogmerken , iemand geene andere laic/defer'
aanwendt dan die wettig zyn, en by egter zich geen hooger
dan 't gemelde einde voortlelt, mag zyne Angstvalligheid gerangfchikt warden onder die eigenfchappen van een Gierigaart,
waar van zeker Schryver zegt „ dat zo hoogstbelachlyk zyn,
„ dat noch verwantfchap , noch verpligting , dezelve kan we.
„ derflaan; tit zy liefde, belong en eerbied, verbannen; een
afhangeling, eeti kind, dwingen om zich in lachen toe te
, geeven." Maar, indlen hy onverfchillig is omtreut de mid.
:leen , waar door hy zich in hooger rang verheffe, of zyne
rykdommen vermeerdere , dan words het flaagen een misdaad,
ow Welke te hekelen geene te fcherpe woorden kunnen uitgedagt worden. De Angstvalligheid van zulk een Man is eene
vermeerdering zyns misdryfs ; dewy' dezelve ten bewyze iirekt
van zyn bepaald oogmerk.
'Er zyn andere gevallen , in welke de angstvallige Bekommerdheld der daar in betrokkenen befchouwd kan worden zonder
eenig gevoel van ceder deelneemend medelyden; gevallen, -die,
in eenen zedelyken zin befchouwd , misfchien onverfehillig
zyn, Of zy flaagen, dan niet; en waar in rede- en raadgeeving misfchien niet geheel vrugtloos verfpild warden. Veele
der teleurfiellingen van de vrolyken , van de jeugdigen, zyn
Van deezen aart. Zy mogen weggenomen worden zonder
vrees van aanfloot , of botgevierd zonder verdenking van
wreedheid.
Maar 'er is eene andere foort van angstvallige Bekommerdheid, welke onze opmerkzaame aandagt trekt , en ons medelyden in eene veel /wager maate; fchoon wy, ten alien dage,
de overtuigendfle bewyzen ontmoeten, van hoe weinig beduidenisfe alle onze poogingen zyn om het geweld dier boezemverfcheurende Aandoening te leenigen.
Het is de Angstvalligheid, welke ons aangrypt als wy een
Vriend lien , wiens Ieeven, door ziekte , op den oever des
grafs is. Van elle onmaatige drifcsaandoeningen Nat deeze allerminst wider het bedwang der Rede. Zy heeft de overhand
op
M4

164

l'ADEVE

op verftand, 't welk het oordeel moest regelen , en op gevoei,
welk onze daaden moest beftuuren. Het baart eene geheele vergeeting van onszelven , van onzen pligt. Het breugt
ons gel-wet geftel in warn:31.de ; het kloppend hart beeft; wy
worden raad- en magtloos Te vergeefsch poogen de
min diep deelneemenden op re haalen de nietsbeduidenheid van
ongegronde vrees en het hart ontheisterende boezemfmerte; te
vergeefsch fpreeken zy van de waarfchynlykheid der herUellinge;
te vergeefsch haalen zy op, het niet daarzyn van flegte tekenen;
te vergeefsch pryzen zy bedaardheid en ftilte aan, als hoogstnoodig tot het herftel des Lyders. Elke gedagre is zwanger
van onrust, elke zugt vermeerdert de boezemfinerte ; en de
verbeelding fchildert zich , bet tegenwoordige voorbyloopende,
roekomilige tooneelen van het akeligst jammer. — De kunde van den Arcs wordt in twyfel getrokken; men vergt hem
te verklaaren wat men niet wit verftaan, en te voorzeggen wat
men niet wil gelooven. Neeint by een ernftige houding
aan, deeze bevestigt alle opgevatte vrees; geeft hy vertrouwlyk zyne hoop op heraelling te verftaan, men befchuldigc hem
van voorbaarigheid. — Geheel is het een ftryd tusfchen ge.
zond veritand en aandoening tusfchen gezond verftand,
't geen de gepastheid der hoope toont terwyl 'er nog leeven
is; en van aandoening, die plaats inruimt voor alles war vrees
inboezemt.
Gemaklyk zou het vallen een reeks van bewysredenen by
te brengen tegen het botvieren aan eene aandoening waar
niemand eenig nut kan trekken; waar door men 'er twee, in
ftede van ëdo , doer lyden; waar door hy, die met krankheid
bezogt is, geene verligting kan krygen, en by, die door medelyden zich diep getnffen voeit, geen hulp kan verfchafren.
t welk onder redeneering vast; en,
Maar het is geen auk
fchoon men het niet voor vermetel houde, zal men het altoos
nutloos vinden , de bevreesdheid, uit toegenegenheid gebooren, met redenkavelingen tegen te gaan. Toegenegenheld zelfs
is niet altoos een vuonverp, waar van men reden kan opgeem
y en.- Wy weeun doorgaans, waarom wy den eenen perfoon
boven den anderen bed-Annen; maar wy kunnen noch onszelven
in zyne liefde of daar nit beredeneeren.
Zullen wy dan deeze tot angstvalligheid overflaande Bekommerdheid berispen , dewyl de/elve geen voorwerp van reden•
kaveling i$, en om dat wy, in alle andere gevallen, behooren
te handelen als redelyke weezens? Neen: fchoon bedeeld met
een redelyk vermogen, zyn wy niet volmaakt in het gebruik
van 't zelve. Onze 1eeftyd , bier, is een tyd van Beproeving,
niet van Zegepraal over onze tratuur ; en hy, die -geleera
heeft zyne verknogtheden te overwinnen , en zyne genegenheden door redeneering te maatigen , heeft het betere gedeelte
van den Mensch deeis te under gebragt; by heeft eenige van
de
't
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tie verdr ; etlykheden weggenomen, maar tevens veel meet van
tie genoeglykheden des leevens. WAnig is hy te benyden, die
te veel de Wysgeer is, om voor zyn Vriend bekommerd te
weezen ; en hy, die geen Vriend heeft, omtrent wien zyne
vrees kan werken , is het eenzaawfte en verlaatenfte weezen
onder het Menschdom.
Wanneer wy in aanmerking neemen , hoe veel mangel aan
gevoel, vriendfchap uit baatzugt gebooren, en dubbelzinnige
heid van gedrag, heerscht; hoe zeldzaam men zuivere gene
genheid aantreft; hoe fchaars het oog traant door uit het hart
opwellenden kommer; zullen wy Met gereed klagten florten ,
fcboon wy, voor een tyd , de ongelegenheden zien van de
angstvallige Bezorgdheid, ontflaande uit agting , liefde en dank.
baarheid, en die de tegenwoordige genietingen met mogelyke
elenden afwisfelen.
Desgelyks zal ons deeze angstvallige Bezorgdheid niet geheel
ongegrond of redenloos voorkomën, wanneer wy in aanmerking
neemen , hoe geheel onzeker het lot is van den gezondflen en
fterkften; hoe onzeker en bedrieglyk de voortgangen eener
ziekte, en hoe weinigbeduidend dikwyls de menschlyke kun•
de om de G.neesmiddelen te doen werken in de verhoolene
zitplaats der kwaalen.
Ware niet deeze kommervolle Bezorgdheid voor het leeven
van eenen dierbeminden Vriend zo natuurlyk dat ze alLn vermoeden van kunftenary voorkwam , het zou eene foort van
voorzigtigheid mogen genaamd worden, al ooze vreugde in te
bouden tot het uur van volkomene herftelling, en tot de fpoedige kentering van de ebbe der wanhoope , tot don vloed van
verzekerde hoope, dankbaarheid en gehiltwenfehing. —In
de dead , was dit een fink vatbaar voor raadgeeving, geene
raadgeeving zou misfchien voorzigtiger weezen , in alle gevallen van het hoogst gevaar dreigende ziekte , dan zich tot het
ergfle voor te bereicien , elle koesteringen van hoope en ver
trouwen op een gelukkigen keer te vermyden. En liep men
geen gevaar om dit te verre te brengen, zou zuiks, in de
meeste gevallen, van eene heilzaame uitwerking weezen. De
zwaarigheid, nogthans, van uiterften te vermyden, is in geen
geval zo groot als dat waar van wy thaw fpreeken.
Want bier that aan te merken, dat deeze angstvolle Be•
zorgdheid zich geheel bepaalt tot de zodanigen, die, gedreeven door eene warme toegenegenheid, in hunne denkbeelden
het Bemis van eenen Vriend vervroegen. Algemeene deelnceming
in anderer elenden mag men onder vreemdelingen aantreffe.n :
want medelyden is den Mensch zo netuurlyk eigen, dat zelfs
de flegtften het eene moeilyke taak vinden. die aandoening te
onder te brengen. Maar wanneer bet opkfmt tor de finertlyke Angstvalligheid , welke genegenheid veronderftelt, kan
bet, hoe beminnelyk zuiks ons moge fchynen , nogthans niet
on-

166

PROEVR OVER ANGSTVALLIGE BEROMMERDREID.

oneigen geagt worden hier in 't midden re brengen , dat het
een gebrek aan vertrouwen verraadt op dat Weezen, 't geen
wy ons verzekerd , mogen houden dat alle gebeurtenisfen ten
beste fchikt; err een wantrouwen aan dien grondregel, weaken
de ondervinding, dag aan dag, bekragtigt: dat het geen wy
Onheil heeten, dikwyls , ten grootfien voordeele flrekt.
Dit zyn, ik beken het, overweegingen, welke men niet gemaklyk kan aandringen op het oogenblik van zielknellenden
angst, wanneer de ziel gansch en gaar met het voorwerp des
kommers is ingenomer., en dat eerie geheel het hart vermeestert. — 'Er is eene omfiandigheid, welke ens moet bevredigen met de kommervolle aandoeningen van in 't hart diep gewonde Lyders; hierin beflaande , dat zy de eigenfte Lied en
zyn , die waarfchynlyk voordeel zullen doen met de geweldig
treffende aandoening; die met dankbaarheid zullen te rug zien
op de doorgeworflelde gevaaren, en , met gemaatigde hoope
bezield, vooruitzien op toekomende genietingen. — Ondervonden hebbende , hoe fchielyk de zodanigen , die zy het
hoogst agEteu , voor altoos , van hunne zyde kunnen weggeraant worden, leeren zy die fchadelyke driften onderdrukken,
en die uitbundigheden van aart, waar door zo veel menfchengeluks verlooren wordt, beteugelen , en een zagtaarEigen ,weldaadigen en vergeeflyken, geest aankweeken; op dat zy, wanneer
bet uur van verfcheiden fchielyk aanbreekt, met geen zorgvol hart daar op hebben te rug te zien , dat zy her misfchien
verhaast hebben door een ligt tot toorn vervoerbaaren aart; en
hetzelve verwelkomen als eene onthefling van Haag wederkeerende moeilykheden.
Tegenfpoed is heilzaam , wanneer dezelve het hart vertedert ; wanneer dezelve ons fpeent van eene al te verre gaan.
de bezorgdheid voor de overtolligheden deezes leevens ; en
voorkomt , dat onze Weltevredenheid niet gefloord wordt
door Eerzugt. Indien de Tegenfpoed ons overtuigt , dat
het leeven kort is , zullen wy den korten en kostlyken tyd
der beproevinge niet verkwisten in ledigheid , of verbitteren door den gal van twist. Indien dezelve ons meer en
zneer verzekert van de onzekerheid des leevens , zullen wy
niet gedoogen dat de verwilderende vermaaken van 't zelve
ons onbedagt doen worden op den pligt van eene hebbelyke
voorbereiding tot dat geen , „ 't Welk ieder Mensch
zet is."

DE
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(Een antersch VerteIael.)
AHE B , de geleerde SAHEB , door den Sultan van Carizme met
S
S de Opvoeding van diens Zoon belast, hadt bevel om hem
elken dag met een of ander zinnebeeldig voorftel of verhaal te
onderhouden, met oogtnerk om door dezelve het hart van den
jongen Vorst te vormen. In de Perfifche Jaarboeken vinden
wy opgetekend, dat hy zich van 't volgende , onder andere ,
bediende:
Een Toveraar vervoegde zich by Koning ZOHAIL , en verrigtte,
in tegenwoordigheid des Hofgezins, veele verbaazende dingen,
wear mede hy den Vorst vol verwondering bragt en vertnaakte.
Op zekeren dag voerde by den Koning te gemetete: „Koning
„ der Koningen! 't geen gy tot nog gezien hebt zyn flegts de
„ gemeene voortbrengzelen myner kunstbekwaatnheid, en naauw, lyks uwe Vorstlyke aandagt ■ aardig ; maar , indien gy my
„ wilt vergunnen tweemaalen u in 't oor te blaazen , dan zult
„ gy oogenbliklyk iets veel vreemders ontwaaren." — Op
het oogenblik dat by daar toe verlof van den Vorst bekomen
hadt, zag zottAx , naa inwenclig eene flerke beweeging gevoeld
te hebben, die egter eer geweldig dan finertlyk was, twee Sian.
genkoppen voortkomen , wier koppen , op de hoogte van zyn,
hart, ten lyve uitkwamen.
„ Snoodaarc!" riep zyne Majefteit nit, „ wat heb ik u mis„ dean ? Waarotn heefc uw vergiftigende adem, in myne inge•
wanden, twee Monflers doen gebooren worden, gereed otn
„ dezelve af te knaagen?”
De Toveraar antwoordde: „ Vrees niet, myn Vorst ; betuig
„ my uwen dank voor de dierbaare gave, welke gy dos ondankbaar verfmaadt. Deeze twee Slangen maaken de zekere
„ waarborg nit van het geluk uws Leevens, en den roem uwer
Regeeringe. Alles hangs af van het verzadigen van den hon„ ger deezer Slangen , en aan dezelven het voedzel te verfchaf„, fen by 't welk zy alleen kunnen leeven. Kies, van tyd tot
2) tyd, een zeker aantal uwer Onderdaanen nit, draag zorg om
„ ze van de gemeenfte en laagfte foort te 'Icemen, voed met
„ hun vleesch deeze godlyke Dieren , en lesch derzelver dorst
„ met het bloed deezer Lieden. Draag bovenal zorg dat gy
„ niet luistert na een /aag en gevaarlyk medelyden. Bedenk,
„ dat alles , wat u behaagt, regtvaardig is; en dat u te weder„ houden van een klein kwaad te doen, wanneer zulks flood', zaaklyk is, op een uitkomt met bet character en de werk.
„ zaamheden eens Oppervorsts te verzaaken.”
Zones fchrikte, in 't eerst , om zulk een wreeden raad op
te
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te volgen; mar , dewyl zyn geluk 'er van fcheen of te hangen,
flondt by niet lang in twyfel, ja, binnen korten tyd, wenschte
de ontmenschte Vorst zich zelven geluk met deeze behoefte.
De honger deezer twee Dieren, welke nu in hem ingelyfd en
een gedeelte van zyn beflaan geworden waren, werd zyn eigen
honger. Zy verzadigden zich nimmer , of hy verbeeldde zich
dear door eene "aangenaame gewaarwording te voelen. Vour
niets rekende by de zugren, de traanen , het bloed en 't leeven
der ongelukkige Perfiaanen. In 't kort, hy berchouwde zyn
Volk als eene veragtlyke Kudde , gefchikt om near zyn welgevallen geflacht te worden.
Dan eerlang begonnen de Perfiaanen ZOHAK aan te zien els
een Monfler, greetig om hun alien te verflinden; de overmaat
der onderdrukking en wreedheid werd eerlang zo groot, dat
zy op 't laatst ophielden hem te vreezeu. Zy flonden tegen den Dwingeland op, dreeven hem van den Throon, dien by
verontheiligde , en flooten hem op in een verfchriklyk hot in 't
gebergte van Damavend. Daar werd hy met zyne twee Siangen alleen gelaaten; en , niet langer in flaat om hunner greetigheid voldoening re geeven, flrekte in 't einde het Lichaam van
zOnAK hun ten voedzel!
Welk eene verfchriklyke Gefchiedenis!" riep de jonge Prins
uit :
's liemels wil , vertel my eene andere, na welke ik
kan luisteren zonder van. fchrik weg te krimpen!" — SAHEa
antwoordde „ Zeer gaarne voldoe ik aan deeze uwe regtmaa.
„ tige begeerte. Luisrer na deeze zeer eenvondige en kurre."
Een long Sultan gaf al zyn vertrouwen aan een listigen en bedorvenen Gefnedenen I deeze Snoodaart boezemde hem valfche
den kbeelden in , ten opzigte van den Roem en 't Geluk der
Vorfien. Welhaast wekre hy in 's Kweekelings hart de begin.
zelen van Trotsheid en Luiheid; de Vader en Moeder van alien
misdryf. Overgegeeven aan deeze twee Ondeugden , offerde de
jonge Vorst zyne Onderdaanen aan dezelve op. Hy flelde zyn
eer in het Mensehdom te veragten, en zyn geluk in 't zelve
rampzalig re maaken. — Welk was het einde van dit Mies?
Hy verloor zyn Kroon , zyne Schacten en zyne Vleijers; niets
bleef hem by dan Trotsheid en Luiheid; en, nier 'anger in fleet
deeze veelbehoevende zielsgefieltenisfen te voldoen, flierf by
door fchaarnte en wroeging.
De Prins van Carizme toonde zich voldaan over de laatst hem
vertelde Gefchiedenis. Deeze," fprak hy, „ flan my beta
„ aan dan de voorige; zv flint my niet door de afzigtiglie
„ wreedheid!"
„ Helaas , myn Zoon !" hervatre SAHEB ,
„ 't is egter een en dezelfde! "

N A B E R I G T.
Het Stukje van den Eerw. j. KRAMER zal in een volgend No.
gepiaatsE worden ; en het Betoog van den Burger j. D. zal ras
volgen.

MENGELWERK,
TOT FRAAYE LETTEREN, KONSTEN EN WEETEN•
SCHAPPEN, BETREKKELYK.

REDE- EN SCHRIFTMAATIGE BEDENKINGEN , OVER
DE INSTELLING EN HET EINDE VAN HET BURGERLYK BESTUUR ; OF, OVER DE FLIGTEN VAN
OVERHEDEN EN ONDERZAATEN.

(Volgens het Engelsch van JAMES soma, DD.)
(Vervolg en Slot van bl. 13o.)

1Vraa alles wat wy over het thans onderhanden zynde
belangryk Onderwerp gezegd hebben, fchiet nog ter
behandelinge over, het grootfte en gewigtigite van alle ,
en reikende, in de gevolgen befchouwd, verder dan het
uiterfte tydperk van alle Burger - Maatfchappyen, en de
ontflooping der wergild zelve. Naamlyk — welke
is de juistfte uitgeJlrektheid, en welke zyn de paalen, van
de Magt der Overheid, ten aanziene' van den Godsdienst
en de Regten des Geweetensl -hierom4ent, geloof ik,
zal, naa eenig onderzoek, blyken , dat de Overheid geen
Gezag altoos hebbe, noch Itan hebben, als ontleend van
GOD, van de Natuur, van het Volk, of van den aart en
het oogmerk haarer Bedieninge.
In alle daaden van Regtvaardigheid, en omtrent veele
andere :takken van Zedelyk Gedrag, heeft de Overheid,
in de daad, een ontwyfelbaar Regt om tdsfchen beiden
te treeden;• en deeze, welke desgelyks eeuwige Wetten
des Hemels zyn, en onaffcheidelyke deelen van den waaren Godsdienst, aan te dringen, door de bekragtiging van
BUrgerlyke Wetten. Doch .waaron32 Geheel niet in
zo verre zy godsdienflige maar énkel in zo verre zy
noodzaaklyke iVaatfchappye'lyke, Deugden zyn; of liever,
en om eigenlyker te fpreqken, niet zelfs In zo verre zy
Deugden zyn , Godsdienflige of gezellige, maar uitwendige daaden of , openbaare . gedraagingen', noodig tot de
orde en 'fleun der Regeeringe. De ditwendige, de openlyke, daad van Getrouwheid en Titlykheid 44 even zeer
aan
MENG. 1798. NO. 5.
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aan alle burgerlyke bedoelingen beantwoorden, of dezette voortkomt uit eene weezenlyke deugdzaame geflelte
nisfe van harm, of alleen uit vrees, en inzigt van tydlyk
belang. En Burgerlyk Gezag , gelyk alle ander Gezag,
noodzaaklyk bepaald zynde by deszelfs eind-oogmerk ,
moet het verder uitftrekken van 't zelve op dwinglandSch •ge'vVeld en overheerfaing uitloopen. Het mag,
in de daad , zommige dingen opleggen , die de Godsdienst oplegt maar uit geheel verfchillende beweegredenen. Het mag, binnen den waaren omvang van 't zelve,
bevatten , wat ook itukken des Geweetens •idgen heeten ; en nogthans geen refit hebben om 'er zich in 't
minfle mede te bemoeijen voor zo verre zy weezenlyk
her GeW&ten raaken. 1n dat dit de juiste 'that des
gevals is, zullen de volgende bedenkingen, zo ik hoop ,
onwederleglyk aantoonen.
Vooreerst, dat, in zaaken louter Godsdientlig, GOD de
eenige Wetgeever is, en moet zyn. Geen fchepiel kap,
ionder. zich fchuldig te maaken 'aan verregaanden trots
en verinetelheid voorgeeven te.bepaalen, welke de algemeene voOrwaarden zyn . van welbehaagelykheid in GODS
oogen, of zelfs zo vette 'gaan • olii 'eetiig ding vast te
len , ten opzigte van openbaare Geloofsbelydenisfaz of
Eerdienit, fonder het GeWeeten geheel vry en onbedwongen te laaten. Godsdienst is eene Wet voornaani13rk voor
het hart,, in de daad aangectroitgen en verfterkt door de
innerlyke verinogent der Menschlyke Nattaire.- Maar kan
de Overheid kennis neernen van inwendige beginzelen of
OOgirierken? 'Kan `deeze 'in 't hart huisvestende Deugd
loonen,, of de inwendig hebbelyk ' geworden 'Ohdeugd
raft, Van welke beide 'zy , Chet Beene tnogelykheid,
volkOrnen onderfigt kan weezen? De ;Magi, die hOch zeher - onfeilbaare Wëtten kat3 'geevew, noch de kragt en
werking- "Aidt "TWetten Vettekerennoch een geval ,
uit tienduitend gevallen , o• nderfcheiden wie . fehuldig is of
rifeboldig , 'k:aii zich het *ehargter 'niet autimaatigen van
eerie Magt;.door GOD tekhikt en verordend.
De -nadetikende Overweeging bier van vb .dryft en vereifchen van Burgerlyk- 13efruar oth zich te
nietigr
1;semoeljen..inet het geen den Godsdienst,, of. het
' Geweeten , -betreft:;*'t zy in 't'sireeÁeOke , zy'in her daar toe
uit kragie ,cier onallandighedin behecirende; met het opieggen van 'zaaken, tkodwiimbi of onverAhdlig gelteurd.
Want zo rat 'er bearenkiikhedeti- en- iwyfelh2gen ontftaan,
bnm-
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omtrent zaaken , die, in haare eigene natuur, of onverfchillig geoordeeld worden te zyn, of weezenlyk zodanig,
worden zy onmiddelyk zaaken het Geweeten betreffende.
En, nit dien hoofde, moet, zelfs in die gevallen, het Gezag der Overheid niets betekenen ; ten ware het ontvgrensd en volfirekt is in alle gevallen. Dit laatfte nu te
beweeren , zou Rede, Geweeten en Braafheid teffens vernietigen ; en het Befluur van GOD zelve uitfluiten.
Want het is een allervastgaandfle waarheid, dat, indien
de Overheid Regt hebbe om Wetten en Vastitellingen te,
maaken, ten aanziene van den Godsdienst, GOD geen Regt
kan bebben. Om dat, tusfchen een 4lweetend Alverrnogen, en eene bepaaide, zwakke en feilbaare Magt, in
ontelbaare groote en gewigtige gevallen, geen zamenliemzing van regelmaat kan weezen. Weshalven, indien GOD
verworpen ivordt, als de dene Opperbeftuurder van de gebeele Godsdienflige Wereld, het gevolg daar van moet weezen, dat 'er geen Regeering,geen ,Go(ileliensi, in 't geheel is;
maar het Menschdom overgegeeven aan de onwisfe en wilJekeurige flingeringen van dwaaiing, grilligheid en geweld.
Ten anderen. Naardemaal de Overheid , in de Gods.
dienttige Wereld , (welke ftrikt en onveranderlyk GODS
ioningryk is) geen aanfpraak heeft ow Wetgeever te weesen; dewyl zy geheel oubevoegd is tot bet vervaardigen
Ivan gefchikte Wetten, tot eeue on,partydige Bediening des
Regts, en de daadlyke onderJleuhing des Beftuurs
zo bewyst dit even zeer, dat zy, noch nit de natuur,
web volgens den flelligen wil van het Opperweezen,
noch van de toettemming .des Volks (de itaatlyktte eu
beiligfte bronnen van Burgerlyk &Runt), regt hebbe
Bich op te werpen tot eene Verklaarflor van God/574
Wetten, of om Geloosbelydenisfen te vortnen, of Geloofs;
artykelen op te itellen , die algemeen moeten toegettemd
en onderfchreeveir worden , als een Maatftaf des Geloof,
of als Artykelen van Vrede, of itrekkende om iemand betvoegd te maaken tot hoogere Voorregten en EerHnipten
in de Maatfchappy.
Immers de Wet der Natuure verklaart anet Wider item.
me, dat, ten aanziene van daaden van weezenlyke Dengd,
van Pligten, tot GOD betrekking hebbende, en bedryvep
die .in de Eettivigheid uitloopen , de rang van den gemeenften Man volftrekt gelyk that met al den trots en pragtig
fiertoon der grootiten en magtigften deezer Aarde; darKoningen zullen geoordeeld worden, niet max de maatevaat
N2
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toe de menichen hun verheven hebben , maar zo als GOD
bun gefchaapen heeft; niet volgens de toevallige voorregten buns hoogverheven stands, maar naar de algemeens
Wetten der Menschlyke natuure, toegepast op hunne byzondere omftandigheden.
Maar verder , even zeer als de eeuwige en onveranderlyke Wet der Natuure zich ten flerkften verzet tegen
Burgerlyk Gezag in zaaken het Geweeten betreffende, bei.
de in het vastftellen van nieuwe en het verklaaren der
oude Godsdienstwetten, — even zeer doet zuiks de Openbaafing. Want deeze befchryft GOD als den alleen magtigen Heer (*), als alleen de harten en nieren van de
Kinderen der Menfchen beproevende (t), en bekwaam ons
een iegelyk naar zyne werken te vergelden (4.); als de
oorfpronglyke bron van Magt, waar uit alle Beituur wordt
afgeleid, en aan wien hetzelve verantwoordclyk is.
CHRISTUS zelve, de laatite groote Herfteller en Grondves•
ter van den waaren Godsdienst, van dien Godsdienst , die
onveranderd en onherroepen dezelfde zou blyven tot de
voleindiging des tyds , heeft wel uitdruklyk verklaard,
dat zyn Koningryk niet van deeze Wereld is (§). En,
gevolgiyk , dat de Leertlellingen van den Godsdienst
niet moeten gegrond zyn op, noch de regelen van denzelven aangedrongen worden door, verfchrikkingen van nadeel in tydlyk belang, of door beloften van aardfchen
voorfpoed ontleend.
Daarenboven, indien de Overheid bekleed is met dit
volitrekte regt van Verklaaring, moet zy een gelyke , zo
Been hooger magt hebben dan de Maaker van de Wet
zelve. Ik zeg eene hoogere magt ; dewyl de Wet zelve
niets beduidt dan volgens den zin en uitiegging, welke
deeze daar aan geeft : en die zal (ten ware de kunde
der Overheid in zedelyke Staatkunde gelyk is aan die
van GOD, den oorfpronglyken Wetgeever) dikwyls, indien
niet doorgaans , op eene omkeering van de Wet zelve
nederkomen. En zuiks zou niet alleen de Leerftellingen
van den Geopenbaarden Godsdienst , maar ook de eeuwige beginzels van Rede en Natuur , onderhaavig maaken
om veranderd, naagezien, of bedorven te worden, door
onkunde, list en eerzugt.
Wy(*) t T1MOTH. VI: 15. (f) PRAM, XVII: 10. (J) RoM.
II:

6. (S) jou. XVIII; 36.
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Wyders, wie zyn onbevvgder en ongefchikter om over
Godgeleerde Gefchilftukken te oordeelen, dan de hoogfte Burgerlyke Overheden , in bykans alle Landen , en
door alle Eeuwen der Wereld, geweest zyn? Gefchilftukken, welke zy, over 't algemeen, nooit bepefenden;
van welke zy bykans geheel diets weeten; omtrent welke,
als flukken van weezenlyken Godsdienst, zy zich zeer luttel hekreunen, voor het meerder gedeelte opgevoed in
veritand bedwelmende weelde , en mange! aan denken; terwyl zy, daarenboven, (indien zy, als door eene wonderdaadige en bovennatuurlyke inblaazing , dezelve recht
verftonden,) in de grootfte verzoeking zyn orn ze te
verkeeren tot wereldlyke oogmerken,
Staat my toe deeze bewysreden een weinig verder voort
te zetten, en by het reeds gezegde te voegen; dat, in(lien de Overheden een Regt hebben om te beveelen in
zaaken den Godsdienst betreffende, de Onderdaanen verpligt moeten zyn cm te gehoorzaamen om vollirekt
te gehoorzaamen; 't zy zulks met hun Geweeten zamenflemme, 't zy het daar mede flryde te gehoorzaamen aan alle Overheden ; aangezien hun Regt veronderfteld wordt uit het Ampt, 't welk zy bekleeden, herkornRig te zyn , en gevolglyk Protefianten en Roomfchen,
ilfgodendienaars, of Vereerders van den waaren GOD, Mahomethaanen , Heidenen , Christened — of alle foorten van
itrydigheden te zyn, naar gelange zy zich onderfcheiden
verfpreid en gelegen vinden. Want indien zy ergens vryheid hebben om te yerfchillen van, en zich aan te kanten
tegen, de ingeftelde Leerbegrippen der Burgerlyke Mast,
kan dit alleen gefchieden op den grondflag, dat de bevelen,
des gegeeven, ttryden tegen hunne Rede en de voorfcbriften
van hun Geweeten. En, indien men ooit toeftaa dat dit
een regtrnaatig beroepen is in dit geding, dan meet het
in alle gevallen gelden; en Geweeten, niet de Wil van de
Overheid, de algemeene Gids weezen.
Voeglyk kunnen wy hier nog aanmerken , dat 'er een
duidelyk en ailerbelangrykst onderfcheid is tusfchen Burgerlyke en Godsdienflige Verfchillen; dewyl, in het eere , het voor den Mensch onmogelyk is in het
yolftrekt bezit te weezen van een byzonderen eigendom
zonder dat anderen zich daar van ontzet Vinden ; maar
ieder Mensch kan zyne Godsdienflige Begrippen bezitten,
zyne byzondere wyze van Eerdienst oefenen , zonder
bet minite ongelyk aan eenig ander byzonder Lid der
MaatN3
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Maatfchappy, of de Maatfchappye in 't algemeen, aan te
doen.
Door het gevoelen, 't welk ik thans beftryde , te ombelzen en voor te than , te weeten de noodzaaklykheid en
het gezag van een Openbaaren Overheids-Godsdienst, wraakt
en veroordeelt men in kragt het Christendom zelve : dewyl alien die 't zelve of eerst verkondigden of omhelsden,
met dit te doen, den Godsdienst van den Staat verzaakten.
— Op denzelfden grond moeten, door dit nieuw- nit=
gevonden Stelzel van Dwinglandy, alle Ferbeteringen van
de ergfte en fchadelykfte Dwaalingen belet, en alle pot).
gingen daar toe ontmoedigd, worden. Het belemmert
cry en edel onderzoek ; verhindert alle verbeteringen in
Zedelyke en Godgeleerde kundigheden ; ftrekt om dwaaling vast te fiellen, en te vereeuwigen door alle tyden
geilachten been ; en om waaren Godsdienst te verwisfelen
voor Kunfienaary , en de eenpaarigheid van eene uitwendige, flaaffche , geveinsde Belydenisfe. — De uitflag
van alles moet weezen, dat eike zedelyke band verzwakt,
alle regtvaardigheid ondermynd, onderlinge trouwe en eer.,
lykheid vernietigd, en de grondflagen der Burgerlyke Maatfchappye zelve het onderst boven gekeerd worden. —
En dit zo bezwaarend gevolg denk ik dat niet alleen
toepasfelyk is op de uiterften van Geweldpleeging in dit
fink; maar ook op, Wereldlyke Belooningen, of Masmoedigingen van allerlei aart, die eene foort van geweld oefenen op het Verfland, en van dwinglandy over de vryheid
van het Geweeten.
Daarenboven , indien bet eons ieders ouvermydelyke
Pligt, en by gevolge een Regt is, 't welk by volftrekt
mag eifchen , om te handelen naar zyn inwendig Licht
en de overtuiging van zyn eigen hart, kan de Burgerlyke
Overhead geen Gezag hebben, om het minfle Artykel ten
aanziene van den Godsdienst te beveelen; dewyl die twee
Regten in derzelver natuur geheel firydig en onbeflaanbaar
zyn. Het erkennen van bet Regt der Overheid is onmiddelyk ingerigt , en de ondervinding der Eeuwen ftaaft,
dat dezelve geene andere uitwerking heeft, dan om Onkunde , Slaaverny en Elende in te voeren; terwyl eene
verfcheidenheid van Gevoelens en Se&en, uit eigen aart,
niet gefchikt is om wanorde te baaren. Deeze oruttaat te
eenemaal uit de bedorvenheid van de driften der Menfchen. — Eene openbaare met gezag gettaafde leiding,
in het ftuk van den Godsdienst, is doorgaans , met de

daad,
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daad , geweest de verbanning van Kennis en redelyke
Godsvrugt , en volduurt nog heden ten dage, by bykans

alle Voiken , niers anders te weezen , dan de vastftel-

ling van valschheid , die moeite verdicht by Inzettinge (*)Het is, derhalven , de pligt van alle wyze en Christlyke

Overhecien , 't zy in hoogeren of minderen rang gefteld ,
bet voorbeeld te volgen van GALLIO, die zich yverig betoonde om billyk te oordeelen in a ide gefchilitukken , Natuurlyke en Burgerlyke Regten betreffende; doch warmer
by geroepen werd om Regter te zyn in gefchillen van
eenen louter Godsdienftigen aart, het afiloeg zich in den
Stoel van GOD te zetten, en zich deeze dingen niet aantrok (t). Dit wordt door Apostel PAULUS wegens hem
vermeld, ter eere van zyn regtvaardigen en edelen inborst. De post van een Overheidsperfoon, zo verre die
den Godsdienst betreft, geheellyk hier toe bepaald zynde
— naamiyk om ftrikt en omzigtig te zyn in de regeling
van zyn eigen gedrag, en als Mensch en als Overheid;
om alle gezellige Deugden te onderfteunen en aan te
moedigen, en onpartydig, zonder eenig ganzien van Perfoonen, daar mede ftrydende Ondeugden te ftraffenom
elk Ingezeten by het voile genot van zyne Godsdieriftige
Vryheid te befchermen , de buitenjpoorigheden en oeledigingen van geweldig ziedenden en overloopenden yver,
by alle Partyen, te bedwingen; met den woord, om allen, van gelyke openbaare verdiengen, en die even zeer
hun regtmaatig aandeel toehrengen ten fteun des Staatsbeituurs, ten minften de• bevoegdheid te verleenen tot bet
genot van .gelyke voorregten; en niemand van Eereposten
en Bediemngen te verwyderen, enkel om dat zy van den
Staats- Godsdienst verfchillen. — Om als 't ware een
Befchermengel re weezen des Voiks, over 't welk by gefteld is; de Handhaaver van deszelfs eigendomlyke Regten; de Voorftander en Beveiliger van hunne Vrvheden,
tegen de belaagingen en inkruipingen; een Schrik alleen
voor de zodanigen die kwaad doen; maar lof fchenkepde
aan die goed doen (4.); en een Dienaaresfe GODS, den zo•
danigen ten goede (§).
Men

(*) PSALM XCIV: 20. (f) HANDEL. KM: 17.
3. I PET. II: 14. (§) Rom. XIII: 4.
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Men vergunne my, ten flotte van alles, hier by te voegen , dat aan alle Overheden, die , in het hoofdzaaklyke , bet
uiterst einde van alien Staatsbeffuur bevorderen , en het
illgemeen Geluk der Ingezetenen beoogen en bewerken, onvermydelyk eerbied en gehoorzaamheid betoond moet worden ; dit is het voorfchrift van alle Godlyke zo wel als
menschlyke Wetter. Het is een daad van Deugd en Gods.
dienst , ondanks veele misflagen en dwaalingen, aan welke
alle mensehlyke Befluuren onderhevig zyn , den HEERE le
vreezen, en den Koning , (waar eene bepaalde Monarchy
plaats grypt) en zich niet te vermengen met de zodanigen,
die na verandering Haan (*); om een gerust en vreedzaam
leeven te Leiden in alle eerbaarheid en Godzaligheid (j-); om
(chatting te betaalen , wien men (chatting fchuldig is (4);
den Keizer te geeven wat des Keizers en

GODE wat GODES

is (§); om het Staatsbeftuur te onderfchraagen, en met
alle vermogens te verdedigen tegen Inlandsch Verraad,
tegen den inval en overweldiging van buitenlandfche Magt.
(t) r TIM. II: 2.
(*) SPREUKE3 XXIV: at.
CS) MATTEL XII: 21.
(4) Rom. XIII: 7.
NA A B E R I G T.
MEDEBURGERS1
„

Uwe fpoedige gebruikmaaking van de twee Afdeelingen,

„ in welke ik u de Rede- en Schriftrnaatige Bedenkingen, over
„ de Infielling en het Einde van het Burgerlyk Befluur; of , over
„ de Pligten van Overheden en Onderzaaten , van den Eerw.
„ FOSTER mededeelde; heeft my op de gedagte gebragt ,

dat

„het UI. niet ongevallig zou weezen, om van dien zelfden
,, by my hooggefbhatten Schryver, vertaald, te ontvangen , 't
„ geen by in 't eigenfle Werk ons Levert , Over de Pligten en

• Hoedanigheden der Bedienaaren van het Euangelie , en het
„ voegelyk gedrag der Gemeenten omtrent hunne Leeraaren. Eerie

• ftoffe, Met min dan de thans afgewerkte naar tydsgelegen.
„ held gefchikt. — Mag ik hier over uwe gedagten wee,, ten? 1k blyf, enz.
ANT W O O R D.

Wy zullen met genoegen de Vertaaling te gemoete zien; vet..
wagtende dat de Vertaaler het even als het nu gepfaatfie in
zuike Afdeelingen fchikke, dat ze niet te breed zyn en te veei
pleats in ons Mengelwerk beflaan.
BE-

AANMEEK. OMTRENT HET PIN XTERFEEST.
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EERSTE CHRISTEN PINXTERFEEST, BESCHREVEN Hand. II.

wy thans wederom onze Jaarlykfche Hooge
a"
D
Feesten mogen vieren, zo hebbe ik eenige bedenkingen, omtrent het Pinxterfeest, willen mededelen , indien
men ze van dat belang vindt om ze een plaatsje in
uwe Letteroefeningen in te ruimen.
Myne eerfte aanmerking zal gaan, omtrent den dag ,
en tyd , op welken 't eerfte Pinxterfeest gehouden is;
't wordt doorgaans gesliordeeld, dat 't toen geweest is de
eerfte dag der week, of Zondag, zynde zulks de overlevering van de eertle Christen Kerk, en ik zie geen reden om daar van of te wyken ; doch hoe die rekening
kan goedgemaakt worden komt minder in aanmerking, en
wordt doorgaans voorbygegaan.
Onze Zaligmaker is gekruicigd , na 't houden van 't
Pafcha, op den eerften dag van 't Feest der ongezuurde
broden ; na dien Zabbath moest des anderen daags de
garve der eerttelingen opgeofferd worden, en dat was dus
Zaturdag ; van daar moesten so dagen gerekend worden, en die softe dag was 't Pinxterfeest , welk dus
moest invallen op den laatften, en niet op den eerften,
dag der week.
Wil men ftellen, dat de Zaligmaker met zommige Joden zyn laatfte Pafcha een dag vroeger dan andere Joden gehouden heeft, dan zoude , naar de rekening van
deze laatften, 't Pinxterfeest op Zondag zyn ingevallen;
doch dat kan by zulken , welken daar over anders oordelen, geen plaats vinden , gelyk ik ook daar voor geen
genoegzame redenen heb aangetroffen. Daar zyn 'er, welken, ter wegneming van die zwarigheid, de fpreekwys,
swimmer de dog van 't Pinxterfeest vervuld wierd, dus
opvatten , dat die voorbygegaan was ; doch dat komt
met die fpreekwys , in andere plaatzen der H. S. , niet
overeen , welke daar niet anders te kennen geeft , dan
dat die dag daar en tegenwoordig was , gelyk 't voorkomt by des Heilands befnydenis , en elders ; terwyl de
woorden , welke eene vervulling te kennen geven, ook
van derzelver begin genomen warden. Konde men in
Mozes Wet dienaangaande den graten Zabbath verttaan
N5
van
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van den gewonen wekelykfchen Zabbath , dan was bier
geen de minfte zwarigheid, en de rekening was van zelf
goed ; doch zulks fchynen de redenen van geleerde
Uitleggers, daar tegen opgegeven, niet toe te laten, welke bewyzen, dat die grote Zabbath, van den eerften dag
van 't Feest der ongezuurde broden, moet verftaan worden;
men zie onder anderen de Engelfthe Godgeleerden.
't Komt my, na eene herhaalde overweging van dit ftuk,
dus voor, dat de dag, na den groten Zabbath, bepaald
is, om dat de opoffering van de garve der eerftelingen
met de rust van den Zabbath niet fcheen overeen te
ftemmen , en deze dat niet toeliet ; die zelfde reden had
dan ook plaats ten opzichte van den gewonen Zabbath;
indien dan deze onmiddelyk inviel na dien groten Zabbath, moest, om die reden, de telling van 't Pinxterfeest
een dag later, en dus, by 't laatfte Pafcha van onzen
Jezus, van Zondag beginnen , wanneer 't eerfte Pinxterfeest
ook van zelf op dien dag is ingevallen. Ik weet niet, of
anderen met my dit ftuk op deze wyze begrepen heb.
ben , en of het elders gevonden wordt, 't welk ik thans
niet kan nafpeuren , wanneer het tot meerder bekendmaking en bevestiging van die gedachten mag dienen.
` Eene twede aanmerking, omtrent 't Pinxterfeest, raakt
de verdediging van Petrus, tegen den 'aster van dronkenfchap , welken by afweert, met deze reden : want 't is
eerst de derde Ure van den dag.

My dunkt met velen, dat deze reden eerst zyn voile
kragt ontvangt, wanneer men dezelve betrekkelyk maakt
tot de gewoonte van dien dag , om door 't genot der
Dankofferhanden zich te vervrolyken , 't welk ik nu
niet aandring; welke eerst na de gewone en dagelykfche
offerhande toegebragt wierden , tot welke de derde ure
van den dag bepaald was; dus moest de tyd der dank.
otferhanden nog aankomen , of die moest nauwlyks daar
zyn , tot weaker genot men , na derzelver opoffering,
eerst toegelaten wierde; en moest de befchuldiging van
dronkenfchap, door 't misbruik dier gaven, uit aanmerking van dien tyd, of 't uur van den dag, van zelf vervallen.
Doch, 't geen ik bedoeI, raakt byzonder den Offerwyn,
welken men bier te berde brengt , en flit welks misbruik
dat vermoeden van dronkenfchap zoude zyn voortgefproten ; die bedenking konde gantsch geen plaats vinden
voor zulk een vermoeden van dronkenfchap. Uit een misbruit;
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bruik des Offerwyns was daar toe geen de minfte reden
om dat de Offerwyn voor den BEERE was, en daar van
niet 't mintle mogt genuttigd , maar die geheel moest
vergoten worden , waarin de aart dier opoffering gelegen was, gelyk uit de Wet van Mozes genoegzaam moest
bekend zyn. Wat dan, heeft men 't vermoeden van dronkenfchap , uit een misbruik der opgeofferde gaven , geheel te laten varen? dat denk ik niet ; fchoon de voorgaande aanmerking gegrond is , en niets van den Offerwyn overig behouden wierd, kon men echter,, by 't gebruik der dankofferhanden, anderen gemenen Wyn gebruiken, en daar door kon ook, op zich zelf, zulk een misbruik veroorzaakt worden, en dat vermoeden met eenigen
grand plaats vinden. 't Heeft my meermaalen verwonderd, dat men zulks, omtrent dit fluk, niet heeft opgernerkt, immers 't is my nergens voorgekomen.
Myne derde aanmerking zal betreffen de Godfpraak
van joet,, door den Apostel Petrus , ter bevestiging der
uitttorting van den H. Geest, te berde gebragt, waaromtrent
ik alleen 't een en ander zal opmerken; hier wordt gewaagd van Zions Zonen en Dochteren, van, derzelver ()alien en yongelingen, en, in 't gemeen, van Dienstknegten
en Dienstmaagden ; hoe men deze in betrekking tot elkanderen heeft op te vatten, en te onderfcheiden, wordt
niet eveneens van de Uitleggers begrepen.
't Eenvouwigtte komt my voor, dat deze Zonen en Dochteren hier gefteld zyn met opzicht op de verfcheidene
onderwerpen van de gaven des Geests , zonder onderIcheid van Kunne of Sexe, om te tonen , dat hier by
geen onderfcheid van Man en Wyf zoude plaats vinden ;
maar, dat de uitwerkingen van den Geest zich by beide',
zouden openbaren, en dat wy, by de Ouden en .7" ongelingen, moeten denken aan menfchen van verfchillence jaren en onderfcheiden leeftyd, zonder eene te nauwe bepaling, en dat wy de Dienstknegten en Dienstmaagden
bebben toe te pasfen op menfchen van een verfchillenden,
of geringen, that in deze wereld,
Dus heeft dit tot elkanderen eene gepaste betrekking
en behouden die namen eene eigenaartige en natuurlyke
betekenis.
't Verdient onze opmerking , dat 'er juist ,gefproken
wordt van uwe Zonen , enz. en in 't gemeen , by jo&., ,
van Dienstknegten en Dienszmaagden; doch, by Petrus,G7aCt
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Gods Dienstknegten, enz. 't welk aanleiding tot verkeerde
opvattingen gegeven. heeft , immers zo als 't my voorkomt.
Hier voor zal deze reden zyn, om de eerfien tot 't oude
Zion en Jeruzalem te bepalen , en ons tot de leden van
die Stad en Staat in de gemelde betrekking voort te leiden ; immers daar aan is die belofte by den Propheet
pet, gedaan, met influiting van zulken, welken , in ver-volg van tyd, tot Zion en Jeruzalem, ook uit de Heidenen,
louden tpegevoegd worden, en daar mede eene geestely.
ke maatfchappy uitmaken; waar door 'er te minder reden
is, cm by de Dienstknegten en Dienstmaagden, bepaald, aan
de Heidenen te denken.
In onderfcheiding hier van , zal de Propheet gewagen
van Dienstknegten en Dienstmaagden in 't gemeen , 0212
dat dezen, welken 't zyn in 't burgerlyke, als zoodanigen
Diet zyn aan te merken in betrekking tot Zion , waarin
zy 't zelfde voorrecht hadden met anderen; daar de Apostel
Petrus fpreekt van Gods Dienstknegten, enz. om dat God,
ondanks derzelver geringen ftaat, dezen echter voor de zynen zoude erkennen, en zulks by de uititorting van den H.
Geest, met 'er daad, openbaar maken. 't Propheieren, 'S
dromen van dromen, en 't zien van gezichten verftaan wy,
ten opzichte van 't zakelyke, in een en denzelfden zin, om
dat dromen van dromen, en 't zien van gezichten , aan
de oude Propheten eigen was, en ondergefchikt aan 't
propheteren , welken daar door kennis van toekomende
zaken ontvingen, en ook aan anderen voortlelden; zynde
beiden openbaringen van toekomende zaken , fchoon op
verfcheidene wyzen, eertyds gefchied; en dat vatten wy,
eerst wel meer eigenlyk , en buitengewoon, op, maar ook
vervolgens meer gemeen, zoo dat dit niet alleen , gelyk
eertyds onder het N. T., zoude plaats vinden; maar ook
by 't verklaren van de nude Godfpraken der Propheten,
en eene nieuwe ontdekking en openbaring van Gods vet*,
borgenheden, om meer verhevene zaken aan de Kerk me.
de te delen , en andere en nieuwe zaken te voren onbekend, daar de Godlyke waarheid vermeerderd, en in eel*
nieuw daglicht zoude gefteld worden , en Gods openbag
ring tot zyne volkomenheid gebragt , zonder daaraan lets
te laten ontbreken; dat wy 't een en ander dus gelyk opvatten, wordt daar door bevestigd, om dat aan de Dienst.
knegten en Dienstmaagden 't zelfde wordt toegeeigend ,
't gem
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geen 2211 de Zonen en Dochteren beloofd was, tot een
blyk, dat 't propheteren 't eigenlyke is , 't welk van den
Geest zoude voortkomen, en dat ook 't andere daar op.
zicht en betrekking op heeft.
J. KRAMER,

Rustend Leeraar van Hindelopen„
thans te Sloten, in Friesland.

OVER HET GEBRUIK DER LAAUWE BADEN IN KOORT
ZIGE ZIEKTEN, EN INZONDERHEID IN DE ZOGENAMI ■
IDE SLEEPENDE KOORTZEN, (Febres lentee nervofie.)
Door J. D. BRANDIS, Gezondheids- R.aad en Bran.

nen -Arts te Drieburg.

choon zommige Geleerden , die over het gebruik det
k
Baden in koortzige Ziekten hebben gefchreeven , en
wel onlangs de fchrandere
het gebruik der
MARKAR.D

warme Baden in de Zenuwkoortzen veroordeeld hebben,
zo meen ik echter derzelver voortreffelyk nut in ileepende
Zenuwkoortzen te hebben waargenoomen, en vinde het
daarom dienitig •eenige myner Waarneemingen omtrent dit
ituk mede te deelen.
Geduurende den Winter van 1785 heerschte te
gen eene Koorts, verzeld met Gastrifche , Galachtige en
Slymachtige toevallen& doch welker hoofdcharafter eene
fleepende Zenuwkoorts tekende. Geduurende de eerfte
acht of twaalf dagen der Ziekte,' waren de lyders nog
niet -geheel bedlegerig. Steeds hadden zy een weinig
Koorts, zonder kennelyke verpciozingen. Het Hersfengeitel was hoofdzaakelyk aangedaan , kennelyk door -een
ftompe pyn in het vborhoofd , en eene belemmerde gevoeligheid der zintuigen , of ook door eene buitengewoone gevoeligheid derzelve. Voorts hadden plaats , neerflagtigheid van geest ; een kleine ongeregelde eenigzing
ingetrokkene Poisflag ; eene raauwe geheel heldere of
ook wel eene geheel natuurlyke pisloozing; flaapeloosheld
of eene groote neiging tot ilaap zonder verligting ; en
eene-Loopachtige Buikontlasting zonder verligting. AlIengskens wierden de zintuigen meerder aangedaan , 'er
open
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openbaarden zich mangel aan Geheugen , eene Volkomenee
lusteloosheid, eene afwisfelende ylhoofdighekl, enz. Vervolgens kwamen Ituiptrekkingen te voorfchyn , onkr
welke zich de krankte, in de vyfde of zesde week der
Ziekte, met den dood eindigde.
Op de befchreevene wyze zag ik een jongen Geneesbeer in de zesde week der Ziekte fterven, wiens lyk ik
eok geopend hebbe. Een weinig laater wierd een ander
voortreffelyk jong Geneesheer, die my in die lyken- opetaing had bygeftaan, door die zelfde Koorts aangetast.
Daar ik een tydlang van Gottingen afweezig geweest was,
zdag ik hem eerst op den achtften dag der Ziekte ert
viand zyn toettand zeer bedenkelyk.' Zyn Hersfengeftel
was ten fterkften belemmerd : eene allerdiepfte neerflagtigheid wisfelde of met kleine ylhoofdigheden.: De Fols
was fnel, klein en Qnregelmaatig. Men kon Beene duidelyke verpoozingen van Koorts befpeuren; doch 'er was
geenerley fpoor van onreinigheden in de eerile wegene
De Geneesheer had , tot het voldoen aan deeze aanwyzingen, Spaanfchevliegplaasters aan de beenen laaten leg,"
gen, en den Lyder voorts Wyn, Koortsbast en Kampher
voorgefchreeven. Edoch deeze prikkelende middelen fcheenen zyn Hersfengeftel nog meerder te bezwaaren, de ylboofdigheid vermeerderde en de angstvalligheid nam tog
in een zeer hoogen graad. tinder deeze omftandigheden
oordeelde ik het veiligst, om tot het 'bekoomen van meetder bedaardheid het warm Bad aan te pryzen , 't geeu
door den anderen Geneesheer insgelyks wierd goeclgel
keurd. Teffens lieten wy den Wyn, Koortsbast en Kampher vaaren, en ftelden daar voor in plaats clen Illinderer_Oen Geest , benevens laauwe waterige dranken met wat
Wyn vermengd. De werking van dit eerfte warme Bad
was zo onbefchryfelyk gunftig, dat het my zo , den
anderen Geneesheer als by den Lyder zeer weing moeite kostte , hem tot het aanhouden met dit middel te be,
weegen ; fchoon het veel zwaarigheids inhad, een warm
Bad te vervaardigen op eene kamer op de derde verdieping. De Lyder was naauwelyks een half uur lang in
het Bad geweest, of de ylhouldigheid en de angstvalligheid verdweenen geheel en al. De Lyder drukte my de
hand, en verzekerde my, dat by zich thans zeer wel bevond, en zyn behoud van dit middel verwachtte. Wy
bidden acht of tien dagen lang aan met het gebruik van
het
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het Bad. Dagelyks bragt ik myn Vriend delve daar
in, en had tot belooning voor myne mpeite het genoegen hem dagelyks beter en eindelyk geheel herfteld te
vinden.
Geduurende den Winter van 1789 heerschte in Hilda.
helm eene gelykzoortige Volksziekte. Ik gebruikte myn
middel , daar ik het maar eenigzins kon aanwenden, en
deed zulks fteeds met het beste gevolg. Twee gevallen
van Kranken zal ik /tier by aanvoeren, die, zo ik meene,
seer veel bewyzen.
In eene zeer benaauwde wooning had ik vooreerst ontier myne zorge een Kamerdienaar, wrens Ziekte in alles
het beloop volgde der zo even befchreevene Zenuwkoorts. Een aantal van ongeregelde toevallen volgde de
een op den ander; die zich .echter alle door eene byzondete aandoening op de Hersfenen lieten verklaaren. In de
derde week openbaarde zich eene algemeene onverfchilligheid met ongevoeligheid en kleine ylhoofdigheden. Ik
had ,zeven weeken /ang tyd om alle mogelyke middelen
aan te wenden; ouk heb ik niet nagelaaten te beproeven, wat ik koride uitdenken, als Wyn, Naphtha, enz.
loch alles te vergeefsch. Gaarne had ik oak gebruik gemaakt van het laauwe Bad, doch zulks wierd onmogelyk
geoordeeld van wegen. de legplaats des Lyders, die in het
inidden der achtfte week overleed. Onmiddelyk daarop
wierd een jong Vrouwsperzoon in het zelfde huffs door
deeze Ziekte overvallen. De toevallen waren , van den
beginne of , zeer geweldig ; eene. onbefchryfelyke treutigheid en angstvalligheid, verzeld met eene doffe hoofdpyn en een fluipend niet geheel afloopend Koortsje, drongen de Zieke reeds met zes of acht dagen het bedde te
houden, en kart daarop openbaarde zich, met den twaalfden dag , eene , zeer gevaarlyke onverfchilligheid, door
kleine ylhoofdigheden afgebrooken. Met den grootften
yver herhaalde ik myne aanpryzingen van het warme
Bad, en bragt het zo verredat hetzelve tegen den vyftienden of zestienden dag der Ziekte wierd in het werk
gefteld. Het gevolg beantwoordde ten vollen aan myne
beloften; de ylhoofdigheid verminderde ten fterkften, de
Krank te nam hand over hand of zonder eenige duidelyke fcheiding, en na verloop van vier weeken was dezelve geheel verdweenen. Met de herftelling der kragten
vorderde her intusfchen zeer langzaam , en 'er verlie.
pen zeven of acht weeken, eer de Lyderes wederom ko0
uit-
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uitgaan. Ook wierd de heftigheid der nu geneezene
te beweezen , door het geheel uitvallen van bet hoofdhair.
In Sprokkelmaand van 1790 , wierd ik geraadpleegd
over den toeftand van een jongen Koopman, die, myns
oordeels, volgens alle berichten, aan dezelfde Krankte ziek
lag. Drie weeken lang was hy nu door een anderen Geneesheer, deels met zagte ontlastende, deels met de 'evenswerkingen aanzettende, middelen behandeld. Eene zorgelyke Zogverplaatzing myner Huisvrouwe , en de daar
door by my ontftaane bekommering , welke my tot het
onderiieemen van eenigerhande bezigheid ongefchikt maakte , belette my toenmaals de zorge deezes Kranken op my
te neemen ; ik gaf hierom alleen een mondelingen raad,
en prees het gebruik van het warme Bad ten fterkften
aan. Doch de Geneesheer fcheen geenerley vertrouwen
op dit middel te hebben , en het wierd niet aangewend.
Na verloop van veertien dagen weder in ftaat zynde
myne zaaken buitenshuis waar te neemen , wierd ik op
nieuws tot dien Lyder geroepen, omtrent wiens geneeziug
de Arts alle hoop had opgegeeven , en wiens toeftand ik
voorzeker ook allerbedenkelykst vond. Hy lag geheel
en al zonder eenige bewustheid van zich zelven ; de na•
tuurlyke ontlastingen liepen hem af, zonder- dat hy ergens
van wist ; by aanhoudenheid mompelde by tusfchen de
tanden, in eene geduurige ylhoofdigheid ; by maakte
lerley beweegingen met de handen, en pluisde Reeds
zyne bedlakens, enz. Teffens was de Pols zeer klein en
fuel, 'er waren aanhoudende opfpringingen der peezen
aanweezig , en de tong was gliniterend rood, zeer droog
en zonder eenig beflag. Dikwyls openbaarde zich een
cirooge hoest, door welke meer of min fchuirnend
bloed wierd opgegeeven. De Krankte had nu voile vyf
weeken geduurd , ontlastende en- prikkelende middelen waren in overvloed gebruikt, en men hail nu inzonderbeid een tydlang zyn toevlucht genoomen tot Wyn
en Mofchus in zeer ruime giften, dock ,alles te vergeefsch;
zo dat niets dan een kort op banden zynde dood te wagten fcheen.
Met dit alles flelde ik ook in ileezen byna hoopeloozen toeftand de warme Baden voor, in vertrouwen, dat,
zo dezelve al niet in ftaat mogten zyn om in dit byna
wanhoopig geval aan de verwagting te voldoen , dezelve
ten minften geenerley nadeel zouden kunnen veroorzaaken,
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ken. De Geneesheer en de Naastboitaanden , die zich
toch ook geenerley gunftig einde voorftelden , ftemden
bier zeer gaarne in toe. Het eerfte Bad verfchafte ons
reeds verligting van toevallen waar door wy niet weinig wierden aangezet, om in het gebruik van dit beerlyk
middel te volharden. Het bloedfpuwen hield fpoedig op,
de ftoelgang minderde in hoeveelheid, en liep niet langer
onwilliglyk af. Na verloop van acht dagen was de Lyder
buiten gevaar,, en binnen de drie weeken was dezelve volkomen herfteld.

BERICHT AANGAANDE DEN BEROEMDEN KRUIDTUIN
VAN KEW. Door B. FAUJAS -ST.- FOND.

eeze heerlyke plaats ligt zeven mylen van Leaden.
D
Ik zal niet fpreeken van het Woonhuis , noch van
de Tuinen van vermaak en verciering, noch van de Zomerhuizen, Bruggen, Prieelen, enz. die dezelve vercie.
ren ; ik zal my atieen bepaalen tot den Tuin, welke dient
tot onderrichting. GEORGE III heeft in denzelven
doen verzamelen alle zeldzaame voortbrengzels van het
Groeijend Rijk, uit alle oorden der waereld by elkanderen gezogt. Hy heeft daar door aan de Kruidkunde een
gewigtigen dienst beweezen ; eveneens als by den Sterrekundigen van het grootfte nut geweest is, door het be.
vorderen van den onvermoeiden arbeid van HERSCHEL,
en door hem in ftaat te ftellen , om grootere en volmaakter Telescoopen te vervaardigen, dan tot bier toe iemand
had kunnen doen.
De Tuinen van Kew zyn zo uitfteekend aangelegd, en
zo wel onderhouden ; de orde en fmaak , die 'er in
heerfchen, zyn zo Voortreflyk ; de Kqnst heeft bier zo
meesterlyk gezocht na te bootzen alles, wat fchoon en
treffende is in de Natuur, dat ik deezen Tuin verre verbeven oordeele boven alles , het geen ik ooit van dien
aart gezien heb.
Toen ik my aldaar bey ond, was het weder zeer fchoon,
en het faizoen zo gunftig geweest , dat de zeldzaamGewasfen aldaar eene weelde vertoonden, door de verfcheidenheid hunner bladen , bloemen, vruchten en get!.
ren, dat 'er een geheel uit gebooren wierd, 't geen waarlyk betoverend was.
Geetr
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't Geen de meeste bewondering verwekt, in deeze ver.
zamelplaats van uitheemfche Gewasfen en vreemde Boomen,
is de zo keurige netheid, zuivere fmaak en verftandige rangfchikking, die het onderwys aangenaam maaken. De mengeling van uitheemfche en inlandfche Gewasfen is zo uitmuntend ingericht, dat de geest zich alomme verlustigt;
de gewaarwordingen zyn fteeds vermaakelyk: alles is, als
't ware , betoverend , en niets verveelt den befchouwer.
De broeikasfen zyn met een byzonder overleg ingericht.
Zommige worden geftookt met eene zeer maatige warmte,
voor Planten die maar eene maatige hette vorderen.
andere heerscht een fterke drooge hette, gelyk gevorderd
wordt voor de Planten uit Africa. De Americaanfche
Gewasfen , daarentegen , die gewoon zyn aan een vochtigen
en heeten dampkring, genieten hier insgelyks een zodanigen , door konst verwekt. Door mieldel van dergelyke
voorzorgen en fchikkingen , met welke de Natuur nagebootst wordt, groeijen bier de tederfte Gewasfen byna even
weelderig, als in hun Vaderland.
Met een byzonder genoegen zag ik in een der broeikasfen eene zeer byzondere Plant , die zedert eenige dagen biocide. Dezelve was de Hedifarum girans, of triltend Byltjeskruid, door Dr. PATRICK kUSSEL, in 1775,
uit de Indien medegenomen. Deeze by uitneemenheid
fraaije Plant is door de Natuur voorzien met eene zo
aanmerkelyke gevoeligheid, dat zy, hoewel geplaatst onder een glazen flolp , die alien toevloed van lucht belet,
op het midden van den dag , wanneer de zon in haare
voile kragt is, met haare zydelingfche blaadjes zulk eene
byzondere trapswyze beweeging maakt van opheffing en
nederdaaling, dat men zeggen zou dat die trilling door
eene of andere verborgen konstttreek wierd voortgebragt.
Gelyktydig bloeide ook eene andere zeer byzondere
foort van Byltjeskruid, door Sir JOSEPH BANKS uit
Cochinchina medegebragt. De bladen deezer Plant hebben eene zo byzondere gedaante , en eene zo zonderhinge mengeling van kleuren op hunne oppervlakte, dat
men aan dezelve den naam gegeeven heeft van Hedifarum Vefpertilionis , of naar een Viedermuis gelykend
Byltjeskruid. Ondertusfchen gelykt de Mem. , ligtheid
en omtrek der bladen meer 'mar de vleugels van een
gra.auwachtige Vlinder.
Onder de menigvuldige zeldzaame en byzondere Gewas-
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wasfen trok ook inzonderheid myne aandacht tot zich de
Dionea Muscipula. Et had haar reeds eens gezien in den
Kruidtuin te Parys, alwaar zy bezorgd was door FRANK.
LIN, die haar uit de Motrasfen van Zuid - Carolina had
doen komen. Ondertusfchen was men te Parys niet in
that, deeze tedere Plant, 'anger dan een half jaar, in het
leven te houden ; terwyl zy te Kew zeer weelderig groeide. Dit buitengewoon Gewas heeft dikke bladen , gelyk
eenige zappige planten ; dezelve zyn voorzien met fteekels
en beweegen met fcharnieren, terwyl derzelver oppervlak,
te bekleed is met een zoetachtig vocht. Van alle kanten
komen de vliegen en andere bloedelooze diertjes daar op
af ; doch het Gewas bezit eene zo groote gevoeligheid ,
dat tie minfte beweeging der bladen dezelve prikkelt ,
en ze doet zamenvouwen, waar door het bloedelooze dier
beklemd wordt, en door de fteekels doorboord. De Natuur fchynt dus onuitputbaar in haare middelen, zo one
te vernielen, als om te fcheppen.
Een aantal Boomen van de Magnolia met de groote
bloem , tot eene aanzienlyke hoogte opgefchooten, waren
bedekt met overheerlyke bloemen, die een allerheerlykften geut in de lucht verfpreidden. Hun fchoon blad
van boven blinkend groen, en van beneden geelachtig en
veranderlyk, deed eene heerlyke uitwerking , en maakte
eene byzondere tegenftelling met de zilverkleurige en naar
het rood hellende bladen van zommige andere Gewasten,
Steeds groenende Gewasfen, harstachtige Boomen van allerhanden aart , met hunne gefchubde vruchten en afwisfelende fchakeeringen, ftonden in tegenftelling met bladen
van een teder groen; met zommige, wier uitgettrekt lommer een Parafol vertoonde; met andere, wier bladen met
katoen bekleed waren; of op eene byzondere wyze afge.
fneeden , of palmswyze uitgebreid. Uit alle deeze byzondere mengelingen , door de konst en een keurigen
fmaak op de uitmuntendtte wyze gefchakeerd , ontftond
een verfchil van gedaanten , houdingen en kleuren, het
geen de zonderlingtte tegenttellingen maakte, zonder eenigen fchyn van ongeregeldheid.
De Boomvaaren , Steenvaaren , Hertstongen , de verfchillende Gewasfen , die de fchaduwe beminnen , of
eene frisfche vochtigheid, hebben alle plaatzen in 't by.
zonder voor dezelve gefchikt, De Heidplanten, de Camperfoulies, de Bremgewasfen, de KlimOppen, en de Kraakbesfen, bevonden zich in hunne nabuurfchap.
Dash
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Doch niets baarde my meer verwondering, dan de verb
wonderlyke konst, door welke men in that geraakt is, in
deezen ruin te kunnen doen groeijen de Mosplanten, de
tederfte en byzonderfte Hairplanten, en zelfs eenige Leverkruiden, om dus in eerie plaats daar te ftellen de volkomentte en uitgezogtfte vereeniging van de voornaamfte
rykdommen des Groeijenden Ryks. Om aan dit oogmerk
te voldoen, heeft men beddingen gemaakt van de poreuze
Lavaas, die de Ridder BANKS op zyne terugtocht uit 7'sland, alwaar by de Hecla was gaan onderzoeken , met
zich had gebragt. De ballast van zyn Schip beftond
alien uit die ftoffe, van welke men een zo nuttig gebruik
gemaakt heeft. Deeze fteenen zyn vervuld met holten,
fcheuren en uitfteekende purities; zy zyn zeer fponsachtig
van maakzel , gefchikt om het water op te florpen en
lang by zich te behouden. Men heeft uitgedagt, daar
van dilate boorden te maaken , meer of min verheven
boven de beddingen van- een befchaduwd aardryk , welke
zy omringen , en dus een tuin van Mosgewasfen daargefteld, die eenig in zyne foort is.
De io talryke rei der in 't geheim paarende Gewasfen
(Cryptogamia), in welker verfchillende geflagten een zo
groot onderfcheid van gedaanten, kleuren, en onnafpoarbaate wyzen van vermenigvuldiging, wordt Waargenomen,
groeijen en bloeijen bier uit de kleine holligheden deezer
als door konst gemaakte rotsjes, op eene waarlyk beto+
verende wyze, die geen geringe eere doet aan den fmaak
en het beleid van hun, die op deezen gelukkigen inval
gekomen zyn. De eerfte proeven deezer onderneeming
ten vollen gelukt zynde, en men aan deeze manier van
planten eene grooter uitgebreidheid willende geeven, dan
de voorraad van de natuurlyke Lavaas, die men bekomen
had , toeliet, heeft men getracht dit gebrek door de
konst te vergoeden , en, door een geweldig vuur van
houtskool, uit kleiklompen een onzuiver glas gebrand, 't
geen volkomen aan het oogmerk voldoet.
Men moet hier aanmetken, dat het Climaat van Eng eland den groei van zodanige Gewasfen ten fterkften
bevordert, en Diet Weinig toebrengt tot het welgelukken
caner zo vernuftige uitvinding. Ik geloove, intusfchen
dat men ook elders met het beste gevolg van deeze ontdekking gebruik zou kunnen maaken , en dus de groote
Kruidtuinen alomme voorzien met een plantzoen deezer
byzondere Gewasfen, wier kennis men zich anderzins zo
be.
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bezwaarlyk kan eigen maaken, dan door middel van Boeken met gedroogde Plantgewasfen, of door het doen van
Reizen, die, ter oorzaake der kosten, niet door een leder
kunnen ondernomen worden.
De Kruidtuin van Kew is voornaanielyk tot den tegenwoordigen trap van volmaaktheid gebragt door wylen
deszelfs Befluurder,, wILLIAN AITON. In 1789 gaf deeze
bekwaame Man, in drie Deelen in 8vo. , een Naamlyst
der Gewasfen uit, die alhier te vinden zyn. Hy was
ook voorneemens , eene breedvoeriger Befchryving in het
licht te geeven van de byzonderfte Planten, die in zyne
Verzameling voorkwamen. Dan by wierd hier in door
den dood verrast. Thans is het oppertoezicht over
deeze onvergelyklyke Verzameling aan zynen Zoon opgedraagen.

UITTREKZELS UIT DE BRIEVEN VAN EEN HINDOQ
RAJAH, OVER DE ZEDEN DER EUROPEAANEN.
Door Mejuffrouw ELIZA HAMILTON.

(Vervolg van bl. 159.)

„ Vaa, in cell voorgaand Stukje, onze Leezers ingelcid
1, 1_1 te hebben tot eenige kennis aan de Gefchiedenis,
„ den Godsdienst en Zeden , der gindoos, volgens bet be„ rigs van de'Engelfehe Schryffler, in bet Opfchrift ver„ meld , gaan ivy nu voort , om, volgens onze toezeg„ ging (*), eenige Uittrekzels mede to deelen uit de Brie1, yen van een flindoo Rajah.
„ Deeze Brieven worden veronderfleld gefchreeven te
„ zyn door ZAARMILLA, Rajah van Almora, die, by de
„ bemagtiging van zyn Land (thans Rohulcund geheeten)
door de Afgans, een Volk op de grenzen van Perfie ,
• onder bet getal behoorde der iodanigen die verlof kree• gen om in hun oude Land te blyven. — Zyne Brie') ven zyn gefchreeven aan zyn Vriend MAANDAARA ,
^ een anderen Rajah, die blykt uit het Land gebannen te
„ weezen, en de wyk genomen te hebben in de nabuur„ fchap van Agra,
„ De
(4) Zie bier boven, bl. 15o.
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„ De Rajah ZAARMILLA, gelegenheid gehad hebbende
„ om befcherming te verleenen aan Capitein PERCY , een
„ Engelsch Officier, ontvangt van hem zodanig een berigt
„ van de Engellehen , en byzonder van hun Shaster (de
„ Heilige Schriften der Christenen) , dat hy zeer verlangt
„ het Land te gaan zien van dien Officier. — De Rajah
„ MAANDAARA maakte veele tegenwerpingen op dit plan,
5, en tragtte 'er zyn Vriend van of te trekken, zondt hem
„ de Brieven welke hy ontvangen hadt van den Bramin
sHEERMAAL (toen in Engeland), die een zeer ongun„ fig berigt gaf van de Engelfche gewoonten, zeden en
51 denkwyze. ZAARMILLA, het verflag des Bramins aan
Onkunde of vooroordeel toefthryvende , blyft by zyn
voorneemen om de Reis na Engeland te doen. Zyn
91 berigt deswegen, en van de onderfcheidene gevallen, by
5/ welke by zich tegenwoordig bevondt , maaken de ftoffe
uit van zyne leerzaame en onderhoudende Brieven —
„ Brieven , waar uit wy een en ander Uittrekzel zullen
mededeelen. Het eerfte, 't welk ivy bier plaats gee', yen, is ontleend uit eenen Brieve, in welken ZAARMILLA
It aan MAANDAARA verflag doet van zyne gefprekken met
den jongen Krygsman, zyn Gast.”
4/.tr.

Gy weet, U MAANDAARA ! hoe zeer myn geest altoos
gedorst heeft na kennisfe. Gy weet, met welk een drift
ik altoos myn Poojah Seraswatee (*) volvoerd heb , en
dat ik , to een' leeftyd , waar in weinig Jongelingen
de Beids van den Shaster (t) geleezen hebben , niet
alleen de heilige Boeken doorleezen , maar elk Gefchrift van naam , in de Shanfcrit-Taal gefchreeven, geleezen hadt.
Het aanleeren der Perfifche Taale opende my eene deur
van kennisfe , welke ik, met onvermoeiden vlyt, binnen
tradt. De Gefchiedenis werd voor een tyd , myne
ineestgeliefde Letteroefening. Maar, wat ftelde de Historie van Ryken en Staaten my voor oogen? Helaas! wat
anders dan de zwakheid en de fchuld des Menschdoms?
Ik befchouwde de weinigen , ongelukkig geplaatst in
de
(*) Dienst aan Seraswatee , de Godin

(f) De H. Schrift der Hintloos.

der Letteren.
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de hoogftc en ligt bedwelmende leevensflanden, de teugels der eerzugt in de bloedige handen der wreedheid geey en , door beeken van trouwloos ge(tort menfchenbloed
heenen rennen,' tot dat zy, in hunnen loop geftuit, vertreeden werden door anderen , die het zelfde bloedig fpoor
opdraafden; of, indien zy de doodaraffe , na welke zy,
als 't ware , dongen, ontkwamen , leefden om de verveelende lugt van teleurftelling in te ademen, on dan in
de zee der vergetelheid weg te zinken.
Dusdanig is de gefchiedenis der weinigen, wier misdaadige driften en fchendige daaden hun tot verrnaardheid gebragt hebben , en aan welken de domme menigte, de wilvaardige werktuigen hunner eerzugt, de proof
hunner gierigheid, en de fpeelbal hunner trotsheid , den
naam van Heiden gegeeven heeft.
Wat het groot lichaam des Volks betreft, kon ik nooit
bemerken, dat het eenig onderfcheid maakte, wie het was,
die den fchorpioen-geesfel der verdrukking in handen hieldt;
dewyl het, in welke hand die ook door 't zelve was toevertrouwd, zich even zeer verzekerd mogt houden van de
fnerpende flagon te zullen gevoelen.
Deeze dingen bepeinzende , flaakte inyn boezem een
diepe zugt van moedeloosheid. — Kan het zyn ,
fprak ik by myzelven, kan het zyn, dat de almagtige en
eeuwige Regeerder des Ileelals zulk eene menigte van
Menfchen zou fcheppen , tot geen ander oogmerk , dan
om de zegepraalen van eenen Medefterveling te vergrooten , wiens roem zich verheft naar gelange van de elende
die by over het menschlyk geflacht brengt? Zeker, uit het
geen ik leer uit de bedryven van de Vorfien der aarde, is
de Deugd eene fchaduw, en de liefde tot de Deugd, welke ik voorheen in myn boezem koesterde, niets meer dan
een bedrieglyk verfchynzel, of een droom!
Door de verkeering met myn Engelfchen Gast, kreeg ik
een ander inzigt van de Menschlyke Natuur. Door de
middenftoffe der Perfifchc Letterkunde bezien, kwam dezelve my te vooren als algemeen verdonkerd door bedorvenheid. In de Gefchiedenis van Europa nam die Natuur eene milder gedaante aan. In Europa is de Mensch
niet altoos, gelyk in Afia , vernederd door Slaaverny, of
bedorven door het bezit van willekeurige Oppermagt.
Geheele Volken hebben daar de Regten der Menschlyke
Natuure erkend , en bereikten, terwyl zy zulks deeden,
Let toppunt van waaren roem.
De
0 4
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De Romeinen, dien de Perfifche Schryvers (*) afmaa,
len als rustlooze Invallers en onverfchrokken Wereldvermeesteraars, en de Gricken, welken zy met fchandvlekken van allerleien aart bekladden , waren ., met de daad,
Heiden- volken. De ketens der Slaaverny verfmaadende,
dagten zy wyslyk dat de menschlyke natuur te onvolmaakt
was om met onbegrensd Gezag bekleed te warden: terwyl
zy den Poojah (Eerdienst) toebragten aan de Godinne der
Vryheid, breidden hunne harten zich uit in de betragting
van alle deugden. Zy leerde hun de kunst van overwinnen, fterkte hunne handen ten dage des firyds; en,
wanneer zy uit het veld der overwiuninge wederkeerden, fchonk zy den behaaglykften fmaak aan de eenvoudigfte tafelgeregten , en maakre de armoede eeriyk
en lofwaardig door haare toeknikkende lachen. Eindelyk traden Rykdom en Weelde, de Vyanden dier Godesfe , in hunne heerfchappyen, en trokken het Volk of
van den Eerdienst, der Vryheid toebragt, die, verfloord
wegens hunne trouwloosheid , hurt Land geheel verzaakte;
Celqk eq Deugd, in haare vlugt, medevaerende.
By eene herleezing van het gedrag dier roemryke Heiden (die , terwyl hun Volk den Poojah aan de Vryheid
toebragt,het toppunt van vermaardheid beklammen handen)
wees PERCY my veele gebreken aan, die, toen myne ziel
door de eerfte drift der bewonderinge bevangen was, Avner opmerkinge ontglipt waren. De Liefde tot de Vryheid zelve, die roemryke Plant , gelyk by ze noemde,
die, wanneer zy naar eisch wordt aangekweekt, Dimmer
mist de yrugten van Deugd voort te brengen kwam
nooit, was zyne taal, in den boezem der Gricken of Romeinen voort uit den zuiveren grand van algemeene
Goedwilligheid ; maar *root uit de flegte wortelen van
Trotsheid en Zelfzoekenheid. Zy ftrekte zich derhalven
nooit uit om geheel het Menschdom te omvatten.
De volmaaktheid der Deugd was onbekend by de Wereld, tot dat dezelve geleeraard werd door de Godsdienstleere van CHRISTUS.
Deeze laattle verzekering van PERCY fcheen my toe
een vooroordeel te weezen 't welk geen grand altoos
de waarheid hadt. Maar zodanig zyn de overhaaste befluiten der onkunde. My was van voorlange ingeboezemd,
to
(s)

Zie RICHARDSON'S Introduaion to the Perfian DMionary.
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te gelooven, dat de zuivere Leer van goeddaadigheid en
menschlievenheid onbekend was by alien , uitgenomen by
den begunftigden Stam van BRA NIA ; dat het Christengeloof , even als dat der Mufulmannen , een bekrompen ftelzel was van bygeloovige verknogtheid aan de
verwilderdfte vooroordeelen, gefchikt om haat te baaren
en meedogenlooze vervolging aan te moedigen tegen alien,
die in geloofsbegrippen van hun verfchilden. Niets mag
men dwaalender aanmerken dan dit denkbeeld van de
Christenheid.

Door de heuschheid van mynen Engelfchen Vriend ,
werd ik door hem begunftigd met het Bock, 't welk zy voor
heilig houden ; met der Christenen Shaster. De Voorfchriften en Leevensregelen , welke ik daar in aantrof,
zyn zuiver, eenvoudig , kragtig, alle gefchikt en rechtftreeks ingerigt om op de neigingen van het hart te
werken , en berekend om algemeenen vrede en gel yk te
doen gebooren worden op g arde, welke van daar verbannen
waren , zints de dagen van Sottee ogue (*).
De Liefde voor de Vryheid, in een Volk, dat door de
grond-voorfchriften van zyn Shaster geleerd is „ om an„ deren te doen gelyk zy wenschten dat anderen omtrent.
„ hun handelden, ' verheft zich boven den bekrompen geest
van Zelfzoekenheid , en breidt zich uit tot de omvatting
van geheel het Menschdom ! Weldaadig Volk! 't Is hun verlangen , dat alle Volken deelgenooten zouden weezen van
dezelfde zegeningen der Vryheid, welke zy zelve gehieten.
Bet was ongetwyfeld met dit heerlyk vooruitzigt, dat zy
Volkplantingen zonden na de wyduitgeftrekte Landen
van rimerica, Om liefde voor Deugd en Vryheid te verfprei(*) De Eeuw der Zuiverheid. De Hindoos rekenen den duur
der Wereld by vier onderfcheide `agues, of onderfcheide Eeu.
wen. De Sottee yogue, of de Eeuw der Zuiverheid, words gefield 3,200,000 Jaaren geduurd te hebben, wanneer het leeven
der Menfchen gezegd word y zich tot ioo,000 Jaaren te hebben uitgeffrekt. De Tirtah Jogue , of de Eeuw in welke een
derde van het Menschdom tlegt was , welke 2,400,000 Jaaren
duurde. De Dwaper vogue, in welke de heift des Mouth.
doms tot boosheid overfloeg bevat 1,600,000 Jaaren ; en de
Colke vogue , in welke het geheele Menschdom bedorven
was , is de tegensvoordige Eeuw. Zie IIALHED'S Gentoo
Laws.
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fpreiden, bebouwden zy de overzeefche Eilanden ; en mit
vas Land van de hand des Onderdrukkers te verlosfen ,
bezogt dit braaf en edelmoedig Volk de flreeken van Hindollan !

Gy kunt u verbeelden hoe zeer begeerig ik was om
onderrigt te worden wegens eenige byzonderheden , wegens den Regeeringsvorm, de Wetten en Zeden , van dit
hooghevoorregt Volk. — Veronderfteld zynde dat de
boven aangeduidde byzonderheden waar zyn, is het, ingevolge daar van, te verwagten, dat zy alien moeten
gevormd zyn naar dit model van volmaaktheid; en zodanig zyn ze , naar myn begrip , uit het berigt van PERCY
opgemaakt, ongetwyfeld.
Het aan BRAHMA behaagd hebbende hun alien van een
Cast of Stam te doen voortkomen , vindt men by hun
Beene onderfcheidingen , dan die belooningen der Deugd
mogen heeten. Het is daar niet als in het bedorven Hof
van Delhi , waar groote Rykdommen, eene onderdanige
verkleefdheid aan den Staatsdienaar, en eene laage goedkeuring van de genomene maatregelen des Hofs, tot Tytels en Rang - onderfcheiding opleiden. In Engeland wordt
de Eer des Adeldoms onveranderlyk toegekend naar weezenlyke verdienften. De Eertytels en Voorregten deezer Heiden van den eerften rang daalen of op hunne Kinderen.
Wy mogen, met alien regt , veronderflellen , welk eens
zorg 'er befteed wordt aan de Opvoeding deezer jonge
EdelIieden , wier zielen tot wysheid gevormd worden op
aanzienlyke Schoolen ten dien erode opgerigt; Schoolen,
waar ondeugd en dwaasheid beide even onbekend zyn ;
en waar de bekwaamheden van een Jongeling zo min gevaar loopen van de roest der onkunde als van het gevaar
der verwildering ! Uit deeze kweekfchoolen der Deugd
warden zy opgeroepen tot den Raad des Volks , waar
2y fpreeken met al de deftigheid en belangneeming, die
men mag verwagten van hunne vroegtydige opleiding tot
ernftig denken en diep nafpeuren. De Zoonen des Konings neemen, zo dra hun verfland rypt, zitting in die Gerechtshoven, van welker beflisfing geen beroepen op hooger valt. Naardemaal hun voorbeeld veronderfteld mag,
worden eenen bezielenden invloed op den jeugdigen Adel
te hebben, kan men ligt begrypen , hoe geleerd , deftig
en godvrugtig, die Vorstlyke Jongelingen moeten weezen:
bun-
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bunne daaden zyn buiten twyfel fpiegels van het wetvoeglyke ; en hunne lippen fpreeken niets dan wysbeid uit!
De Gelykheid aller Menfchen in het oog van GOD ,
door hunnen Godsdienst geleeraard , is het een grondbeginzel hunner Staatkunde , dat geene Wetten verbindend
zyn, dan die de toeftemming des Volks wegdraagen. A/.
le Wetten worden, derhalven, uitgegeeven onder de heiligende bekragtiging der Volksvertegenwoordigeren. Ieder
onderfcheide deel des Ryks , Stad , en Gemeente, kiezen onder zich zelven de Perfoonen meest uititeekende
in Godsvrugt , IF:ysheid , Gekerdheid en Braafheid , en
verleenen hun de magt OM in aller naam te bandelen.
Omtrent vierhonderd van deeze uitfteekende Mannen,
die by alle de vereischten van een Hindoo Overheids - Perloon (*) de kennis van een Christen- Wrsgeer vereenigen, maaken de Regeeringsleden uit.
Niet thande onder den invloed van Partyfchap, niet
befmet met de laage beweegreden van Gierigheid of Eerzugt, ftreeven zy met een beftendigen tred voort op het
pad der billykheid , en neemen niets ernifiger ter harte
dan het algemeen Welweezen. Geen Oorlog kan 'er
aangevangen, geene Belastingen kunnen 'er opgelegd worden , dan met toeftemming dier Vaderlandlievende Volkshoofden. — Oordeel, derhalven, myn Vriend! hoe ligt
en weinig drukkend de last moet weezen , die opgelegd
wordt door deeze Volksvertegenwoordigers, deeze Broederen des Volks. Nooit kunnen Menfchen gelyk deezen de
werk(*) Het is bevolen , dat de Overheids - Perfoon in onder.
danigheid zal houden zyne Lusten Thorn, Gierigheid ,
Dronkenfthap en Hoogmoed; by die buiten that is deeze
Driften by zichzelven in bedwang te bonder) , hoe zal hy
het Volk kunnen onderwyzen en voorgaan ? Hy zal zich
niet laaten verleiden door de vermaaken van de jacht, hy zal
niet overgegeeven zyn aan het Spel, noch zich alzins vermaaken met danfen, zingen , of op eenig Muzyktuig te fpeelen. Hy zal niet zonder oorzaake overal omzwerven , noch
iemand veragten zonder diens misflagen wel te weeten , noch
ook eens anders meerdere verdienften benyden; ook zal by
zich zorgvuldig wagren van te zeggen, dat lieden die
geene bekwaarnbeden altoos bezitten , bekwaame Mannen
zyn." Code of Gentoe Laws, p. 52.

196

BRIEVEN VAN BEN HINDOO RAJAH,

werktuigen zyn, om den Oorlog , met alle de daar van on2ffcheidelyke elende en jammeren , onder de Volken der
2arde te verwekken ; Volken, welke zy door hun Shaster
geleerd worden als hunne Broeders aan te zien. In rifia
zien wy dat verilindend monfter aitoos gereed om met
vernielende woede op te donderen op de Item der nooit
iustende dwinglandye ; maar in Europa zyn de Voriten
Vrienden van den Vrede en Vaders des Volks.
Veelen onzer Pundits (*) hebben met verbaazinge beIchouwd de hooggaande oneenigheden onder de naavolgers
van den Arabifehen Propheet gereezen , ter oorzaake van
de verfchillende verklaaringen , door hunne 'maims (t) gegeeven aan zekere plaatzen van den Koran; vergeetende
dat het Opperweezen genoegen fchept in verfcheidenheid,
en dat de Schepper,, die in de groote uitgebreidheid van
de werken zyner handen geen twee voorwerpen geheel
gelyk aan elkander gemaakt heeft, ongetwyfeld geen minder zorge gedraagen heeft in het vormen van der Menfchen Ziel , en met genoegen de verfcheidenhede'n van begrippen onder de Itinderen der Menfchen aanfchouwt. Zy
hebben hunne verwaandheid zo verre laaten gaan, dat de
eene Sete tegen de andere haat en kwaadaartigheid heeft
opgevat , om dat zy elke duistere plaats in de Schriften
van hunnen Propheet niet juist in 't zelfde licht befchouwen !
Hoe wydverfchillend hier van is het geval by de
Christenen. De groote Stichter van dien Godsdienst elk
Mensch de vryheid gelaaten hebbende , om die wyze van
Godsvereering te verkiezen welke by best gefchikt vindt
om gevoelens van Godsdienftigheid op te wekken en uit
te drukken , kiezen zy ieder voor zichzelven 't geen zy
best keuren, laatende dezelfde vryheid aan anderen, overtuigd dat zy alien even aangenaam zyn in 't oog der Godl
heid, die berusten in zyn Wet, en gehoorzaamheid toedraagen aan zyne Geboden.
Schoon in de Heerfchappy der Illufulmannen alle
Se6ten toegelaaten Worden , is 'er flegts tfeene Sede de
Regtzinnige bygenaamd (f), die bekleed is met dagt
en
(*) Geleerde Bramins.
(t) Zie Preliminary Difeourfe of the Bramins, gebruila door
Mr. HASTINGS , in de Pootee, or Compilation of the Ordination
of the Pundits. — GemtooLaws.
Zie the Hedaya or Commentary on the Itfuralinan Lays.
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en aan welke men het Gezag toevertrouwt. Maar onder
de Christenen, welk eene Sede beftaat 'er by hun , die
de voordeeligtte onderfcheidingen zou aanneemen op gronden zo rechtftreeks ftrydig met den geest van 't geen zy
het Euangelie der Zaligheid noemen? — Neen.
Alle Se&en, gelyk in 't oog des Hemels, moeten noodwendig , door de wyze en deugdzaame Wetgeevers van
dit gelukkig Volk, toegelaaten worden tot een gelyk genot
van elk regt.
De Priesters en Bedienaars van hunnen Godsdienst zyn,
gelyk hunne Chara&ers ten vollen worden opgegeeven in
bun Shaster, Mannen, die de bykomende voordeelen van
rang en rykdom verfmaaden ; die by hunne Gemeenten
na geene onderfcheiding ftaan, dan welke voortkomt uit
hunne inwendige waarde en weezenlyke goedheid; niet
dorftende na wereldlyke Eere ; niet overgegeeven aan
Weelde; vreemdelingen omtrent al/es wat naar Gierigheid
of Hoogmoed zweemt. Geen bitterheiti voedende tegen
de zodanigen die van hun in begrippen verfchillen ,
boort men nimmer van haat , tweedragt , of wraakzugt ,
onder deeze heilige Mannen, die, volgens de taal van hun
Shaster, „ de dingen deezer wereld gebruiken , als niet
gebruikende ; alleen het oog op die der toekomende
4, gevestigd houdende."
oewel myne onvermoeide beoefening der Engelfeha
Taale my in that ftelt om het een, en ander in die Spraake
te leezen , is het aan een Arabisch Affchrift deezer Boeken
van den Shaster, onder den naam van Euangelien , aan
welke ik de naauwkeurigheid myner kundigheden in deezen verfchuldigd ben.
My niet aanmaatigende den fluier der Verborgenheid
met welke zommige plaatzen bedekt zyn , op te ligten ;
eerie vennetelheid, welke voor eenen Vreemdeling zo onvoeglyk als onverfchoonlyk zou weezen ; flaa ik over ,
met diepe eerbiedenis , 't geen my eene Verborgenheid
toefchynt. — Maar die Magt, welke my geleerd heeft
inyn hart van de vuiligheid des vooroordeels te zuiveren,
leerde my teffens eerbied te betoonen aan 't geen uitmuntend is, waar ik het ook moge aantreffen. In de geboden
van den Shaster der Christenen ontdek ik de grootheid
van het verheevene, 'en de eenvoudigheid der waarheid.
Daar in is eene byzonderheid, die my door haare nieuwigheid en ftrydigheid met de elders aangenomene begripperi des menschdoms ten zeerften trof, en myne verwon-
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wondering gaande maakte. — In de Openbaaring, den
Christenen verleend, tvorden de Vrouwen aangemerkt als
redemagtige Weezens ; als vrywerkende Schepzels ! Met
den woord, als de helft van bet Menschdom, weer Zielen
niet min kostlyk zyn in het oog des Alweetenden, data
die van de grootfche Heeren der Schepping ! Wat kan
zeldzaamer weezen?
De minderheid der Vrouwen fchynt door de Wetten
der Natuure zo zeer vastgefteld, en is zo onveranderlyk
ingeboezemd door alle de Wetgeevers van BRAHMA gezonden om de Wereld met de kennis der waarheid te ver,
lichten, dat zulks als eene onlochenbaare zaak voorkomt.
't Is waar, dat onze Godlyke Wetten (onvergelyklyk in
wysheid!) niet, gelyk de Wetten der Mulidmannen , de
Vrouwen volftrekt uitfluiten van eenig aandeel aan de
gelukzaligheid van eenen Toekomenden Staat ; in den
Shaster ftaat gefchreeven , „ dat eene Vrouw , die zich
„ met haaren Matt verbrandt, met hem in het Paradys
voor langen tyd zal leeven." Maar, zelfs in dit gevat , wordt door de Pundits beweerd, dat de toelaating
der Vrouwe in het Paradys afhangt van haars Mans go.
regtigdheid om in dien Gelukftaat toegelaaten te warden.
Onzekere voorwaarden! hachlyke afhanglykheid, op welke
eene Vrouw zich aan de vlatnme opoffert! Wyslyk be,
iternden onze Wetgeevers, dat onkunde en onderwerping
de cieraaden der Vrouwen zouden weezen; vooruitziende,
hoe zeer het voorregt van onderzoek ten nadeele zou
ftrekken van haare rust!
Christen - Vrouwen zyn veel gelukkiger: zy mogen de
Hemelfche Gelukzaligheid genieten, zonder het gezelfchap
haarer Egtgenooten ! Door geheel den Christen - Shaster
keen, worden zy op eenen volmaakt gelyken voet met de
Mannen gefteld ; en aangemerkt, als een rang van dezelfde waardigheid met de Mannen in de redelyke Schepping
bekleedende , en als even verantwoordelyk wegens het
gebruik 't welk zy tnaaken van Naar redelyk vermogen en
de aanmaaningen des Geweetens. Welk een zorg, welk
eene moeite, moeten wy dan niet veronderftellen dat zy
befteeden in het vormen van het vrouwlyk hart! „ Ge„ lyk het fchynzel van de Maan de bloemen van de Os„ Nadi doer ontluiken , zo (zegt de Wysgeer) doet de
„ Opvoeding den bloezem des Verftands zich uitfpreiden!”
Waar de Vrouwen beftemd zyn om onder geen bedwang dan dat der Rede te ftaan, en niet bepaald wog
den
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den dan door de alweetenheid van bet alziend oog, van
welk een aanbelang moet dan derzelver Opvoeding weezen
by alle veritandigen!
Overeenkomitig bier mede vinden wy Kost- en Leer.
fchoolen voor de Vrouwen in Engeland overal opgerigts
waar, zo veel ik heb kunnen ontdekken, de befchaaving
van het vrouwlyk verftand eene hoofdzaak uitmaakt, en
zy alle nuttige en vercierende Weetenfchappen zo wet
beoefenen als haare Broeders op de Hoogefchoolen. Wan.
peer deeze jonge Dogters de loopbaane der oefeninge in
deeze zetels van weetenfchap hebben afgeloopen, komen
zy te voorfchyn als de Moeder van KRISHNA, ; de tOONS
der Rede verlicht haare =len , en de ftaf der kennisfe
onderfteunt haare fchreden op de loopbaane der deugd!
In dat verlichte Land is de Vrouw eene Vrienclin van
Kaaren Egtgenoot. Beweegredenen van hoogagting weriren op' de verkiezing van beiden ; want daar hebben de
Vrouwen de vryheid om de aanzoeken ten Huwelyk aan
te neemen of te verwerpen; en, opgevoed gelyk zy opge.
voed zyn, mag men vryIyk veronderftellen hoe zy altoos
eene wyze keuze doen ! Volgens hun Godsdienst,
mogen de Mannen niet meer dan eerie Vrouw teffens hebben. Eene inftelling, welke, in den eerfte opflage, hard
in uwe oogen moet fchynen; maar, indien gy overweegt,
welk een eindlooze bron van ongenoegen de twisten, de
jaloufyen en mededingingen , onder onze Vrouwen Haag
te wege brengen, zult gy misichien toeftemmen, dat bet
getal der Vrouwen te verminderen geen zo groot ongeluk
te agten is.
't Geen ik u gezegd heb, wegens het aankweeken van
bet ventand der Vrouwen, zal misfchien belachlyk wee;en in uwe oogen; maar neem het volgende ter proeve
Van de waarheid myner verzekennge. Op zekeren dag
bezig geweest zynde in het leezen van den Shaster van
myn Engel/then Gast, zag ik op het eerfte blad met zeer
kesbaare, ja fraaije letteren gefchreeven: ,, De affcheidsv, gifte van CHARLOTTE PERCY aan Kaaren geliefdften
Broeder !" 1k ging met het Boek na myn Vriend, die
nog in zyn kamer was, en vroeg hem of CHARLOTTE de
naatn was van zynen Broeder? Hy gaf my bier op
met een glimplach te verflaan, dat CHARLOTTE de name
was van zyn dierbeminde Zuster. „ Uw Zuster!"
hervatte ik met verwondering, ,, Kan het zyn dat in uw
7) Land eene Vrouw worth toegelaaten den Shaster aan te
„ raa-
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raaken? of leeren de Vrouwen fchryven? 't Kan niet
„ weezen; zulke zaaken voegen aan geen Vrouwen !" —
Hy gaf my her op te verfhan , dat myne verwondering
veroorzaakt werd , doordien ik altoos gewoon geweest
was de Sexe in den vernederden ftaat van onderwerping
te zien een ftaat, die, waar dezelve plaats grypt , de
kragten 'en vermogens der ziele uitdooft. De Mannen,
merkte by op , ontvingen van de Natuur geene drift, fterker dan die van op overheerfching gezet te weezen. De
meerderheid zyner lichaamsfterkte heeft hem in ftaat
gefteld die uit te oefenen over bet zwakker gedeelte zyner
foort, met onbedwongen hand. Naar gelange de maatfchappy in befchaafdheid toenam , kreegen de voordeelen der
Rede den voorrang op lichaamsfterkte, en de driften ontvingen door het bedwang eene maate van befchaaving,
die , zo zy derzelver natuur niet veranderde , ze althang
minder doorfteekend woest maakte. — De Vrouw van
een Hindoo , merkte by wyders op, wordt te deezer oorzaake met meer ontzags bejegend, en geniet eene veel
grooter maate van geluk , dan de Vrouw van een onbefehaafden iffgan. Maar het is niet in den aart der Mannen, om afftand te doen van eifchen zo ftreelende voor
bun trots; en de ingefchaape zugt, om volftrekt oppergezag
te gebruiken , zou voor altoos de Vrouwlyke Sexe in een
ftaat van onderwerping gehouden hebben, indien het veelvermogend bevel van den Godsdienst die banden niet verbrooken hadt. Dit heeft de Godsdienstleer der Chrismnen ten vollen daargefteld. En, om te toonen , hoe zeer
het in de magt der Opvoedinge ftaat, om den geest der
Vrouwen te befchaaven, zal ik, ten uwen gebruike, eenige
Brieven vertaalen van die 'Luster , weer naam gy in dit
Boek geleezen hebt. Overeenkomftig met die toezegging,
vertaalde myn Vriend voor my verfcheide Stukjes, zo in
dicht als in ondicht ; my teffens affchriften van het oorfpronglyke geevende, op dat ik ze zou kurmen vergelyken. Het bleek my uit dit alles, dat de 'Luster van PERCY niet alleen heeft leeren leezen en fchryven, maar
zeer verre in denken is gevorderd ; ja dat zy op eene be,
vallige wyze de Dichtkunst oefent.
„

(Het Vervoig bier naa.)
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BRIEF , OVER HET SCHOONMAAREN DER HUIZEN IN DE
MEYMAAND.

"V eelmaalen hebben Buitenlanders de Hollandfche Zindelyk.
heid gegispt, de Vrouwen wegens het altoosduurend
„ fchoonmaaken belachen , en niet vergeeten het Jaarlyks Feest
,, van Schoonmaaken , in Meymaand of daaromtrent, door te
„ flryken. Dit Jaarfeesr der Zindelykheid is ondertusfchen onzen Landgenooten niet alleen eigen. Het words ook in Ame.
• rica gevierd, en wel met zulk eene uitbundigheid , dat Dr.
„ FRANKLIN, die zoms den ernst zyner Werken door boertig
„ fchryven afbrak , een' Brief fchreef over the American White,, washing , waar in wy zo veel overeenkomsts vinden met
• ons Schoonmaaken in Meymaand , dat wy het voornaamfte
zullen mededeelen , als een finkje van verlustiging. — On„ ze Leezeresfen belgen zich niet over den Americaanfchen
„ boertenden Wysgeer, noch over ons, zyne naavolgers. Wy
22 zullen op deezen Brief eenen anderen laaten toekomen,
2. die, als van eene ilmericaanfehe Huismoeder gefchreeven , nit
,, de pen diens Wysgeers vloeide.
Zie hie den eerstge•
• melden.”
2)

* * *
MYN VRIEND!

Ik wensch u eenig berigt te geeven van het Volk in deeze
Nieuwe Staaten ; maar ik ben 'er verre af van het noodige daar
toe te bezitten: dewyl ik nog maar weinig meer dan de Steden
New- Turk en Philadelphia gezien heb.
Slegts weinig Yolks -eigene byzonderheden heb ik onder
hun ontdekt. Hunne 'Zeden en Gewoonten Fyn bykans
zelfde met die der Engelfchen , welke zy, zints Lange, ge.
W0011 waren naa te bootzen : want, vthir de Omwenteling
werden de Americaanat geleerd, en van hunne vroegfte kindsch•
heid af ingeboezemd , om de Engelfehen, els voorbeelden van
volmaaktheid in alle dingen, aan te zien. Nogthans heb ik den
gebruik waargenomen, 't welk, zo verre ik weet, alleen eigen
is aan dit Land (s). Ben berigt bier van zal deezen mynen
Brief uitmaaken, en u moge/yk eenig vermaak verfchafien.
Wanneer een jeugdig Paar in den Egt zal treeden, wordt , els
een onmisbaar Artyke/ in het Huwelyksverdrag, vastgefte/d, dat
„ de Vrouw zal hebben , en voor altoos onfchendbaar behou1, dens
(*) De Burger vneirsIturq !leer , dit fchryvende, ow de Holktnders filet
geclagt , of des onkundig geweest.
MENG.
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„ den , het vry en ongefloord gebruik der Regten van het
„ Schoonmaaken , met alle de plegtigheden en voorregten , daar
„ toe behoorende." Eene jeugdige Schoone alhier zou eerder de allervoordeeligfle Egtverbintenis afflaan , en den vuurigflea wen5ch van haar hart verdooven , dan afftaan van dit onfchatbaar voorregt. Gy zult u bevreemden waar in dit voorregt
van Schoonmaaken beflaat. 1k zal, in deezen Brieve, tragten
u eenig denkbeeld te geeven van die Plegtigheid, zo als ik dezelve heb zien volbrengen.
'Er is geen tyd in het jaar, waar in de Vrouw dit haar
voorregt niet mag inroepen , indien het haar behaage; maar het
1aatfle gedeelte van de Meymaand is vry algemeen bepaald tot
dat einde. De oplettende Huisvader kan, uit zekere voortekenen , opmaaken, dat deeze fcorm op handen is. Wanner zyne Egtgenoote meer dan gemeen knorrig is, misflagen by misflagen in haare Dienstboden vindt, zich over de Kinderen te
onvrede vertoont , en klaagt dat alles omtrent haar vuil en
morsfig is — zyn dit voortekenen, die niet moeten uit het
oog v'erlooren worden : nogthans zyn ze niet beflisfend in de
aankondiging; dewyl de bui nu eens opkomt en aftract, zonder eenig ander uitwerkzel hervoort te brengen. Doch,
wanneer de Man, opflaande en de plants rondkykende , een
grout vat met Kalkwater ziet, of grootere en kleindere vaten
daar mode vervuld, heeft hy geen tyd te verdezen; by gaat
terflond na de kamer of vertrek , waar by zyne Papieren en
flukken van aangelegenheid bewaart, fluit het toe, en neemt,
den fleutel iti zyn zak, fleekende , de vlugt. Want een
Egtgenoot , hoe bemind ook anderzins , wordt een hinderpaal geduurende dien tyd van vrouwlyke raazerny. Zyn gezag zwygt dan volkomen ; en de geringIte onder de Schoenv2aakflers worth meer dan by. Hem blyft Diets over , dan
een kwaad te ontvlieden ,
welit" by niet kan voorkomen of
maatigen.
Wanneer de Man des buizes vertrokken is, vangt de Plegtig.
lieid aan. De wanden worden, in weinige oogenblikken, van alles, wat 'er aan hangt, ontblooc. Schilderyen, preuten, fpiegels,
leggen opeengehoopt op den vloer. De gordynen worden van
de roeden afgenomen , de bedden in de venfierbank gebragt ;
floelen en tafels, wiegen en flaapbanken vervullen de plaats;
de omheining kromt onder den last van vloerkleeden, deekens,
oude en nieuwe kleéren, uit de Icasfen gehaald, en uit de hoeken opgefchommeld. — Hier ligt al het heukengereedfchap,
en vormt een, afzigtigen hoop ; op den voorgrond van de
fchildery, potten, pannen, roosters, keukenfloelen : daar heeft
een Itas uitgeleverd , ftukkende vlesfen , befchadigde glazen ,
vergeeten drankvlesjes , papieren met poeders , oude kurken ,
verroeste muizenvallen, en wat meer te vodrfchytt komt als
men alle hoeken uitaalt. — Het geheel heefc volmaakt
het
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het voorkemen, als of de dag daar was, dat alles, tot een lepellieel toe, gelyk men zegt, moet verkogt worden, om den
fchuldeifcher te voldoen.
De plegtigheid in zo verre volbragt , en het huis geuoeg
geledigd zynde, is de naastvolgende werkzaamheid, de wanden ,
en waar zulks verder mnge te pasfe komeni, te befineeren met
kwasten in Kalkwater gedoopt, Witzel geheeten. Emmers met
water worden over :die vloeren uitgegooten ; het berchot wordt
geboend met zeepzop, gepaard, to meerder afneeminge, met het
geen men fchuurgoed noemt, beflaande in zand en gruis van
den Steenkooper gehaald. — De glasraamen ontgaan de algemeene zuivering niet. Geene hoogte fchrikt af; de Schoonmaakfier klimt op het afdak, met gevaar van den hats te breeken , met een glazenwasfer in de hand en een waterE:nmer
binnen haar bereik ; emmer by emmer worth aangedraagen en
op onderfcheide wyzen aangewend ter zuivering der glazen ;
dit gaat niet zelden met zuik een drift en onbezuisdheid toe,
dat de voorbygangers op flraat een onaangenaam aandeel van dit
reinigend water krygen.
Men heeft my verteld, dat een Heer , een nieuw pals kleeren, door deeze bewerking bedorven, onbruikbaar vindende ,
by deu Regter klagten inbragt tegen eerie deezer Waternymphen;
doch, naa fang onderzoek en veel overweegings, befloot het
geheele Geregtshof, dat de aanklagte niet goldt ; naardemaal
de befchuidigde het gedaau hack in de uitoefening van een
wettig regt en niet verautwoordelyk was voor de gevdlgen.
Het liep dus ongelukkig voor dien Heer af; want by het hederf zyner klederen moest by de gemaakte Regtskosten tot
een penning toe betaalen.
Dit befineeren, boenen en fchunren, verrigt zynde , is het
volgende werk, de bier en daar verftrooide en to lugten leggende
flukken huisraad • ieder op zichzelve, te reinigen. Gy hebt
wel eens het dak van een huis zien digt leggen, of een fchip
in 't water doen loopen, wanneer alle handen tlruk aan 't werle
zyn; herinner u , indien gy kunt, de werkzaamheid, de woeling, het geraas , van zulk een tooneel , en gy zult u eenig
denkbeeld kunnen vormen van het bedryf, 't geen ik n hefchryf. — Het ongelukkigst in dit geval is , dat het hoofdoogmerk van al dit bedryf daar in bettaat , om de dingen fchoon
te maaken; het betekent niers, hoe veele nuttige, cierlyke, of
kostbaare, ftukken gelchonden of geheel bedorven worden door
deeze kunstbewerking. Een gladde Mahonyhouten floes en
tafel met een gefiteden lyst ondergaan het zelfde lot ; zy
moeten fchoongernaakt worden , wat 'er ook van kome; of ze
bedorven of ten onbruik raaken verfchilt niets. By voorbeeld,
een fchoone in een lyst gevatte groote Kunstprent wordt op
den vloer gelegd ; kieindere daar boven op gellapeld; het
drukP2
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drukkend gewigt breekt het glas van de eerfie; doch dit heeft
niets te beduiden. Een kos(baare Schildery zet men tegen
den fcherppuntigen hoek van een tafel; andere worden 'er tegen aan gezet, tot dat in 't einde de drukking van 't geheel de
punt der tafel door het doek van de eerstgep aattle
De lyst en het glas om en voor een fraaije Prent moeten
fchoongemaakt worden ;'t geen men daar toe bezigc lekt door,
en de Prent krygt viek by vlek ;' geen zwaarigheid, indien het
glas fchoon is, en de lyst hlinkt, is het genoeg; al het overige
trerdient geen aanmerking. — Een bekwaam Rekoikundige
heefc eene nette berekening gemaakt, en nit veele proeven clic
facit gevonden , dat het verlies en de vernieling, door twee
Schoonmaakingen veroorzaakt, gelyk than met den Verhuizing,
en drie Verhuizingen met 6dn Brand,
Wanneer de Pret van Schoonmaaken voorby is , beginnen de
huislyke zaaken de oude gedaance weder aan te neemen. De
ftorm hilt , en alles zou voorts wel zyn; doch het is onmogelyk, dat eene zo groote beroerte, in een zo klein gemeenebest,
geene verdere gevolgen zou hebben. Want, twee of drie weeken naa deeze kunstbewerking, worth het Gezin doorgaans
tangetast met zeere keelen en zeere oogen, veroorzaakt door
den outfteekenden cart der kalk; of met zwaare verkoudheden, te wege gebragt door de uitdatnpingen der doornat gemaakte vloeren en wanden.
Onder myne bekenden is een Heer , die 'er zyn werk van
maakte , om van alle dingen op eene Philofophifche wyze reden te geeven. Hy merkte dit Schoonmaaken, 't welk ik eene
Gewoonte genaamd heb, aan, als eene op haar beftemden tyd
wederkomende Ziekte , aan deeze Lugtareek byzonder eigen.
De wyze, op welke hy dit fink beredeneerde, was aartig; doch
ik heb geen tyd otn u dit in 't breede te ontvouwen. Her
geen by 'er nit befloot kwam hier op neder, dat de Kwaal
ongeneeslyk was: dan, naa 'er lang op gtpeinsd te hebben,
dagt by gelukkig genoeg te weezen , met iets nit ce vinden ,
't geen de Kwaal zou maatigen. Ten lien einde liet by een
klein verblyf in zyn twin bouwen , voorzag het met eenige
dagelykfche floelen , tafels , en hing aan den wand eenige prenten van de goedkooptie foort. Hy leefde in de hoope , dat,
wanneer de krankzinnige viaag van Schoonmaaken zyne Vrouw
en verder vrouwlyk Gezin mogt overvalten , zy derwaards zou.
den gaan, en het hart Lustig ophaalen aan fchuuren , fchrobben,
wryven, wasfen en plasfen; en dat hy, de Kwaal daar uitge.
woed hebbende , in het Huis zelve des geene werking zou
zien, en hy daar zyne- ongeftoorde wysgeerige rust geniecen.
Maar de proeve beantwoordde niet aan zyne verwagting; en
het was onmogelyk die vervuld te zien; naardemaal, voor geen
Bering gedeelte , de voldoening van al dit bedryf beftaat in
bet
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het voorregt der Hulsvrouwe, om eèns in 't jaar km Man te
plaagen, het huts to naauwd te maaken, en voor dien tyd
het geheele huisbeftuur in eigen handen te neemen.
Daar is een veel beter middel dan 't geen die Philofooph
gebruikte; het beflaat in de kamers met Papier to behangen;
dit wordt nu ook over 't algemeen gedaan; en, fchoon dit het
Schoonmaaken geenzins affchafr , verkort bet den tyd der
vrouwlyke Dwinglandy op eene aanmerkelyke wyze. Dit Behangzelpapier is vercierd met bloemen of andere tekeningen,
en geeft aan de kamers zulk een oog, dat de Vrouwen, zonder
den toe1eg te bemerken, gereeden ingang aan dit Kamerbehang.
zel gegeeven hebben.
Ook is 'er nog eene andere verligting in dit lot des Huisvaders. Hy heefc doorgaans het voorregt van een klein kamertje
of kabinetje te bezitten, om 'er zyne Boeken en Papieren in te
bergen, en vryheid om den fleutel zelve te bewaaren. Dit
wordt aangemerkt als eene bevoorregte plaats, en tha t eenigzins gelyk met het Land Cozen , te midden van de Piaagen van
Egypte. — Maar dan ook moet de Man ten uiterften om.
zigtig en altoos op zyn hoede weezen. Want ging by on.
verhoeds uit , en liet hy den fleutel in de deur fleeken , de
Dienstmeid, die alloos op zulk eene gelegenheid loert, treedt
terflond binnen met al het noodige reinigings-gereedfchap;
brengt alle de boeken en papieren in orde: doch voor den Man
in wanoide , en zomtyds tot zyn fchade.
Laac ik 'er u een voorbeeld van vertellen. Een Hoer wordt
door de Boedelredders van een Koopman gemaand om een fchuld
in des overledenen Boek gevonden, dertig Ponden Sterling bedraagende. Hy wist ten vollen, dit geld betaald , en 'er een
Quitancie , naar behooren, voor ontvangen te hebben; maar ,
dewyl het reeds lang verleden was , wist hy terftond niet, waar
die Quitancie te vinden. Hy werd in regten des vervolgd,
en de tyd naderde dat 'er uitfpraak over dit geval zou gedaan
worden. Hy zette zich , in goeden ernst, neder, om een grooten bundel oude papieren , door hem- losgemaakt en op tafel
verfpreid , naa to zien. Te midden van dit onderzoek werd
by fchielyk afgeroepen , om eene zaak van gewigr. Hy verzuimde de deur van zyne kamer te fluiten. De Dienstmeid,
die lang op zulk eene gelegenheid geloerd hadt, tradt ter.
fond binnen met de noodige gereedfchappen , en viel met
groote drift aan het fchoonmaaken en alles in orde te fchikken. Het eerfie voorwerp, 'c welk haar oog trok, was de verwarde hoop papieren, op tafel liggende. Deeze werden terflond te zamen opgenomen, op dezelfde wyze als zy gewoon
was gebruikte mesfen en vorken van tafel of te neemen; maar
onder dit driftig vcortflaan viol 'er een klein flukie papier
ongemerkt op den vloer, en dit was juist de gezogte Quitancie;
dewyl dezelve geen voorkomen hadc , dat eenige opmerP3
king
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king trok werd ze nevens ander vulnis opgeveegd , in een
vulnisblik gedaan, en op de plaats weggeworpen. De Koopman hadt verzuiwd die post als voldaan te boek te ftellen ,
en de vermeende fchuldenaar hadt geen bewys van betaaling,
en werd dus veroordeeld tot het betaalen van die fom met de
daar op gemaakte oukosten. Eenigen tyd naa dat dit alles afgedaan en het geld dus ten tweedenmaale betaald was, vondt
een der kinderen , in den tuin fpee/ende , de Quitancie.
Nog grypt 'er te Philadelphia eene andere gewoonte Rand ,
en deeze /hat met de bovengemelde in een naauw verband.
Ik bedoel het Straatfchrobben voor de deuren , op elken Saturdag-avond. Ik zag dit eerst aan als een Scads wet ; doch , by
nader onderzoek, bleek het my, dat bet, als 't ware , eene
Godsdienflige plegtigheid en eene voorbereiding tot den Sabbath was; en deeze, geloof ik, is de déeige Godsdienstplegtigheid, waar in de veelvuldige onderfcheide Godsdienstaanhan.
gen te dier Stede overeenitemmen. De plegtigheid neemt
eenen aanvang by .het ondergaan der zonne, en duurt tot den
of elf uuren 's avonds. Het valt voor een Vreemdeling vry
bezwaarlyk , op die avonden de flraat te betreeden. Hy loops
geduurig gevaar van een emmer met vuil water tegen de beenen te krygen ; doch een gebooren Philadelphiaer is dermaate
aan dit gevaar gewoon, dat by alien ongelult, met eene wondere behendigheid, weet te ontwyken. Het is nit hoofde van
deeze omftandigheid , dat men een Philadelphiaer aan zyn
huppelenden en overfpringenden gang kan onderfcheiden. —
De wegen in New -Tork zyn met ruwe fteenen bearaat;
deeze worden, wel is waar, niet gefchrobd; maar de vuiligheid
worth zo fchoon van voor tie deuren weggeveegd , dat de
Iteenen kantig en hoekig uitfteeken , tot groot ongemak der
zodanigen , die niet gewoon zyn aan een zo onefien pad.
Maar gewoonte hevredigt ons met alles. Het is aartig genoeg
een Philadelphiaer te New Tork te zien ; by bewandelt de
ftraat met zo omzigtige voorzorge , als of zyne toonen met
Iykdoornen bezet of met kalkagtige uitgroeizels van de jicht
omkorst waren; terwyl een New-Torker,, even weinig de vlale.
ke beftraating van Philadelphia goedkeurende , Tangs de vlakte
voortfchuift gelyk een Pappegay op een Mahonyhouten
tafel.
Men moet bekennen, dat de Schoonmaakingen en Wasfingen,
waar van ik in deezen gewaagde , met geene kleine ongelegenheden vergezeld gaan; maar de Vrouwen zouden, om geene
reden ter wereld , zich laaten beweegen, om van haar voorregt of te flappen.
Niettegenftaande dit alles, kan ik u , op het fterkfte, verzekeren , dat de Americaanfche Vrouwen de getrouwfte Huisvrouwen en beste Moeders zyn, die men in de wyde wereld
aantreft.
Ten befluite, ik hou my verzekerd, dat gy met
my
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fly zult zamenflemmen in 't begrip , dat, indien een getrouwd
Man flegts tine week in een geheel jaar te lyden hebbe, by
geen groote reden heeft om over den Huwelyksband to
klaagen.

OVER DE BELEEFDHEID IN HET VOEREN VAN GESPREICKEN.

Eene Indiaanfche ilnecdote.
auwlyks treft men jet zeldzaamers aan , onder alle onfflandigheden der verkeering, dan een goed en belangryk geN
fprek , eenen tydlang voorigezet. Zo veele bykomende omflandigheden -zyn 'er noodig, otn die foort van uitmuntenheid te
vormen, die een Man in flaat &lc om in de verkeering te fchitteren, dat iemand, met hoe veele gaven ook befchonken , zich
Dimmer verbeelden kan ze alle te bezitten. Maar 't geen nog
ineer Wein om de aangenaamheden des onderhouds te verminderen, is die voortdringende en elkander - iri Alen weg komende
drift, om elkander in de reden te vallen,. welk onderwerp ook
de ftoffe des onderhouds uitmaake.
Volgend voorval zal myne meening breeder ontvouwen, en
eene voorbeeldige lesfe verfchaffen. Omtrent eene Eeuw
geleden, was een aantal Zendelingen tot eene Indiaanfehe Natie
afgevaardigd, met last om onder dezelve het Euaflgelie te vetkondigen.• Met alle tekens van hoogagting werden zy ontvangen: de Hoofden van den Stam zaten onder de fchaduw van
een ouden, grooten en eerwaardigen boom, om gehoor te gee•
ven aan deeze nieuwe Onderwyzers. Niets kan men zich emftiger en deftiger voorftellen, dan de welv_oeglykheid, met welke
dit alles aan de zyde der Indiaanen behandeld werd.
De Zendelingen en de Volkshoofden gezeten zynde , flondt
een der laatstgemelden overeinde , en gal den Zendelingen te
verftaan, dat zy vryheid hadden, om de Leer welke zy wenIchten te prediken, voor te draagen. — De Zendelingen deeden,
elk op hunne beurt , des eene voordragt. Naardemaal ieder
veel meende te zeggen te hebben, duurde het zeer lang :eer zy
alien uitgefprooken hadden, en van de Indiaanen eenig antwoord konden bekomen. Deezen, egter,, bewaarden al dice tyd
een diep flilzwygen , onthielden zich van het betoon eeniger
tekenen van onverduldigheid, fchoon, ten .aanziene van zulk
een belangryk onderwerp, antwoorden, vraagen , en tegenwerpingen , in den geest opkwamen , en .op iie lippen zweefden.
Then alle de Zendelingen, de een naa den anderen, haute
gevoelens dus in 't breede hadden voorgefleld, bewaarden de
Indiaanen nog voor eenigen tyd het zwygen , om elk gelegenheid te verfchaffen tot het aanvullen van het overgeflaagene,
het aandringen van deeze of geene byzonderheid.
Wan.
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Wanneer zy dagten hier toe een genoegzaamen tyd verleend
te hebben, rees tie outifte der Indiaanen , met veel deftigheids,
op, en begon met den voordragt hunner eigene gevoelens- op
het 1tuk van den Godsdienst. Nauwlyks hadt by drie voizin.
nen •uitgefprooken , of hy werd in het voortfpreeken geftuit
door twee of drie der Zendelingen te gelyk , met veel gefchreeuws het. bygebragte in den aanvang des voorftels ont.
kennende.
Een gloed van verontwaardiging verfpreidde zich op de kaa.
ken des Indiaans ; naa eenige oogenblikken zwygens, fprak by,
met een gelaad , 'r welk getuigenis . van zelfbewuste meerderheld droeg, de Europeaanen in deezer voege aan. — „ Met
„ onzen Godsdienst, hoedanig dezelve dan ook moge weezen,
tragten wy ons met geduld en befcheidenheid jegens elkande„ ren te gedraagen , en aan onze Leeraaren zelve een leerzaani
„ voorbeeld te geeven van geduld en regtvaardigheid. Wy
„ luisterden na u met die aandagt en bedaardheid , welke voegt
„ aan lieden die veel te Ieeren hebben; maar in uwe onbe„ fchofte haastigheid, om ons by ons ,antwoord in de reden te
vallen , hebt gy ons overtuigd , dat gy, met zulk eene
„ maate 'van önkunde in de gewoone heleefdheden des leevens,
„ zeer llegt gefchikt moet weezen om ons met heilzaamen
„ raad te dienen in de gewigtiger belangen den Godsdienst be.
„ treffende.”
Naa dit zeggen rees de Vergadering op, en , in fpyt van alle
tegenbetuigingen, verzoeken en vertoogen, trok elk der Indiaanen na huis.

EENE ENGELSCHE ANECDOTE.

ene Engelhe Vrouw , op haar doodbed zynde , lief harm
r, Man roepen; en nadat zy getracht had om zyne gevoeligheid te roe pen door het verhaalen van alles, het geen zy lyden moest, zoo bezwoer zy hem haar eene misflag te vergeeven, welke zy jegens hem bedreeven had. De Man haar beloofd hebbende , 't geen zy begeerde, bekende zy hem, dat
zy ontrouw jegens hem geweest was. „ Ik verwacht van u ins.
gelyks, zeidt de Man, de vergeeving van het kwaad, 'c welic
ik u gedaan heb." ODe Vrouw hem dit met al haar hart beloofd bebbende; „ Heb ik dan, nu, hernam hy, vernomen
hebbende , 't •geen gy my nu belydt , u dit vergeeven, zoo it
het dan uw dood , weaken gy my vergeeft."
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BETOOG OVER HET ONAFSCHEIDELYK VERBAND DAT
'ER IS TUSSCHEN DE GESCHIEDENIS , DEN GODSDIENST EN DE ZEDELEER, VERVAT IN DE •SCHRIFTEN DES OUDEN- EN, VOORAL , DES NIEUWENVERBONDS, TOT STAAVING DER WAARHEID EN
GELOOFBAARHEID VAN IEDER DERZE,LVE
IN HET BYZONDER.

iet te kunnen gelooven aan het Historifche van den
Bybel , en nogthans de daarin vervatte Zedelesfen
N
voor waarheden te erkennen , en aan te neemen tot een
rigtfnoer van zyn gedrag , is , naar myn gedagten, even
zo veel, als dezelve aan te neemen buiten het waare zedelyk verband, met opzigt tot de eigenlyke betrekking
tusfchen God en den Mensch, en tot de Eeuwigheid, of
zonder te overweegen, hoe God ., eertyds , zich aan de
menfchen heeft geopenbaard, hoe by met hun gehandeld
heeft, wat by van hun heeft afgeeischt, en hoe by zich
verklaard heeft verder met hun te zullen handelen, zo
in deeze als in de toekomende waereld; en is, ten anderen , even zo veel, als die Zedelesfen aan te neemen
uit handen van bedrogenen of bedriegers.
Niet te kunnen gelooven, noch aan de oude Gods- regeering omtrent vroegere Volkeren , noch aan Bybelfche
Voorzeggingen en derzelver Vervullingen, noch aan Wonderwerken , hoedanigen in de Schriften des Ouden en
Nieuwen Verbonds vermeld worden, noch aan de Goddelyke Zending, het wonderdaadig Leven, Lyden en Stery en , de Opftanding en de Hemelvaart, van Christus; dit
alles moest , myns inziens , dan veeleer ten gevolge hebben, dat men ook geen geloof konde flaan aan de uitmun•
tende Voorbeelden van eenen Abraham Jozef, Mozes en
David, noch aan Jezus, als een allergodsdienftigst en deugdzaamst Mensch , noch aan deszelfs braave Aposteien ,
zo min als aan derzelver Godsdienst- en Zedeleer; en men
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zou dan, oordeelkundiglyk, zo veel meer reden hebben
um de waarheid van Jezus Leven en Leer (hier voornaamlyk ter zaake dierende) in twyfel te trekken, als de
Befchryvers daarvan meer misleid zouden geweest zyn,
of als zy zelven meer bedriegeryen zouden hebben in
het werk gefteld, om hunne Befchryvingen geloofbaar te
maaken. Want wie kan op dwaalgeesten of op leugenaars
vertrouwen , fchoon die ook zomtyds de waarheid mogten
fpreeken? Wat geloof verdient een blinden , fpreekende
over het Licht en de koleuren ? en wat ingang zal het vin.
den , op het woord van eenen wreeda.art , wanneer by
zegt, gy moet barmhartig zyn? hunne waarheden zelve
moeten hierdoor een verdagt voorkomen aanneemen, daar
de gezonde reden ons zegt , dat iemand , die de zuivere
waarheid zal voortbrengen, geen bygeloovige of dweeper
moet weezen ; en, dat nog minder by , die bereid is der
waarheid hulde te doen, zich daarby van misleidingen of
bedriegeryen behoeft te bedienen, noch ook kan bedienen,
vermits 'er eene tegenftrydigheid is tusfchen deeze twee
zaaken, even ongerymd, als dat een moordenaar of dief
tegen den doodilag of de dievery zouden prediken , ja
%ells hunne redenen kragt byzetten door daadelyk te
moorden of te fteelen ; en dus eerie tegenftrydigheid zoo
tastbaar , dat alle verftandigen gewoon zyn de dwaaling
of het bedrog voor een voldoend bewys te houden van de
ongegrondheid of valschheid van het geen iemand , als
waarheid, wil opdisfchen.
Mogelyk denkt -men bier tegen te kunnen aanvoeren ,
dat een wys man alleen op de zaaken moet letten , en
niet op de perfoonen, die dezelve verhaalen of bedryven,
noch op de werkwyze, waarvan de menfchen zich daarby bedienen; dat alleen de inwendige kenmerken van de
echtheid dier zaaken 'er den ftempel der waarde op kunnen en moeten drukken; en dat dus ook de Godsdiensten Zedeleer, in de Euangelifche en Apostolifche Schriften
Vervat, voor zo veel die met de reden overeenftemt, genoeg heeft aan haare' eigene verhevenheid en fchoonheid,
om geloofd en betragt te worden.
Doch dan vraag ik , wat verhevenheid en fchoonkeid kart 'er uitblinken in eene Leer , waarvan men de
Goddelyke Openbaaringen , Gods Voorzienigheid , het
Werk der Verzoening en zyn liefderyk Verbond met de
inenfeben zich uitilrekkende tot in de eeuwigheid, voor
on-
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ongerymde byvoegfelen houdt , en welke Leer men dus
met eene reeks van dwaalingen of bedriegeryen verbonden acht, die niet anders zouden zyn, dan eene haatelyke fpeeling, in de ernftigfte zaaken, met de zielen der
menfchen , en met de hoogstwaardige Godheid zeive ?
Moesten nu deeze dezelve niet geheel ontluisteren en in
ons oog doen daalen ? of moest daaruit zelfs niet het
vermoeden in iemand ontftaan, dat by die verhevenheid
en fchoonheid flegts in een valsch licht befchouwde ?
Immers, men houdt de fraaifte kunstgreepen, de bevalligfte vertooningen, van gochelaars voor niets anders, dan
gochelaaryen ! En , diensvolgens , zou ieder verftandig
mensch, myns achtens, moeten overhellen, oth meer geloof te flaan, en den voorrang te geeven, aan eerie,minder verhevene Zedeleer, welke niet met zo veele dwaalingen, of met zo veel bedrog, was doormengd.
Veel wysgeeriger, derhalven, zou de handeiwyze van
zulk eenen my voorkomen, die, met geloovende aan de
Gefchiedverhaalen der Euangelisten en Apostelen , de
Christelyke Leer, als een geheel verdagt ftuk , verwierpe; dan van iemand anders, die dezelve aanname tot eene
regelmaat van zyn geloof en Leven, ondanks dit zyn gevoelen, dat derzelver eerfte Verkondigers of bedrogenen,
of bedriegers, waren geweest.
Doch wanneer wy zien op Mannen, die, ongeacht alle
de gedrogtelyke Leerftelfelen , welke, onder het verbasa
terd Christendom, elkanderen zyn opgevoIgd , en dikwed, beurteling, de overhand hebben verkregen , om de
verftanden te verbysteren, reeds tot die hooge maate van
verlichting en overtuiging zyn gekomen aangaande Jezus
menfchelyke Grootheid en diens verhevene Leer, dat
2y ;eene twyfeling ontmoeten, zich daaronitrent met zekeren Delstifchen Schryver in deezer voege uit te Chris=
ken : „ Zo de Infteller van den Godsdienst des Chris:
„ tendoms onze hulde met waardig zy als de Zoon
1, van God, zou men, echter, hem nog altaaren behoo•
ren op te rigten, als aan den eenigen Wetgeever, die
„ eene volmaakt gezuiverde Zedeleer heeft gebragt op
aarde (*)." Wanneer wy, zeg ik, op Mannen
zien, welke derwyze met hun harte kunnen fpreekeni
en, des niet te min , het historifche der Schriften des
(*) Zie de la Philolophie de la Nature. Tom. IL pig. 47.,
2
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Nieuwen Verbonds, nopens het wonderdaadige in Jezu&
Leven en Euangelium, als een verdichtfel, aanmerken;
hoe zou het den zodanigen mogelyk zyn, in een gevuelen, zo onbettaanbaar met 'nun zelven en met de reden,
te blyven fteeken? En hoe zou het ook den zodanigen
mogelyk zyn , in eene zaak van zulk een oneindig aanbelang als deeze, uit hoofde hunner miskenning van het
geen fchriftuurlyk historisch is , even daatOm de best
erkende Zedeleer met hun geloof te verzaaken ? Neen,
men zou het, naar myn begrip, ten dier aller opzigte,
hoogst wysgeerig moeten keuren, dat zy, vervuld met
ee leevendig gevoel van de voortreflykheid der Euangelifche Leer, hunne denkbeeldqn, op gelyke wyze, poogden re verryken met eenen gewisfen grond voor de
waarheid der Euangelifche Gefchiedenisfen. Dat zy,
eensdeels , met voorbyziening van het grof misbruik, 't
welk , in uitlegkunde en toepasfing , van de Schriftuur
gemaakt is, als zynde de fchuld daarvan nimmer te
wyten aan de Gewyde Bladeren zelven; en, anderdeels,
met aflegging van dien laatdunkenden geest, welke zich
afkeerig houdt van alles wat met den gewoonen, natuurlyken, loop der dingen niet wiskunftig is overeen te
brengen, hoe luttel zy weeten van den aart der Natuur
en haare werkingen; hoe verborgen het voor hun is, of
het niet; dan al, met Gods Wysheid inftemt , dat hy,
ter bereiking van groote zedelyke oogmerken , de Natuurwetten , als voor een oogenblik , zonder krenking der
algemeene vastgeftelde orde in de floffelyke waereld ,
opfchorte, of wel, door eene hoogere daad van zynen
Wil, vervange; en hoe onkundig zy zyn van de middeten, de Alvermogende daartoe in zyne hand heeft,
hunne poogingen verdubbelden, om , naar de fchoone
aanpryzing in bet Euangelium , met alle de opregtheid
der duive en met alle de voorzigtigheid der flange , te
onderzoeken, of de hier vooren gemelde Gefchiedenis en
Leer niet even gegrond en vast bettaan? of ze niet evenzeer met . de waardigheid van den Schepper en Regeerder
van het Menschdom, niet evenzeer met den toeftand van
het redelvk bezield, maar zwak en behoeftig, fchepfel,
zyn overeen te brengen? — Dat zy , ten dien einde,
zich met hunne verftandige naarvorfchingen in het tydperk van die Gefchiedenis verplaatflen ; dat zy zich voor
oogen ttelden de algemeene verblindheid en verdorvenheid
der toenmaalige Volkeren , zo Jooden als Heidenen, vo1gent
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gens de geloofwaardigfte befchryvingen van Onchristenen
en Christenen ; dat zy hunnen aandagt vestigden op derzelver ingewortelde voorbordeelen , bygeloovigheid en ongeloovigheid , op derzelver verflaafdheid aan alles wat
aardsch, vleefchelyk en zinnelyk , en afkeerigheid van
alles wat zedelyk , geestelyk en hemelsch, was, en nog
eens op derzelver heerfchende gebruiken en misbruiken,
denk- en fpreek -manier; en dat zy, in dier voege, by
de bron zelve, overwogen, of het niet moreel noodzaaklyk fchynt geweest te zyn , dat de InftelIer van het
Christendom, als de Verlosfer en Zaligmaaker van zuIk
eene waereld, te voorfchyn kwarn met uiterlyke tekenen
van eene hoogere Zending , by , die, anderszins , niets
heerlyks aan zich had, maar arm en going moest zyn,
om den armen en geringen het Euangelium te verkondigen, en de gelykheid te herftellen onder de menfchen ;
dat by door bovetmatuurlyke kragten geleid en onderfteund wierde , en zelf ook wonderen van weldaadigheid
verrigtede, ten einde zich , als een Godsgezant, of als
het hoogstnavolgenswaardig Voorbeeld van godsvrugt en
deugd, te doen aanneemen, en nog meer zyne Leer, als
Gods eigenen Wil , allerwege te doen ingang vinden en
ftand grypen. Herinnert men zich flegts aan het voorfchrevene, is het, dan niet , met grond , te verOnderftellen,
dat de menfchen, in het algemeen , beneden het peil van
redelyke kennis, en van zedelyk gevoel, waren afgedaald,
zodat alle Goddelyke en menfcheiyke Leeringen, raakende
Godsdienst en Deugd, hoe heilzaam en kragtig, als ydele
fchaduwen voorby zweefden boven hun verttand en hart?
daar het bekend is, dat de uitmuntendfte joodfche Zedewetten vertreeden werden door der Jooden ondeugend
gedrag, en kragteloos waren geworden door derzelver
ydele by- plegtigheden , waarin zy het wezen van den
Godsdienst ftelden daar het bekend is, dat de wetter] der
natuurlyke reden, door der Heidenen godloos en fchandeiyk leven , tot een louter fpel werden gemaakt, terwyl de
fchoonfte en nutfte Zedelesfen, welke zommigen hunner
nog te voorfchyn bragten, niets vermogten, om den Volks.
geest te verlichten, of bet harte des Volks, te verbeteren;
en dat aldus , Jooden en Heidenen te gader, in eenen
zonden-flaap waren gevallen , waaruit zy door geene gewoone menfchelyke kragten fcheenen opgewekt te kunnen
werden. Dat zy, dit nadenkende, te gelyk overwogen , of bet gantfche werk der Verlosfing s 't welk de
ziel
Q3
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ziel der Gewyde Gefchiedenis uitmaakt, Gode en zyner
liefde jegens het Menschdom niet , tevens , volkomen
waardig zy? en of het, wanneer men, van den anderen kant , een oplettend oog flaat op het karakter zelfs
der Euangelisten en Apostelen, zowel als op alle de omitandigheden, waarin dezelve zich bevonden, zonder eenig
aanzien of gezach naar de waereld , omringd van veele
xnagtige vyanden , aangehangen door weinige zwakke
Vrienden, op redelyken grond, wel mogelyk kan geHcht
worden, dat die verftandige en deugdgezinde, die, voor
altyd, alles opOfferende en Reeds vervolgde, Mannen bedrogene domkoppen, of bedriegende deugdnieten, zouden
geweest zyn?
Te meer zou ik zulk een onderzoek in die alien zeer
wysgeerig noemen, aangezien bet, myns oordeels, gantfchelyk niet tot eere kan ftrekken van het hoogfte Wezen , to verZinderftellen , dat eene Leer , die , naar het
eigen getuigenis van de waarheidlievenciften onder de
Delsten en Naturalisten , moet gehouden worden voor
de fchoontte, mensch- en Gode-betaamelyke, Leer, welke ooit aan het Licht is gebragt , zou ingevoerd zyn door
middelen van beclrog : want niet alleen de Euangelisten
en Apostelen zouden , hadden zy dus gehandeld, hunne
eigene voorgeftelde grondregels om ver geftoten, en zich
met hunne eigene woorden, als bedriegers, gefchandvlekt
hebben; maar de Regeerder van het Heeldl zelven (het
zy met eerbied gefproken) zou daar door kunnen aangemerkt worden , alsOf hy de menfchen zoo verkeerd gefchapen hadde , en hen aan zulk eene orde van zaaken
overgelaaten dat zy , ten gevolge dier natuurlyke inrigting , door valschheid en misleiding moesten komen tot
de kennis van zynen volmaakten Wil, tot de betragting
van hunne verhevenfte Pligten. — Men denke eens ,
hoe onbeftaanbaar zou het zyn met Gods Wysheid , met
Gods rechtlievendheid, zo hy het, in de beftemming der
dingen , noodig gemaakt hadde , dat de menfchen door
een touter , moreel gochelfpel getrokken wierden tot
eene Leer , welke hem doet kennen in zyne boo& Volmaaktheden, als haatende alle leugentaal, en als hebbende
eenen gruwel van alien bedrog ; tot eene Leer , zo zuiver en heilig, naar de gelykenis van zyne eeuwige Wetten , dat derzelver Infteller durfde zeggen : wie den wills

myns hemelfchen Vaders evil doen, die zal van deeze myne
Leer erkennen, of zy uit God it, dan of ik van my zelven

DEN GODSDIENST EN DE ZEDELEElt.

215

Mag men vermoeden, dat iets dergelyks heeft kunnen vallen in het ontwerp der onfeilbaare
Goddelyke fchikkingen, indien het anderszins ook konde
vallen in het plan van menfchen 2 Neen , het is Gods
waardiger, van hem te denken, dat by, in den tyd, tot
bevestiging van zyn heilig en zaligmaakend Verhond,
met Wonderwerken is tusfchen beiden gekomen, of laaten wy liever zeggen , met ongemeene Verfchynfelen ,
die wy , flegts kennende een ftipjen van de Natuur in
zyne almagtige hand , gewoon zyn bovennatuurlyke gewrogten, Wonderwerken, te noemen; dan dat by, reeds
v66r den tyd, in het menfchelyk gefchapene den grand
zoude gelegd hebben tot oorzaaken en gevolgen , uit
kragt van welke het uitmuntendst famenftel van Godsdienst- en Zede-Wetten, door de uitzinnigheden der geestdryvery , of door bedrieglyke ftreeken, die noch hem,
noch den mensch, betaamen , aan het Menschdom moest
medegedeeld, ja geloof- en betragtens- waardig gemaakt
warden.
In de daad , wanneer de Twyfelaar uit grondbeginfelen, met zyne natuurlyke reden, dus, oordeelkundiglyk,
en , tevens, welgezind, te werk ginge, zou by, geloof
ik, de heerlykfte overEenftemming, en een onaffcheidelyk
verband, tusfchen Jezus Gerchiedenis en Jezus Leer antdekken : by zou, geloof ik, 'inzien, hoe de waarkhtigheid en Godlykheid der eerie tot ftaaving van die der
andere dient, en hoe die beiden, te (amen genomen, by
bet gros, dat gees hebben moeten uitwerken, wat door
ieder, afzonderlyk, niet uitgewerkt had kunnen worden;
by zou, geloof ik, wel verre van het ten nadeele te duiden der Euangelifche en Apostolifche Gefchiedenisfen en
Leeringen , dat dezelve, na een tydsverloop van zoo
veele eeuwen, waarin ze op zulk eenen verren afftand
befchouwd worden, uit het tegenwoordig gezigtpunt, met
nevelen omtogen zyn ; het veel meer voor iets zonderbaars houden, dat dezelve, desniettegenftaande, nog zulk
een algemeen , klaarfchynend Licht verfpreiden , en zoo
duidelyke kenmerken van echtheid agter zich laaten : by
zou , geloof ik, getroffen worden door op te merken ,
dat, hoe meer men dezelve van naby gadeflaat, hoe weer
gronden van waarheid en billykheid zich daarin opdoen,
waar by alleen de ongerymde leeritelfels van het verbasterd Christendom verdwynen ; terwyl, in tegendeel, hoe
Meer men alle andere, vroegere en laatere, waereldlyke
Q4
van fpreeke.
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Historien en bloote menfchelyke Zede fchriften nagaat,
en tegen elkanderen in vergelyking brengt, men daarin
des te meer valschheden, gebreken en tegenitrydigheden,
zal gewaar worden: hy zou, geloof ik. met verwondering,
befpeuren , dat in de Schriften des Ouden en Nieuwen
Verbonds den toetsfleen der waarheid gevonden wordt
van eenen reeks van gevolgde , nog volgende en hierna
te volgene Gebeurtenisfim: hy z u , eindelyk, geloof ik,
zo zeer tot zyne verbaazing als befchaaming, ondervinden,
dat het licht , aangaande het hoogfle Wezen, de Deugd
en de Onfterky itheid in hem zynde, en 't Welk hy wa
alleen geput te hebben uit de natuur en reden , hem
waarlyk is toegevloeid uit de bron van de , door hem
miskende , Bybelfche Historien ; en opgeklaard door de
zoivere en heilryke itraalen van de oorfpronglyke Leer
des Christendoms.
J. D.
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BERICHT AANGAANDE EENE ZEER VOORTREFLYKE
OOGZALF. Door den Heer HUFELAND.

edert meer dan twaalf jaaren bediene ik my, fteeds
.e..4 met bet uitfleekendst gevolg, van de volgende Oogzalf, die, gchoon zy hoofdzaakelyk uit de Roode Pracipitaat beflaat , welke zo algemeen tegen de kwaalen der
Oogen wordt gebruikt , echter eene byzondere kragt
fchynt te bezitten , dewyl dezelve , in veele gevallen, in
welke andere bereidingen van dit middel geen den min
ften dienst hadden gedaan, de verlangde geneezing zeer
fpoedig daarftelde.
De bedoelde Zalf wordt dus bereid. Neem Roode
Pracipitaat, geel wasch, en ongezouten boter, van ieder
even veel op het gewigt ; fmelt de wasch en borer te
zamen , doe 'er dan by den zeer fyn gewreeven Prxcipitaat en roer de itoffen gettadig onder elkanderen ,
tot dat alles wel koud is. In den winter neemt men
war meer borer, dewyl de ZaIf anders te hard wordt.
De groote voortreflykheid van dit middel fchynt bier
in te beftaan, dat men op deeze wyze eene veel grootere hoeveelheld van Pracipitaat kan gebruiken, zonder
eenigzins gevaar te loopen van de oogen te kwetzen , dan
anderzins mogelyk is ; dewyl het wasch de fcherpte
van
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van dit Kwikmiddel veel beter omzwagteIt , dan enkel
vet zou kunnen doen , waar van wy een gelykzoortig
voorbeeld yin len in het met wasch bereid glas van Antimonie. Hier komt nog by, dat , volgens deeze bereiding, het Kwikmiddel onder de gefmoltene ftoffen worth
gemengd, het ' geen buiten twyffel eene veel naauwkeuriger vereeniging der kwikdeelen met de deeltjes der vetitoffen veroorzaakt , dan ooit door eene enkele werktuigkundige wryving, zonder huIp der warmte, kan hekomen
-worden ; naardien 'er met zodanig eene wryving nog
Reeds metaaldeeltjes kunnen overblyven , die, omdat zy
niet behoorlyk door eene vereeniging met vetdeeltjes zyn
verftompt , door hunne fcherpe puntjes het zo gevoelig
oog kunnen beledigen. Daarenboven heeft deeze Zalf
nog dit voordeel boven de gewoone bereidingen, dat dezelve , door het kleevend vermogen der wasch, meerder
aan den rand der oogleden hangen blyft, gevolgelyk niet
zo ligt door de vogten van het oog ontbonden wordt ,
en dus minder werkzaam is op de oppervlakte des oogbols, dan wel op de Meyboomiaanfche kliertjes der oogleden , die meestal de voornaame zitplaats der vogtige
00gonttteekingen uitmaaken. Meermaalen heb ik ondervonden, dat, wanneer by deeze Zalf dunnere vetftoffen,
by. voorbeeld Althcea zalf, wierden gedaan, met oogmerk
om dezelve to verzagten , die daarentegen meerder
prikkeIend wierd, naardien de Zalf, nu dunner geworden
zynde zich meerder over de oppervlakte des oogbols
verfpreidde, en deszelfs zo gevoelige zenuwtjes nu fterter aandeed.
Het best gebruikt men deeze Zalf op de volgendehnyze.
Men neemt daar van de grootte van een klein witgerwtje
tusfchen de vingeren, en laat dezelve dus, of ook wel
door middel van een kool vuur, vloeibaar worden. Hierop brengt men deeze ftoffe in den binnenften ooghoek,
tusfchen de oogleden , waar door dezelve zich van zelve
over de geheele binnenfte oppervlakte verfpreidt. Men
doet dit maar dens in het etinaal , en wel des avonds,
even vOcir dat men zich naar bed begeeft. Deeze voorzorg brengt zeer veel tot de geneezing toe; dewy! Diets
de werking der middelen , tegen de Ontfteekingen der
Oogen , meerder bevordert, dan de duisternis , en de afweezigheid der lichtftraalen , die anderzins door haarc
prikkeling , de werking der beste Oogmiddelen onnut
kunnen maaken. In den morgenftond wascht men de Zalf
weQ5
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wederom uit de oogen , met laauwe melk ; voornaame%
lyk , op dat niet eenige deeltjes der aangebragte vettigheden , door de hette des deels rans geworden zynde,
hetzelve zouden prikkelen. By lieden , weer oogen zeer
gevoelig zyn , kunnen ook lapjes , met deeze Zalf beftreeken, over de oogleden gehangen worden.
Van deeze Oogzalf bedien ik my by alle Oogontfteekingen, die van geen waaren ontitooken aart zyn, dat is by
de zodanige , die geene aderlaatingen, bloedzuigers, enz.
vorderen , by welke dit middel , ten minften in den beginne , te veel zou prikkelen, en dus meer kwaad dan
goed doen. Het best geneest deeze Zaif de vogtige Oogontfteekingen met opgezwolleme oogleden, gelyk ook wanneer de oogleden aan elkanderen kleeven door eene fcherpe lymerige ftoffe. Ondertusfchen doet bet middel ook
Reeds den grootften dienst in allerlei andere fleepende
Oogontfteekingen , hoedanige zyn de zinkenaartige , de
kropzeerige , de venerifche , de fchurftige, enz. Zelfs
geneest zomwylen, door het gebruik van dit middel, de
ondoorfchynendheid van bet Hoornvlies; terwyl deszelfs
vlekken 'er niet zelden door worden weggenomen.
BYZONDERHEDEN AANGAANDE DI THEE, EN DER..
ZELVER BEREIDING IN CHINA.

(Getrokken

nit de Reisbefchryving van Lord

MACARTNEY.)

veral , waar men in
de Theeboomen op eene
geregelde wyze behandeld vindt, ziet men dezelve
O
op ryen geplant , die voortgekomen zyn uit zaaden, op
China

een afftand van vier voeten van elkander gezaaid, in een
grond die vooraf van alle onkruid is gezuiverd. Zelden
vindt men den Theeboom in laage moerasfige oorden ,
dewyl deeze voor den Rystteelt bewaard worden. Zo
veel te uitgebreider zyn daarentegen de bosfchen dier
boomen in bet bergachtig gedeelte des Ryks , vooral in
de Provincie van Fochen. Men houdt deezen boom laag,
om zo veel te gemaklyker zyne bladeren te kunnen plukken , welke men driemaalen in bet jaar inzamelt, eens in
het Voorjaar en nog twee keeren geduurende den Zomer.
De lange en tedere takken van den Theeboom ontfpruiten byna onmiddelbaar uit den wortel , zonder cen tusfchenkomenden itam : het is een heesterachtig Gewas.,
niet
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niet ongelyk aan den Roozenboom. De bladen en opengegaane bloembladen gelyken ook wel eenigzins naar de
Roos. De verfchillende hoedanigheid der Thee hangt. af,
eensdeels van den grond , op welken, de boom is gegroeid , anderdeels van den verfchillenden tyd, op welken de bladen zyn geplukt , en eindelyk van de verfchillende handeiwyzen, die in de bereiding in acht genomen
worden. De grootfte en oudtte bladen zyn de flegtfte,
en dienen alleen voor de armen. Deeze worden doorgaans verkogt zonder eene merkelyke voorafgaande bereiding, en hebben dien groenen fmaak, die aan byna
alle groene kruiden eigen is. Doch deeze groenheid verdwynt ras , om plaats te maaken voor den byzonderen
fmaak, die ceder gewas afzonderlyk kenfchetst.
Eer de .jonge en geachte bladen verkogt worden, ondergaan zy aanmerkelyke bereidingen. De bladen worden door vrouwen tusfchen haare vingeren gewreeven ,
ongeveer in die gedaante, welke zy I adden , toen zy
nog in den bladknop zaten : vervoigens worden de opgerolde bladen gettrooid op plaaten van gebakken aarde,
of koper ; van veel dumper maakzel, dan remand in Euzopa dezelve zou kunnen vervaardigen. Deeze p/aaten
worden op een vuur van houtskool geplaatst , 't well:
alle overgebleevene vogtigheid uitdroogt , terwyl de binden door de uitdrooging die vaste zamengefchrompelde
gedaante aanneemen, waar in wy dezelve oncvangen. De
,kleur en zamentrekkende fmaak der groene Thee ontthan bier uit , dat derzelver bladen zees jong geplukt
zyn, en haare voile rypheid nog niet bekomen hebben.
De gedroogde Thee worth gepakt in groote kisten.„
die van binnen bekleed zyn met lood en met de breede
bladen van eenige plantgewasfen. Het is maar al te
waar, dat de Chineefche arbeiders de Thee in de kisten
pakken , door ze daar in te trappen met hunne voeten
gelyk men op zommige plaatzen het zap uit de druiven
perst. Niettegentlaande dit morfig gebruik der Chineefche pakkers , zyn , zo wel de voornaame lieden als de
gemeene, in dit uitgebreid gebied, ten hoogtten op dee•
zen drank verzot. De beste Thee is daurder te Pekin.,
dan te Londen. Men vindt, vooral in het 'Zuidelyk dee!
des Ryks , zulke uitgebreide plantzoenen van dit Gewas,
dat , al hield de aflevering naar Europa eensk laps op,
zulks byna geene daaling in de pryzen binnenslands zou
Veroorzaaken ; 't geen nog zo veel te aanmerkelyker is,
om
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de hoeveelheid der Thee , onder anderen jaarlyks
noodig voor 't gebruik van Engeland en deszelfs Volk.
plantingen , die in 't begin deezer eeuw geen vyftig duizend ponden beliep, thans vermeerderd is tot de verbaazende hoogte van twintig millioenen ponden.
De Hollanders zyn de eeiften geweest , die dit Kruid
in Europa hebben overgebragt. Gehoord hebbende , dat
de Chineezen een algemeen gebruik maakten van het aftrekzel eener zekere Plant , trachtten zy dezelve te verruilen tegen de Salie , die in China alleen bekend was
van wegen haare Geneeskundige deugden. Doch het Europisch Gewas maakte geen opgang; terwyl daarentegen
het gebruik van den Chineefchen drank ras alom ver,,
fpreid wierd.
3EHOUD- EN GENEESWYZE VAN BOOMEN, WELKER
BAST RONDSOM DOOR SCHAAPEN IS AFGEKNAAGD.
ME DEB URGE R S!

I, Tri de ommetrek van het gedeelte der Bataaffche ite
„ I publiek , 't welk ik bewoon , heb ik het genoegen,
„ om , zints een geruimen , tyd , bet Houtgewas , van
„ verfcheidenerlei aart, in eene zeer groote maate verme„ nigvuldigd , en anders nutloos liggende ftreeken daar
„ mede beplant, te zien. Veel korter tyd is het geleden,
il, dat ik , in diezelfde ommeftreeken , als daar toe zeer
,, gefchikt, het allezins nuttig Schaapvee zag vermenig1, vuldigen, en geheele kudden dryven, waar men voorp een niet dan enkel loopende Schaapen, zo dezelve in
51
II, 't geheel, aanfchouwde. Hoe fchadeloos over 't algeI, meen het Schaap met regt befchouwd worde , kent
4, egter elk den knabbelenden aart deezer Beesten , en
,/ weet, hoe dezelve, in grooten getale, door dit knabbe,, len , aan het Houtgewas, geene geringe fchade kunnen
1, toebrengen. In de boomgaarden onzer Boeren , die
MI onder het geboonate veelal Schaapen laaten weiden ,
t, merkte men voorlang op, dat zy de jong geplante, door
'5, omwindzelen, tegen dit geknabbel , niet zelden voor
%, dezelve doodlyk , beveiligden. Die voorzorge kan niet
,, gedraagen worden in wyduitgeftrekte. Houtplantadien ,
10 en vinden deeze gevolglyk zich blootgefteld aan de in
I, vunieling eincligende aflinaagingen van den bast.
,, Dq,

BEHOUD- EN GENEESWYZE VAN BOOMEN.

221

• De Planter, wien dit ongeluk overkomt , zal gaarne een
91 middel weeten, om dit doodlyk gevolg, indien dit ger) knaag zyn geboomte overkomt , geweerd te zien. Dus95 danig een middel, om de gefchondene Boomen te be,/ houden en te geneezen, trof ik aan, in de Transadions
, of the Society inflituted at London for the Encouragement of /Ins, Manufatures and Commerce, with the
Premiums ofered in the Year 1796. Vol. XIV; en ,

SI

fchoon daar alleen omtrent Vrugtboomen beproefd en
• goed gevonden , zou het , myns bedunkens, ook in
andere gevallen van denzelfden dienst kunnen wee„ zen;
zen; of althans, zo iemand het ongeluk hadt van die
ongenoode Gasten in zynen Vrugtboomgaard te krygen, kunnen aangewend worden. Hoe het zy, ik oor.
31
• deel het bekendmaaken eene plaats in uw Mengelweri
51 waardig , ten welken einde ik het aanbiede. Het is
O begreepen in eenen Brieve, door Mr. BUCKNALL ter gel') melde Societeit ingeleverd , van Mr. FAirtmAN , van
57 Miller's Houle Lynfied , Kent. — Het middel van
„ .Weder-Ombasting der Boomen , door Schaapen afge.
• knaagd, ftelt by in deezer voege voor."
In den ftrengen Winter des jaars 1794 kwam een
aantal ter vetmesting gehoudene Schaapen in een my toebehoorenden uitgeftrekten Vrugtboomgaard. Binnen kor.
ten tyd knaagden zy den bast af van verfcheide Boomen;
geheel in 't ronde waren zy daar van beroofd, en het
hour Woot , ten minften op een ommekring van zestien
duimen.
Zeer trof my dit pngeval, en ik befloot iets in 't werk
te ftellen tot behoudenis deezer Boomen, en dezelve, indien mogelyk, voor den anders onvermydelyken dood te
behoeden. Eerst liet ik de takken van verfcheide der
meest befchadigde Boomen afkappen , en van de grootfte deezer takken haalde ik den Bast af, by ftrooken van
twee of drie duimen breed , en ftelde vier of vyf van
deeze ftrooken rechtftandig rondsom de afgeknaagde gedeelten der Boomftammen ; vooraf had ik zorgvuldig
al het gebeetene weggenomen; daar op voegde ik de Bastftrooken aan, zo verre de Boom ontbast was, en vcegde de einden dier Bastftrooken zodanig, dat ik my den
omloop der fappen mogt belooven ; vervolgens bond ik
dezelve wel vast met bindgaaren; bier over ftreek ik een
mengzel van klei en koemist, met een weinig zand; dit
al-
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21Ies bewond ik met eenig oud doek. Hier in beftondtw
de geheele bewerking.
Mr. DYOT BUCKNALL begreep , dat deeze Genees- en
Heelwyze der anderzins verloorene Boomen we/ zou gehikken , en verzogt my dat ik hem die zou opgeeven.
Ik deed het onmiddelyk , en by verzekerde my 't zelve
aan de Societeit te zullen zenden; doch verzogt my naderhand , dat ik zelve bet in gefchrift zou ftellen en u
overhandigen.
De Proeve, in de Lente des jaars 1794 genomen, flaagde boven de verwagting van den Onderneemer. De aangelegde Bastftrooken hegten zich zo vast, en zyn zo vol
van fap , als de Bast van eenigen anderen Boom. Zy
bloeiden ze iterk , en groeiden zo weelig , als of 'er geen
Seed aan gefchied ware.
1k moet, voegt 'er Mr. !AIRMAN nevens, bier by aantekenen, dat, ftondt my deeze Boomgeneezende Proeve te
herhaalen, ik zulks Met eerie meerdere behendigheid, of
Bever met eene omzigtiger voorzorge, zou doen; en moet
bier byvoegen eenen misflag door my begaan, uit verhaasting gebooren ; bier in bettaande 7 dat ik de Bastitrooken fours verkeerd om geplaatst en de natuurlyke
rigting niet in agt genomen hadt; in gevolge waar van de
fappen niet konden 0m/oven.

BET LOT DER AFBEELDENDE KUNSTEN , IN VER.SCHILLENDE TYDEN , IN NEDERLAND.
(Dienende tot een rervolg op bl.

149.)
befchouwden de afbeeldende Kunften , van de
wy Tekenkunst of tot aan de Beeldhouwkunst toe, ale
uitwerkfelen van een edel vermogen , door de Wysheid
en Goedheid van den Schepper aan bet Menschdom verkend , om hem in zyne Werken te kunnen navolgen ,
het genoegen der Maatfchappy te vermeerderen, waarin
wy ons zoo zeer van de Dieren onderfcheiden, boven
211e andere Weezens, die met ons deezen Aardkloot bewoonen , verheifen. Wy maakten daaruit bet billyk befluit op, dat indien wy onzen pligt en ons belang kennen , zoo wy eenigen finaak en liefde voor de fchoone
kunften bezitten, zoo wy eenige zugt voor ons Vaderland
bebben, indien in hetzelve zulke gnarl gevonden worden ,
wet-
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welke eene overheerfchende neiging en gefchiktheid voor
de edele kunst bezitten, dat wy dan ook den Kunftenaar de verfchuldigde agting behooren te betoonen, hem
het leeven wederkeerig aangenaam te maaken , hem aan
het werk en een toereikend beftaan te helpen, om zich
zonder belemmering geheel aan de kunst te kunnen
overgeeven , en daar in alle mogelyke vorderingen te
maaken.
Laaten wy nu overzien het onthaal , dat de Kunften
in ons Nederland genooten hebben en nog genieten.
Dat zy genooten hebben: — hieromtrend kunnen wy niet
anders, dan een gunftig berigt geeven. In vroeger tyden
maakten onze Voorouders niet alleen voor zich zelven van
de Teken- en Schilderkunst, die zelfs op de glasvenfters
aangebragt wierd, en van de Beitelkunst veel gebruik
waar van de overgebleeve gebouwen, en het aantal Meesters welke toen leefden , ten bewyze kunnen dienen ; maar
'er was, voor de Hervorming, nog een andere ryke bron
van aanmoediging en hezigheid voor den Kunftenaar geopend. In den Rooms.Catholyken Godsdienst heeft men zich,
gelyk bekend is, van tyd tot tyd, meer en meer toegelegd,
om aan de Kerken alle mogelyke verciering te geeven.
De eerdienst vorderde daarteboven fchilderyen en beelden
van Heiligen. De Sander- en Beitelkunst kwamen daar
toe te pas, daardoor ontbrak het de Meesters in beide
vakken niet aan gelegenheid om zich te oefenen, en men
kan niet ontveinzen, dat de toeleg van de Roomfche Kerk,
om op de zinnen zoo wel als op de ziel te werken , en
den openbaaren Godsdienst alien luister en ftaatelykheid
by te zetten , veel heeft toegebragt tot aanmoediging van
de Tekenkunst zoo wel , als van de Muziek. Het misbruik , dat bier van gemaakt wierd, liep by de Hervorming te zeer in het oog, dan dat daar in ook Beene ver•
andering zou gemaakt worden. Evenwel is het te beklaagen , dat bier by door een woesten hoop, van een moge•
lyk opgeruid gemeen, uit verfchillende inzigten zulk eene
helfche razerny haare woede heeft uitgeoefend, en met
fchenzieke handen zoo veele kunstftukken in den berugten
Beeldenftorm heeft vernield. Terwyl men tot de eerfte
eenvoudigheid der Christenen wilde wederkeeren, verviel
men tot een ander uiterfte. Zelfs de Orgels wierden afgekeurd, hoe veel minder kon men dan Beelden en Schilderyen in de Bedehuizen verdraagen.
Wyl de Hervormtle Catholyken fchielyk de meerderheid uitmaakten,
en
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en in de bezitting van Kerken en Kloosters bleeven ,
was het te dugten , dat deeze gebeurtenisfen een allernadeeligften fchok aan de kunst zouUen toebrengen , en die
afkeer ook Kaaren invloed op de burgerlyke maatfchappy
zou hebben: maar het tegendeel had plaats.. De Roomsgezinden, welke hunne Kerken niet cp den ouden voet zagen
praaien, fchaften zich in hunne huizen, wanneer zy vermogen hadden , de voortbrengfelen der kunst meer dan te
vooren aan, en de Hervormden fcheenen, hetgeen zy met
genoegen in hunne Godsdienitige zamenkomflen konden
ontbeeren, in bun byzonder leeven niet te willen misfen.
Alwaar maar eetilgzins de Schilder- en Beeldhouwkunst
Icon te pas gebragt worden, wierden handen in het werk
getteld; en de zuinige , werkzaame aart der Nederlanders ,
meer op het weezenlyke en duurzaame, min op het wufte
gezet, werkte daar toe mede. De benaauwde tyden, waarIn men om de vryheid var y gewisfe en in den burgerthat met zulk een ongelyken kans te gelyk moest vegten, mogten voor • een korten tyd eenige opfchorting verwzaaken ; naauwlyks imam 'er eenige ruimte, naauwlyks
begonden Zeevaard en Koophandel zich uit te breiden
en de bronnen van magt en weivaard te openen, of men
dagt aan de kunst, en de Kunttenaars vonden alle aanmoediging en bezigheid. In andere tyden en Landen mag de
Oorlog verderflyk zyn voor Kunften en Weetentehappen,
hier bloeiden zy beide zeer weelig. Eer China oils overlaadde met Porceleinen , leverde de wieg en bakermat
van den onfterffelyken HUIG DE GROOT voor ryle en arm
de onderfcheide voortbrengfelen van zyne hand over hand
toendemende fabrieken. Buiten de dagelykfche en werktuigelyke Schilders , kwamen bier dikwerf verdienttelyke
meesters te pas, om pronkftukken kunftig te befchilderen.
Hier en daar vindt men nog eenige overblyffelen, welke
van kenners gefchat worden, en eene geheete uitmuntende
verzameling van al wat zeldzaam en fchoon van deezen
aart was vond men by den kundigen en braaven Liefliebber MAARSSEVEEN. Dit ging het rykfte Kabinet van
Oost- Indifche Porscieinen, dat ik immer zag, te boven.
Jammer dat deeze gedenkftukken, geduurende zoo veele
jaaren met yver byeenvergaderd, by eene openbaare veiling verttrooid zyn. Voorts bezette men de ruime haardtteden met aardig gefehilderde tegeltjes, of men vercierde
'er de muuren van,,geheele vertrekjes mee. Dat ook bier
by de kunst niet te onpas kwam , kunnen alleen de
fchet-
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fchetzen en tekeningen van den beroemden TER HIMPEL,
welke by voor zyne fabriek ontwierp , getuigen , die by
alle Liefhebbers gekend ,en gezogt worden. — De wanden
van de kamers beitonden uit eikenhouten befchotten, met
allerley lyst- en beeldwerk , of uit wit gepleisterde
muuren , die met min of meer kunttige fchilderyen waren behangen. Deeze trof men overal, in elk huffs van
eenig belang , aan , en de Schilders vonden daar door
rykelyk werk. Hier van daan de verbaazende menigte fchilderyen , tekeningen en prenten , welke van tyd tot tyd
door een zeer. bepaald gedeelte van ons Gemeenebest zyn
uitgeleverd.' Wanneer men nagaat, hoe veele Kunstitukken, uit ons Land gegaan , door gansch Europa veripreid
zyn , en daar by voegt de menigte , die 'er van tyd tot
tyd op Verkoopingen geveild , en die nog in onze Kabinetten aangetroffen wordt, die meestal in den tyd van gene
Eeuw gefchilderd zyn, kan men eenig denkbeeld maaken
van den buitengemeenen bloei der Schilderkunst in dien
tyd. Men trof openbaare en byzondere Teken- en Schilderfchoolen in de ruimte overal aan , en derzelver kweekelingen, zoo dra zy op hun eigeu wieken begonden te
dryven , wierden aan het werk geholpen door kunstlievende burgers of kunsthandelaars; of zoo zy hooger vlugt
wilden neetnen , en zich door hunnen roem voor de eerite Kabinetten gefchikt maaken , begaven zy zich naar
italien , het algemeen kweekfchool der kunst , om daar
de werken der groote meesters, of de ryke en grootfche
natuur, te bettudeeren. Indien zy goede gronden gelegd,
indien zy geest en, lust hadden om te werken , konden
zy die kosten op . een goed vooruitzigt veilig onderneemen. Zommigen reisden op hunne kunst, en wierden bier
en ginds door Vorffelyke begunttigers uitgenoodigd en
aan 't werk gehouden. Welk eene ry van Nederlandfche
Kunftenaars zouden wy niet kunnen opnoemen, die elkander zonder tusfchenpoozing zyn opgevolgd, of gelyktydig
in Nederland geleefd hebben , HOUBRAAKEN geeft,
bl. 130 van zyn tweede Deel, eene lyst van zestig voornaame Meesters, welke elkander in den tyd Van 1560 tot
166o onmiddelyk vervangen hebben, of tydgenooten geweest zyn. Hy telt ler RUBBENS, JORDAANS, BREUGEL,
SNYDERS TENIERS, enz. under, die eigenlyk Brabandfche
Schilders zyn; maar wy kunnen, behalven deezen, zeer
veele groote Meesters noemen, welke tot ons Land en de
Nederlandfche School behooren FRANS JIALS, roELENK
AigisIG. 1798. NO. 6.
BURG,
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BURG, J. DAVIDSE DE HEEM 5 REMBRAND VAN RIFYrij
IM. DE WIT FERD. BOL ADRIAAN en ISAAK VAN
OSTADE, CORN. BEGA , GERARD DOU, GABRIEL, METZU,
BARTH. BREENBERG , JAN BOTH, ADAM PYNAKER, JAN
STEEN, en zoo veel anderen meer , om van de Glas-

fchilders niet te fpreeken. Toen was het inderdaad een
gulden eeuw voor de kunst ; terwyl het beeldwerk niet
vergeeten wierd : overal , waar het maar eenigzins te
itade kwam, wierd de beitelkunst gebezigd ; in lusthoven en buitenplaatzen , huizen , huisraad , gouden en
zilveren vaten , en wat meer van dien cart was. Wy
kunnen daar door ook eenige bekwaame ktmtienaars
in bout , fteen en rnetaalen noemen , fchoon derzelver aantal by dat der Schilders niet in vergelyking
komt. Deezen hebben zich een onfterflyken naam by
alle befchaafde Volken , die eenigen finaak in de kunst
hebben, verworven ; hunne werken worden op den duur
alom gezogt, en duur betaaid , hoe zeer de jalotrzy van
zommige bevooroordeelden , of de waan van misleide napraaters , de Nederlandfche School zoo wel als de Ne.
tlerlandfche Natie miskennen. — Dan , hoe ftaan 'er
onze Nederlanders in deezen tyd mee ? volgen zy de
voetftappen van hunne Voorouderen , en vindt de kunst
by hun geen minder onthaal? Wanneer men gelooft
dat de ruwheid der zeden merkelyk is verminderd, naar
mute de befchaaving van geflagt tot geflagt is toegenomen dat de Natie meer verlicht is, dan dezelve in
de voorige Eeuw en den aanvang van deeze was , zal
men niet dan een gunflig denkbeeld van onze tyden kunnen vormen ; en ondertusfehen beantwoordt de uitkomst
geenszins aan deeze verwagting. By de befchaaving hebben de zeden en leevenswyze van andere Natien meer en
meer invloed_ gekreegen , en die hebben ons geleerd onze
deftige en masfive wooningen naar de hunne te fchikken,
onze vertrekken in hunnen fmaak te meubileeren , onze
verkeering in dezelve , zoo wel als onze kleederdragt ,
naar hunnen maat in te rigten, en, met an woord, alles,
zelfs onze taal, onze denkwyze , in een anderen vorm te
gieten. Onze voornaannte en- welvaarendife Steden hebben daar door een gansch ander aanzien gekreegen. Kleine en afgelegene behouden de voorige gedaante , die
Alen, met veragting , ouderwetsch noemt. Wat wy daarby
in zommige opzigten ook mogen gewonnen hebben , de
kunst beefs 'er een aamnerkelyk verlies by geleden. De
Deeld-
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Eeeldhouwkunst komt in onze huinn zoo min als in de
Kerken, zelfs niet in onze hoven , die , hoe klein ook
alien op den zoogenaamden Engelfehen trafit moeten mgerigt zyn , Langer te pas: want ik reken de krul en loofvverken , tot welke zich onze meesters thans verlaagen
moeten , niet onder het beeldhouw- werk. Maar onze
kunstfchilders hebben, naar maate van hun veel grooter
aantal , grooter nadeel door de allesbeheerfchende more
geleden. Sedert dat onze Chinaas Vaarders het OostIndisch Porcelein by geheele laadin.zen aanvoerden ; federt de Saxifche en foortgelyke Fabrieken wierden opgerigt , en het Engelsch Aardewerk in trein raakte , liet
men het Inlandfche voor den gemeenen man en den Boer
over. In aanzienlyke huizen , op wel ingerigte ravels,
dorst men het niet lager gebruiken. De tegeltjes wierden
uit de fchoorfteenen en van de muuren opgeruimd. De
kunst kwatn voor beide Fabrieken zoo min te pas als voor
de glasvenfters. De witte muuren wierden gaandeweg met
doek bekleed, en het wierd een noodzaakelyk vereischte
in een deftig huis, behangen kamers te hebben. De fchilderyen wierden daardoor minder noodig ; men verkoos
nog wel voor ryke zaalen fraai geborduurde tapyten, of
min of meer kunflig gefchilderde behangfels; een gedrukt
dock rekende men toen daar voor te gemeen: maar ook
dit heeft de mode overgeholpen. Men verkoos daarop breede zyden ftoffen, in Yrankryk geweeven, waar by
niet anders , dan gefchilderde Onyxen te pasfe kwamen;
en eindelyk verviel men tot gedrukte papieren, of eenkleurig geverwd doek, met papieren lysten beplakt. Het
weinige , dat de Schilderfabrieken leverden, verviel daar
door ook, en dezelve konden dus geene bekwaame meesters , welke daarin een maatig beflaan vonden , en fomtyds zich tot Kabinetfchilders verhieven , meer in het
werk ftellen. De heerfchappy der mode had zoo veel
Invloed , dat heerlyke zaalflukken van WENIX RONDECOETER MOUCHERON, DALENS , en andere braave meesters , voor zulke arme eentoonige behangfels , die men
overal in denzelfden fmaak aantreft , moesten plaats maiken. Men befloot wel, tot eenige afwisfeling, de ledige
vakken met prenten in lysten te behangen; en had men
daartoe Nederlandfehe prenten , of , dat nog beter was en
sneer verfcheidenheid zou geeven , tekeningen van onze
leevende meesters , naar fchildery of van eige vinding,
R
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verkozen, de fchade was nog eenigzins geboet • dan neen,
men bedient zich meestal van Engelfche prenten. Deeze
bebben by lieden van den Ton in zoo verre de voorkeur,
dat een bekwaam kunffenaar , teffens een kunstkooper ,
fchoon by een Nederlander is, my verklaard heeft , zes
Engelfche prenten tegen een Hollandfche of Franfche te
verkoopen: by veelen komen dezelve in geen de minfle
aanmerking , en by vindt zich daar door genoodzaakt ,
om onder alle zyne kunstprenten een Engelsch adres te
zetten. Wat dunkt u, zou men de Nederlandfche kunst
en kunftenaars wel grooter vernedering kunnen aandoen ?
Zou men bet voorregt , dat men boven veele andere
Natien bezit , en de gunitige bedeeling der Voorzienig.
beid , wel met grooter verfmaading kunnen beantwoorden ? Kan 'er iets fmertelyker voor alien, die de fchuldige hoogagting aan onze nationaale kunst toedraagen, en
iets frnettelyker voor derzelver beoeffenaars, plaats grypen ? ,Zoo trapt men den roem van 't Vaderland , het
Welk met zoo veel recht op zoo veele uitmuntende meesters , op een REMBRANT , VAN DEN EEKHOUT, MIEREVELD , VAN DER HELST , WILLEM en ADRIAAN VAN
DER VELDE, BAKHUIZEN , POTTER, BERCHEM, WOUWERMAN , MELCHIOR HONDECOETER , de WENIXEN
JACOB DE WIT , JAN VAN HUISSUM, de beide MOUCHERONS, behalven de reeds genoemden, alle FENIXEN in

de kunst en zommigen daarin unicq , boogen kan , met
voeten. Hunne werken, wel is waar, worden nog gezogt
en hooggefchat, om dat Vreemdelingen dezelve tegen goad
opweegen maar zy zyn nu enkel in de Kabinetten van
voornaame Iiefhebbers bellooten , daar zy te vooren overal, zelfs in burgerhuizen, wierden aangetroffen. En wat
uitzigt is 'er, om immer opvolgers van zulke voorgangers te verwagten , om dit vak , dat van jaar tot jaar
door den greetigen trek vermindert, weder aan te vullen?
De kunst wordt nog wel in ons Land aangekWeekt door
de Tekenfchoolen, welke in voornaame Steden aangelegd
zyn , en door de milde onderiteuningen uit deeze en
geene Fondfen: maar wat kan het baaten, zoo men zich
van tekeningen , fchilderyen noch prenten van Nedcrlandhe Meesters langer bedienen wil ? Een gefladige
aftrek is toch de beste aanmoediging. Het getal van bekwaame Kunitenaars , en die hebben wy nog inderdaad ,
is dan te veel. Wanneer bun arbeid niet ten nutte gemaakt,

IN NEDERLAND.

129

maakt, of vreemde kunst de hunne voorgetrokken worth,
wat moet dan het gevolg zyn? Zy zullen den moed geheel laaten vallen , in de kunst veragteren , en een kommerlyken ouderdom te gemoet zien; of zy moeten elders
hun toevlugt zoeken, • daar de kunst beter opgang maakt,
met minder onzydigheid behandeld wordt, gelyk
gen reeds gedaan hebben. Elk een zal van de kunst een
affchrik krygen, en zich genoodzaakt vinden die edele
zugt in zich of in zyne kinderen geheel te onderdrukken.
Hoe duister is dan het vooruitzigt voor het toekomende! Wy zullen het gemis zien en beklaagen, wanneer
het te laat is. Wanneer de kunst naar elders verhuist,
zullen wy ons in het zelfde geval bevinden met die
Landen waar de kunst verwaarloosd en vervallen is.
Wanneer wy ons iets van dien aart willen aanfchaffen,
zullen wy met ons geld naar andere Landen moeten te
markt gaan: welk een fchade , welk een ongemak, zullen
wy daar by lyden? — Dan mogelyk denkt men, dat
de vrugten der afbeeldende Kunften alleen tot de Weelde
behooren ; dat wy zonder dezelve gelukkig kunnen leeven — dat het genoeg is, indien onze Fabrieken maar
welvaaren. Ilc kan begrypen, dat menfchen, welke geen
Enthufiasme in 't geheel voor de kunst hebben, zoo fpreeken; zy zullen, het geen ik in myn voorgaand Vertoog
gezegd heb, niet bevatten, niet gelooven. — Maar laat
ik hen dan vraagen , moet alles, wat tot de weelde beboort, afgefchaft en verwaarloosd worden? En wat noemt
gy weelde ? alles wat niet volltrekt tot behoefte, tot da
noodzaakelykheden onzes leevens, behoort? wet wat zou
'er dan al kunnen en behooren afgefchaft te worden! Elk
heeft toch iets , daar zyne zinnen op gezet zyn, dat by
niet gaarn zou willen misfen, wyl by 'er Ran gewoon is,
en het tot genoegen zyns leevens bydraagt. Gy zutt toch
niet verkiezen in een fchamele hut uw intrek te neemen,
fchoon gy het daar mede des noods zoudt kunnen redden?
Ben gemakkelyke warme wooning , die wel ingerigt is,
maakt toch een grout deel van ons wet- leeven nit. Gy
zoudt het in dezelve met eenige floelen, tavels en banken , kunnen redden: maar een hot, Wig huis is ongevallig ; het moet toch gemeubileerd en maatig vercierd
zyn. Maar begrypt gy niet, dat tot dit alles de tekenkunde te pas komt, die de grondflag is van alle kunften?
Uwe huizen zouden zonder dezelve ongefchikte kluizen
R3
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zyn, uwe haven wiIdernisfen , en uwe Steden een zeer
ilegte vertooning maaken , zoo uwe Bouwmeesters niets
van de tekenkunst verftonden. Hoe zouden uwe fchepen een vereischt fatfoen krygen , uwe vestingen in een
ftaat van tegenweer gebragt worden, zonder plannen , zonder tekeningen Wat zou 'er van de Aardrykskunde, zulk
eene nutte weetenfchap, worden, indien de Landmeeter
zyne kaarten niet kon tekenen? — Maar denkt gy dat
dit alles met pasfer en liniaal kan verrigt worden ; dat
men het handtekenen , gelyk men het noemt, daarom wel
zou kunnen ontbeeren ? — Gy wilt dan ook nimmer het
genoegen hebben, om uwe ouders uwe vrienden, uwe
egtgenooten en kinderen, en veele beroemde mannen en
vrouwen , in afbeelding bewaard te zien? Gy wilt dan
ook geene aanmerkelyke gebeurtenisfen , geene roemryke
gevallen , die in en buiten uw Vaderland in zulk eene
menigte te land en ter zee voorgevallen zyn, door de
kunst vereeuwigd hebben ? Gy wilt uwe kinderen het
genoegen en het nut beneemen , om gemakkelyk vroege
bevattingen te krygen van gevallen en voorwerpen , en al
fpeelende te leeren ? want zonder tekenkunst kunnen 'er
geene prenten gegraveerd worden. Wat zouden wy weeten van andere gewesten en volken , derzelver kleeding
buisraad en gereedfchappen, zoo de graveerkunst de reisbefchryvingen niet ophelderde ? Zonder dezelve zou de
Oudheidkundige zeer verlegen ftaan, en by zou een groat
licht misfen , zoo by de ophelderingen van gedenkftukken, en penningen misfen moest. Welk een fteun vindt
de Geneeskunst niet in de naauwkeurige aftekening van
de in- en uitwendige deelen van 't menfchelyke lighaam
— in de afbeelding van allerleye kruiden; wat hulp
de Wysbegeerte, en vooral de Natuurlyke Historie? Onmogelyk kan zy alles door de naauwkeurigfte befchryving
ons aan 't verftand brengen onmogelyk zich zelf alles
verbeelden, zonder dat de Teken- en Graveerkunst het haar
gemakkelyk maakt. Zou ik alles opnoemen , waarin de
kunst te pasfe komt, in lang had ik niet afgedaan ; maar
dit zal genoeg zyn om de nuttigheid van eene kunst aan te
toonen , zonder welkers invloed zelfs veele Fabrieken nooit
met eenigeh fmaak kunnen ingerigt worden: — eene kunst,
welke boven alle Fabrieken in evenredigheid het grootfte
ioordeel en eene zuivere winst oplevert, am dat de ftoffen,
Welke zy noodig heeft, in geene aanmerking komen. En
kart men het weeten, of berekenen, welke ichatten hebben
de
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de tekeningen en tafereelen, die openbaar of uit de hand
verkogt zyn, niet aan ons Land, vooral in deeze Eeuw,
waarin de kunst zoo gemonteerd is , opgebragt ! Eqn
PHILIP WOUWERMAN -wist een ftukje doek met penceel
en weinig verwen, eenige ftuivers bedraagende, tot de
waarde van tweehonderd gulden te brengen; zelden wierd
hem meer betaald: en deeze prys is nu tot vierduizend
gulden geklommen. Welk eene winst, welk een interest!
llit heet ik klei in goud veranderen. Het zelfde zou
ik van een FRANS VAN MIERIS , van een GABRIEL METZU, van een GERRIT DOU , van een ADRIAAN VAN DER.
VELDE, van een JAN BOTH, en anderen meer, kunnen
zeggen. En tot welk eene hoogte zouden de pryzen geklommen zyn, indien een algemeene en verderflyke Oorlog
geene ftremming, geen fchaarschheid van gereed, geld, en
duurte van leevensmiddelen, veroorzaakt had. Herftelt
zich alles' door eene algemeene Vrede , dan zal ook de
voorige trek wederkeeren , en zelfs hoe langer hoe groo.
ter worden , naar maate de agting voor de kunst zich
verder uitbreidt. — Dan wat zullen wy eindelyk leveren , wanneer al onze bronnen van kunst opgedrooga
zyn? En dit zullen zy zeker , wanneer men onze Run.
itenaars zonder werk en zonder brood laat loopen. Al
het voordeel zal dan buiten ons Land gaan; en wy zullen voor den roem , dien wy plagten weg te draagen,
het billyk verwyt moeten hooren : „ De Nederlanders
(taken boven de meeste andere Volken van Europa
in de Teken. en Schilderkunst uit ; maar zy hebben
hone Nationaale Kunttenaars zonder aanmoediging laaten zugten. Zy hebben den waaren fmaak voor het
waare fchoon verwisfeld met de zugt voor beuzelingen,
of hunne winften alleen over voor zinnelyke genietingen en luidrugte vermaaken. Zy zyn hierin ook vau
hunne Voorouders verbasterd, en nu misfen zy een voord,eei, waar andere Natieri te vergeefsch naar getragt hebben , maar het welk hun grond van zelfs opleverde,
en met een weinig aankweeking in den grootften bloei
Icon behouden zyn."

E. M. E.
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FRAGMENT DER CEDENZSCHRIFTEN
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egla!

fan de Uitgeevers der ,Ilgemeene Vaderlandfche Letteroefeningen.

"

Geachte Vrienden!
„ A lies wat uit de pen van den beI0eMaet, BENJAMIN
voortgevloeid , verdient de opmer„ king van elken wysgeerigen menfchtnvriend. Bet vol13 geode Stukjen las ik onlanc,s in het Franfche Maand,1 werk, l'Efprit des yournaux, voor de maand Maart
• deezes jaars. Hoe het daar worde opgegeven blykt uit
het Opfchrift, en de bygevoegde Aantekening. Het
kwam my voor den grouten Man waardig te zyn; en
• ik . vond 'er , myns oordeels , de duidelyke blyken in
,, van die edele openhartigheid , die fchrandere qenvou1, digheid, die waare braafheid, welke deezen doorluch• tigen yirnerikaan altoos kenmerkten. Ik befloot het te
„ vertaalen. Kunt gy het in my Mengelwerk plaatzen,
„ het is zeer tot uwen dienst. Ik ben, met achtinge en
• heilwensch,
3, FRANKLIN is

H

.. April 1798.

Uw beflendige Leezer en
Goedgunner
E. S. N.

der Gedenkfehriften van FRANKLIN, door
hemzelven opgefleld, maar niet uitgegeven (*).

FRAGMENT

mtrent deezen tyd (in het jaar 173o) vormde ik het
floute en moellyke ontwerp om tot de zedelyke volO
maaktheid te geraaken. Ik begeerde myn leeven door te
brengen zonder eenigen misflag te begaan in eenig oogenblik ; ik wilde my meester maaken van alles wat my
daartoe konde vervoeren; van natuurlyke neiging, gezelfchap, of gewootte. Daar ik het goed en het kwaad kende,
of meende te kennen, zag ik niet, waarom ik niet altoos
het
(*) Dit Stuk is getrokken nit een Engelsch Handfchrift,
zynde het vervolg van hetgeen BUTS ON vO6r eenige jaaren ge.
airukt heeft, en alsuog niet uitgegeven.
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het gene zoude kunnen doer en het andere vermyden.
Maar weidra befpeurde ik , dat ik eene veel moeilyker
taak had ondernomen dan ik my in den begilme verbeeld
had. Terwyl ik myne aandacht betteedde, en myne zorgen aanwendde ; om my van eenen misfiag te hoeden,
viel ik dikwyls , zonder het te bemerken, in t enen anderen: de hebbelykheid deed haar voordeel met myne onoplettendheid, of wel de neiging was te fterk voor myne
reden.
Ik befloot ten laatften, dat, hoezeer men by befpiegeling overtuigd mogt zyn, dat het van ons belang zy volkomen deugdzaam te weezen , deeze overtuiging evenwel niet genoegzaam ware om onze valfche ftappen te
voorkomen ; dat men de ftrydige hebbelykheden moest
afbreeken, goede aanneemen en zich daarin vertterken,
eer men op eene beftendige en eenpaarige rechtheid van
gedrag kon rekenen. Om daartoe te geraaken bedacht
ik daarom de volgendc.. fchikking.
In de onderfcheiden optellingen van zedelyke deug•
den , welke my by het leezen onder het oog waren gekomen , was de lyst meer of minder talryk, naarmaate
de fchryvers een grooter of kleiner getal van denkbeel::.
den begreepen onder dezelfde benaaming. De Maatigheid, by voorbeeld, had, volgens fommigen, alleen hetrekking tot eeten en drinken; terwyl anderen de betekenis uitftrekten tot de gemaatigdheid in alle andere
vermaaken, in alle lusten, geneigdheden en driften van
het lichaam en van de ziele, en zelfs tot de gierigheid
en de eerzucht. Ik ttelde my voor, tot meerdere klaarheld, liever gebruik te maaken van een grooter getal
van woorden, en aan ieder derzelven weinige denkbeelden te hechten, dan my van minder uitdrukkingen te
bedienen en ze met meer denkbeelden te verbinden.
Onder dertien naamen begreep ik alle Deugden, welke
ik diestyds befchouwde als noodzaaklyk of als wenfchelyk, en by ieder derzelve voegde ik een kort voorfchrift,
hetgeen ten vollen aantoonde hoe ver ik derzelver betekenis uitftrekte.
Ziehier de naamen deezer Deugden , met ieders voorfchrift.
I. Soberheid. Eet niet tot dat het u bezwaart: drink
flier zoveel, dat 'er uw hoofd door aangedaan worde.
a. Stilzwygendheid. Zeg niets dan hetgeen nuttig kan
zyn
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zyn voor anderen en voor uzelven.
Vermyd beu.
zelachtige gefprekken.
3. Orde. Dat elke zaak by u haare plaats hebbe, en
elk gedeelte uwer bezigheden zynen tyd.
4. Standvastigheid van BeJluit ('p). Neem vastlyk voor
te doen hetgeen uw plicht is , en doe, zonder misfen ,
hetgeen gy hebt voorgenomen.
5. Zuinigheid. Maak geene onkosten dan tot welzys
van anderen of van uzelven; dat is te zeggen, geef meta
te onpas uit.
6. Vlyt. Verlies geen tyd ; wees altoos bezig met iets
nuttigs , en onthoud u van alle bedryven , die dat niet
zyn.
7. Oprechtheid. Gebruik geene fchadelyke vermommingen; laat uwe gedachten onfchuldig en rechtmaatig zyn,
en volg dezelve wanneer gy fpreekt.
S. Rechtvaardigheid. Benadeel niemand , het zy door
hem kwaad te doen, het zy door verwaarloozinge van hem
het goed te doen, waartoe uw plicht u verbindt.
9. Gemaatigdheid. Vermyd de uiterften: wacht u van u
te vertoornen over de verongelykingen van anderen, hoezeer gy meent 'er reden toe te hebben.
10. Zindelykheid. Duld geenerlei morfigheid aan uw
lichaam, aan uwe kiederen, of in uw huis.
Ir. Bedaardheid. Laat u niet ontroeren, het zy door
beuzelingen, het zy door gewoone of onvermydelyke toevallen.
12. Kuischheid. Geef u zelden over aan bet minvermaak: gebruik het nooit dan tot uwe gezondheid, of om
nakomelingen te verwekken; maar nooit in die maate, dat
gy uwe reden bederft, uwe krachten verliest, of het zy
uwe eigene rust en achting, het zy die van anderen, benadeelt.
13. Nederigheid. Volg JESUS en SOCRATES na.
Myn oogmerk was de hebbelykheid van alle deeze
deugden my eigen te maaken. lk dacht , dat het goed
zoude weezen, in plaatze van myne oplettendheid te verdeelen door de onderneeminge om ze alle te gelyk magtig
te worden , dat ik de aandacht, geduurende eenigen tyd,
op eene van alle vestigde, en, wanneer ik my van deeze
verzekerd had , overging tot eene anclere; en zo vervolgens
(*) Refolution.
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Bens, tot dat ik ze alle dertien had doorgelopen. En daar
bet voorafgaande verkrygen van fommige my dat van ande're gemaklyker konde maaken ftelde ik ze , met dat
oogmerk, in de orde , welke men zo even gezien heeft.
De Soberheid had de eerfte plaats, als gefchikt om die
koelbloedigheid en juistheid van gedachten te bekomen,
die zo noodzaaklyk zyn , wanneer men eene beftendige
waakzaamheid moet in acht neemen , en zich op zyne
hoede houden tegen de altoos byblyvende aanlokfels van
oude hebbelykheden, en tegen de kracht van geduurige
verzoekingen.
Deeze deugd eenmaal yerkregen en gevestigd zynde,
werd de Stilzwygendhcid zeer veel gemaklyker. Daar ik
wenschte kundigheden op te doen ten zelfden tyde, waarin
ik my zocht te volmaaken in deugd, overwoog ik, dat men
biertoe eerder geraakte door behulp van het oor dan van
de tong ; en dewyl ik daarom my wilde ontflaan van de
bebbelykheid, die by my veld won, van babbelen, van
aartigheden en fnaakeryen te zeggen , welke my alleen in
beuzelachtige gezelfchappen aanneemelyk konden maaken,
gaf ik de tweede plaats aan de Stilzwygendheid.
Door middel van deeze, en door de Orde, welke op
Naar volgt, hoopte ik meer tyd te krygen tot het voortzetten van myn ontwerp en van myne letteroefeningen.
De Standvastigheid van Befluit , eenmaal tot eene hebbelykheid geworden , moest my bevestigen in myne poogingen om de overige deugden te verkrygen. De Zuinigheid en de Ylyt moesten my bevryden van de fchulden , welke ik nog had, my overvloed en onafhangelykheid bezorgen , en daardoor de betrachting der Oprechtheid en der Rechtvaardigheid gemaklyker maaken, enz.
1k befloot vervolgens , dat, overeenkomftig met den
?lad van PYTHAGORAS in deszelfs gulden Verfen, een
dagelyks onderzoek noodzaaklyk ware, en bedacht ,
Om dit wel in te richten, de volgende fchikking.
Ik maakte een klein Boekjen , waarin ik voor elke
Deugd eerie bladzyde fchikte. Op die bladzyde trok
ik lynen met rooden inkt , zodat zy verdeeld wierd in
zeven kolommen , eene voor elken dag der week, welke
ik merkte met de eerfte letter van deszelfs naam. Over
deeie kolommen trok ik dertien roode dwarslynen, ftellende aan bet begin van elke dwatslyn de eerfte letter
uir
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nit den naam van eene der deugden. Op deeze Iyn , en
in de gepaste kolom , konde ik, met een klein ftreepjen
gewoonen inkt, alle misfiagen aantekenen, welke ik , by
myn onderzoek , bevinden zoude dien dag tegen deeze
deugd begaan te hebben.
Ik nam het befluit , om aan elke der deugden, de eene
na •de andere, geduurende eene week, eene geftrenge oplettendheid te befteeden. Dus droeg ik in de eerfte week
groote zorg om het maaken der geringfte inbreuk op de
Soberheid te vermyden ; laatende de andere deugden over
aan het gewoone beloop der dingen: alleen tekende ik
elken avond de misfiagen aan van den afgelopen dag.
Ingevalle ik dus , geduurende de eerfte week, myne eerfte lyn , gemerkt Soberheid, geheel zuiver mogt kunnen
houden, befchouwde ik de hebbelykheid dier deugd als
genoeg verflerkt , en derzelver vyanden , de daartegen
firydende neigingen , als genoeg verzwakt , om het verder uitftrekken myner oplettendheid , het voegen der
naastvolgende deugd by de voorige, te kunnen waagen, en
toe te leggen om in de tweede week twee lynen zuiver
/Van merktekenen te houden.
Dus tot de laatfte deugd voortgaande, konde ik mynen
kring volkomen doorloopen in dertien weeken, en deezen
loop viermaalen in het jaar herhaalen ; even gelyk iemand , die eenen tuin heeft in orde te brengen , niet
onderneemt al het onkruid in eens uit te rukken, hetgeen
buiten zyn be- en boven zyne krachten zoude weezen,
maar op eenen tyd flechts op den bed arbeidt, en, wanneer by dit heeft afgedaan, tot een tweede overgaat. Ik
moest dus (ten minften ik vleide my hiermede) het aanmoedigende vermaak genieten van myne vorderingen in
de deugd te zien op myne bladzyden , door het allengskens uitwisfchen der ftreepjens op myne lynen , tot dat
ik ten laatften, na etlyke herhaalingen , het geluk zoude hebben van myn boek geheel fchoon te zien , by
het eindigen van een dagelyks onderzoek van dertien
weeken.
Myn klein boeksken had tot opfchrift deeze verfen uit
den CATO van ADDISON.
,, Hier houd ik !land : en zo wy zeker zien en hooren
„ Een Hooger boven ons (dien wy aan 's hemels Licht

Aan al dit aardfche zien natuurlyk voor 't gezicht)
,,

Hy
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,, Hy fchept in deugd vermaak ; en zulk

een welbehaagen

,, Is 't hoogile hell (P)."

Eene andere plaats uit acErto.
„ o Wysheid, leidsvrouw des leevens ! o nafpoorfler der
deugden , en der ondeugden uitdryffier ! Een dag wel
boven
,, en naar uwe bevelei doorgebragt is te kiezen
eene in zonde verfleten onfterflykheid (t). 117
Nog eene andere uit de Spreuken van SALOMO, alwaar
by fpreekt van de wysheid en de deugd.
Lengte van dagen is in haare rechterhand; in haare
„ linkerhand rykdoin en eere : haare wegen zyn wegen
der lieflykheid , en alle haare paden vrede." SPR.
7loofdJI. III, vs. i6, 17.
Daar ik God befchouwde als de bron der Wysheid, oor.
decide ik het plichtmaatig en noodzaaklyk ter bekominge
van dezelve zyne huip te zoeken. Ik ttelde daarom het
volgende korte Gebed op, en plaatfte het aan het hoofd
der tafelen myns onderzoeks , om het dagelyks te ge.
bruiken.
„ o Magtige Goedheid ! Weldaadige Vader ! Barm.
„ hartige Geleider , vermeerder in my de Wysheid, op„ dat ik myn waar belang moge kennen : verfterk myn
• befluit om alles uit te voeren wat zy voorfchryft: laat
„ myne goede dienften jegens uwe andere kinderen U
„ welbehaagelyk zyn als de Cenige in myn vermogen
„ ftaande daaden van erkentenisfe voor de aanhoudende
• guniten , welke Gy my bewyst.”
Ook
00 Het kwam my best voor, het oorfpronglyke van deeze
pints , gelyk ook van de uit =Eno en TOMPSON ontleende
woorden , uit den tekst wech te neemen , en by wege van
Aantekeningen aan den voet der bladzyde te plaatzen. E.
S. N.
.Here will I hold: if there is a power above us
(4nd that there is, all nature cries aloud
Thro' all her works) he must delight in virtue,
4nd that which he delights in, must be happy.
(1-) o rite philofophia dux! o virtutis indagatrix , expultrixque vitiorum! . . . Unus dies bene , & ex pneceptis tuis al us,
peccanti immortalitati eft anteponendut. Tusc. Quaff. Lib.

V, Cap. a.
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Ook bediende ik my van dit Gebed , getrokken tilt de
Gedichten van TOMPSON
, Vader des Lichts en des Leevens ! Gy zelve bet
'hoogfte Coed! Leer my wat goed is, leer my uzel,, yen kennen. Behued my tegen dwaasheid , ydelheid
en ondeugd ; tegen alle laag bejag , en vervul mynen
„ geest met kennisfe , met den zielsvrede van een gerust
„ geweten en met reine deugd , met geheiligde , waare
„ en onverwelkelyke gelukzaligheid (*)."
Dewyl het voorfchrift van Orde eischte , dat ieder
gedeelte van myne bezigheden zynen bepaaldlyk aangewean tyd had , behelsde eene bladzyde van myn boeksken het volgende ontwerp voor het gebruik der vierentwintig uuren van den natuurlyken dag.
Ontwerp voor het gebruik der vierentwintig uuren van
den natuurlyken dag.
Morgen . vraag: Wat goed kan ik heden doen?
Uuren

rl Zoras ik opfta my wasfchen en de opperfte
LGoedheid aanroepen, de bezigheden van den dag
fregelen , de letteroefeningen , welke ik onder
handen hebbe, vervolgen, ontbyten.

tVl/.
9 Nerke

10/
II)

iaz Leezen, of myne rekeningen opneemen, mid.
Is dagmaal houden.
I
›Werken.
Uu(*) Father of light and life , thou Good fupreme
o Teach me what is good. teach me thyfey.
Save me from folly , vanity . and vice
From every low purfuit and fill my foul
With knowledge, confcious peace, and virtue pure,
Sacred, fublantial, never fading blifs.
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Alles op zyne plaats fchikken, avondmaahyd
houden, mufiek of uitfpanning , of gezelfchap.,
I onderzoek van den verlopen dag.
9.1
101
II
I2

a
3
4)

Slaapen.

Avond vratig : Wat goed hebbe ik heden gedaan?

1k begon de uitvoering van dit Ontwerp met myzelven
te onderzoeken, en volhardde daarin eenen tydlang, maar
brak ze tusfchen beiden of by fommige gelegenheden.
1k ftond verbaasd , toen ik be yond, dat ik veelmeer vervuld was met gebreken dan ik my verbeeld had, maar ik
had ook het genoegen van ze te zien verminderen.
Ter vermydinge der moeite van myn boeksken (hetgeen
door het fchraapen van het papier ter uitwisfchinge der
merktekenen van oude misflagen , om plaats te maaken voor
nieuwe, geheel vol gaten was geworden) van tyd tot tyd
te vernieuwen , fchreef ik myne tafels en myne voorfchriften over op de. yvooren bladen van een memorieboekjen: de lynen werden daarop met rooden inkt getrokken om te blyven ftaan , en ik tekende myne misflagen
aan met eerie ftift van roode aarde, waarvan ik de trekker
gemaklyk konde uitwisfchen door 'er eene natgemaakte
fpons over te ftryken.
Na eenigen tyd doorliep ik mynen kring flechts eenmaal in het jaar , en vervolgens flechts eenmaal in etlyke
jaaren , tot dat ik het eindelyk geheel naliet , zynde buttenshuis ingewikkeld in reizen , bezigheden en menigvuldige verrichtingen. Evenwel droeg ik altoos myn klein
boeksken by my. Myn ontwerp van 0 rde gaf my de
meeste moeite, en ik beyond, dat fchoon het uitvoerbaar
ware, wanneer iemands zaaken van dien cart zyn, dat zy
hem de geregelde befchikking over zynen tyd laaten ,
gelyk, by voorbeeld, die van eenen boekdrukkers werkman , dit zo niet meer was voor eenen meester, die zyne
betrekkingen met de waereld moet hebben, en dikwyls
de
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de menfchen, met welken hy te doen heeft, ontvangen
op het uur, dat hun gevoegelykst is. lk vond het ouk
zeer bezwaarlyk de Orde te onderhouden in het bergen
van goederen, papieren, enz. op hunne plaatzen. ik was
niet vroegtychg aan dien regel gewend, en daar ik een
uitmuntend geheugen bezat, had ik weinig gevoel van
het ongemak hetgeen uit het gebrek van orde voortkomt.
Dit punt noodzaakte my tot eene lastige opiettendheid:
myne misflagen, ten deezen opzichte, kwelden my zodanig , myne vordermgen waren zo gering , en myne wederinftortin gen zo menigvuldig, dat ik bykans voornam omtrent dit gebrek de gemaklykfte party te kiezen.
lets, hetgeen wel voor de Reden wilde doorgaan, luistercle my ook van tyd tot tyd in , dat deeze uiterfte
kieschheid, welke ik myzelven afvorderde, wel eene foort
van dwaasheid in het zedelyke konde weezen, die my
belachelyk zoude maaken , indien zy bekend ware; dat
een vollnaakt chara6ter de ongelegenheid wel eens zoude
kunnen ondervinden van een voorwerp te zyn van haat
en nyd, en dat hy, die het goede wil, een klein aantal
van gebreken in zichzelven moet dulden, otn het zynen
vrienden niet ongemaklyk te maaken.
Om de waarheid te zeggen, ik vond, dat ik onverbeterlyk was in het ftuk van Orde , en tegenwoordig, nu
ik oud ben geworden , en myn geheugen flecht is, gevoele ik de noodzaaklykheid daarvan leevendig; maar,
alles in aanmerking genomen, fchoon ik nooit gekomen
ben tot die volmaaktheid, welke ik zo gaarne had willen bereiken, fchoon ik 'er zelfs verre of ben gebleven,
hebben, evenwel, myne poogingen my beter en gelukkiger emaakt, dan ik zoude geweest zyn, indien ik deeze onderneeming niet had aangevangen : gelyk iemand,
die eene volmaakt goede hand in het fchryven tracht te
krygen , door het navolgen van een in plaat gefneden
voorbeeld, fchoon hy nirnmer dezelfde volmaaktheid kan
bereiken, evenwel, door de poogingen , welke by aanwendt , zyne hand beter, en zyn fchrift draagelyk zal
maaken.
Het kan voor myne nakomelingfchap nuttig zyn te
weeten, dat hun Vonrvader-aan deeze kleine kunsrgreep,
met Gods hulpe, het beftendige geluk van zyn leeven is
verfchuldigd geweest , tot aan zyn negenenzeventigfte
jaar , waarin dit gelchreven is. De wederwaardigheden,
welke het avenge zyner dagen nog kunnen verzellen ,
zyn
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zyn in ale handen der Voorzienigheid; maar, indien zy
komen, moeten de gedachten van zyn voorig geluk hem
behulpzaam zyn in ze met gelatenheid te verdraagen.
Aan de Soberheid fchryft by toe zyne langduurende en
beftendige gezondheid, en hetgeen hy nog van eene goede lichaamsgetteldheid heeft overgehouden ; aan Flyt en
Zuinigheid de onbekrompen toettand, welken hy al vroeg
heeft bereikt , de overwinst van zyne middelen en van
kundigbeden, welke hem in that hebben gefteld om een
nuttig burger te zyn, en hem eenigen naam gegeven onder de geleerden ; aan de Opreehtheid en aan de Recht.
vaardighei d, het vertrouwen van zyn Vaderland en de
aanzienlyke bedieningen , waarmede men hem bekleed
beeft. Kortom, aan den invloed van alle deeze deugden,
hoe onvolmaakt hy ook moge geweest zyn in ze zich
eigen te maaken, gelooft hy die eenpaarigheid van geestgeiteltenisfe , die vrolykheid in de verkeeringe, verfchuldigd te zyn, welke nog zyn gezelfchap doet zoeken door
menfchen , die jonger zyn dan hy. fly hoopt, dat
fbmmigen zyner afftammelingen zyn voorbeeld zullen volgen, en 'er zich wel by hevinden.
Men zal opgemerkt hebben, dat, hoewel myn Ontwerp
niet te eenemaal was zonder betrekkinge tot den Godsdienst, 'er nogthans geene fpooren van eenig Leerfruk
in voorkwamen. Dit had ik voorbedachtelyk vermyd;
want ik was overtuigd van de nuttigheid en van de uitmuntendheid myner inrichtinge; ik geloofde, dat zy ook
nuttig moest zyn voor andere menfchen, hoedanig derzelver Godsdienst mogt weezen, en was voorneemens ze ten
eenigen dage in bet Licht te geeven.
lk had een oogmerk om over elke Deugd eerie kleine
Verhandeling te fchryven, waarin ik zoude hebben doen
zien het voordeel van ze te bezitten, en de raniPen, welke de tegengeftelde ondeugden volgen; ik zoude aan myn
Boek den titel gegeven hebben , de Kunst der Deugd,
dewyl het de middelen en de wyze zoude aangetoond
hebben om zich de Deugd eigen te maaken , waardoor
het onderfcheiden zoude geweest zyn van eene Monte opwekkinge, welke, geene middelen aanwyzende, waardoor
men een deugdzaam mensch kan worden, gelykt naar de
taal van hem, die, om de uitdrukking van eenen Apostel
te gebruiken, enkel met den woorde en met de tonge lief
heeft CI JOANN. III: 18), en den naakten en hongerigen
verrnaant warm en verzadigd te worden, zonder bun mklMENG. 1798. NO. 6.
S
de.
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delen aan de hand te geeven om kleeding en voedfel to
bekomen. (,JA c. II: /5, i6.)
Maar de zaaken hebben zulken keer genomen, dat
myn opzet , om die Verhandeling te fchryven en uit
te geeven, nooit zyne vervulling heeft gekregen. Wet
is waar , ik ftelde van tyd tot tyd eenige korte Aan.
tekeningen in gefchrift, over de gevoelens , de redenkavelingen , enz. , welke ik daarin wilde gebruiken
en ik hebbe nog eenige van die Aantekeningen: maar
de byzondere oplettendheid , welke ik , in de eerfte
jaaren myns leevens, hebbe moeten befteeden aan zaa.
ken , die my perfoonlyk betroffen , en naderhand aan
de algemeene zaaken , heeft my verplicht dit tot eenen
anderen tyd uit te ftellen. En daar deeze Verhandeling,
in mynen geest, verbonden is met een groot en uitge.
ftrekt ontwerp, welks uitvoering een geheel mensch vor.
dert, en waarmede eene onvoorziene opvolging van opgedragen posten my tot nog toe verhinderd heeft my be.
zig te houden, is zy onvoltooid gebleven.
Myn oogmerk was in dat Werk te bewyzen, dat, vo?.
gens de enkele befchouwing van des menfchen natuure,
ondeugende daaden niet nadeelig zyn omdat zy verboden zyn, maar dat zy verboden zyn omdat zy nadee.
14 zyn ; dat het belang zelfs der zodanigen , die geen
ander geluk dan bier beneden wenfchen, vordert, dat zy
deugdzaam zyn : en in aanmerking neemende, dat altoos
in de waereld veel ryke Koopluiden, Vorflen en Gemee.
nebesten zyn, welken tot beftuuring hunner zaaken eerlyke Bedienden noodig hebben , en dat deezen zeldzaarn
zyn , zoude ik ondernomen hebben de jonge luiden to
overtuigen , dat geene hoedanigheden beter gefchikt
zyn om een arm mensch tot welvaart te leiden dan eerlykheid en braafheid.
Myne lyst van deugden bepaalde zich in het eerst tot
twaalf: maar een van myne vrienden, een Kwaker, onderrichtte my , met zachtzinnigheid , dat ik in het alge.
meen gehouden wierd voor hoogmoedig; dat ik daarvan
dikwyls blyken gaf; dat ik in de verkeeringe , niet te
vreden met gelyk te hebben, wanneer ik over eenig ftuk
in redentwist geraakte , nog daarenboven aan anderen
wilde bewyzen , dat zy ongelyk hadden; dat ik daarby
moedwillig was, waarvan by my overtuigde door het by.
brengen van verfcheiden voorbeelden. Ik befloot daarop
tot de onderneeming, om my, indien het mogelyk ware,
vats
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van deeze ondeugd , of van deeze dwaasheid , te gerteezen , ter zelfde tyd, waarin ik de geneezing der andere werkftellig maakte , en ik voegde by myne lyst de
VAN FRANKLIN.
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Ik kan my niet 'beroemen op eenen grooten voortgang
in het weezenlyk verkrygen deezer deugd ; maar ten
opzichte van haar uitwendig voorkomen hebbe ik veel
gewonnen. Ik fchreef my tot eenen regel voor, het
rechtftreeks tegenfpreeken der gevoelens van anderen
te myden , en ik verbood my alle flellige verzekering ten voordeele van myne eigene. Ik ging zelfs,
volgens de oude wetten van onze junto (*), zo verre dat ik myzelven het gebruik verbood v.an alle
uitdrukkingen , welke eenig volkomen beflist gevoelen
aanduidden, als zekerlyk, ongetwyjeld, en ik nam in derzelver plaatze aan , ik begrype, ik vermoede , of, ik perbeelde my , dat eene zaak dus of zo' is, of, het komt my
op dit oogenblik voor, dat, enz. Wanneer iemand iets
verzekerde hetgeen my voorkwam eene dwaaling te weezen, weigerde ik my het vermaak van hem ruwlyk tegen
te fpreeken, en hem op ftaande voet eenige ongerymdheid
in zyn voorftel te. toonen. Maar in myn antwoord begon
ik met aan te merken, dat, in fommige gevallen, of onder fommige omftandigheden, zyn gevoelen juist zoude
weezen, maar dat het geval, waarvan men fprak, my toe.
fcheen eenigzins van verfchillenden aart te zyn (-1).
Schie(*) Veele Leezers zatien weeten, dat eene yoga eigenlyk
eene bepaalde Vergadering van menfchen is, ingericht tot beg/luring van eenige zaaken, b. v.,. een Raad van Regeeringe.
Vandaar is het woord overgebragt tot belloten gezelfchappen,
welke tot bepaalde einden , en onder bepaalde regelen, byeenkomen. E. S. N.
(f) Misfchien hebben fommigen , onder het leezen van des
Schryvers lyst van deugden, eenigzins vreemd opgezien, dat
zy, op No. /3 , de navOlging van SOCRATES nevens die van
JESUS vonden aangeprezen. Hoe veel achtinge men ook moge
hebben voor den Griekfchen Wysgeer, by blyft altoos verre
beneden den Zaligmaaker. Zo dacht zelfs j. r. ROUSSEAU: en
FRANKLIN was een oprecht Christen. Maar, behalven dat hy,
zo als by zelve zegt, in dit Stukjen al het leerflellige wilde
vermyden, lost ook deeze paragraaph de zwaarigheid op. Hetgeen bier gezegd wordt is volmaaktlyk in den fmaak van soQRATES , die, gelyk bekend is, door diergelyken redeneertrant ,
en
Ss
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Schielyk ondervond ik het voordeel van deeze veranderinge in myne manieren. De gefprekken , waaraan ik
deel nam, werden 'er aangenaamer door; de zedige toon,
waarop ik myne gevoelens voorftelde, bezorgde denzel.
yen een gun ftiger onthaal , en minder tegenfpraak: ik
onderging niet zo veel befchaaminge , wanneer het bleek,
dat ik ongelyk had ; en wanneer het gebeurde , dat ik
gelyk had, verwierf ik gemaklyker van anderen, dat zy
hunne dwaalingen lieten vaaren, en zich met my vereenigden.
Deeze gefteldheid, waaraan ik my in den beginne niet
konde onderwerpen zonder eenig geweld te doen aan
myne natuurlyke neiginge, wend my eindelyk zo gemaklyk
en zo gewoon, dat, misfchien, in de laatfte vyftig jaaren,
niemand, zo ik geloove, heeft kunnen befpeuren , dat my
eene enkele beflisfende uitdrukking is ontvallen. Aan
deeze hebbelykheid (gevoegd by den naam van braafheid,
welken ik had) ben ik voornaamelyk verfchuldigd, dat
ik reeds vroegtydig een groot vertrouwen verwierf onder
myne medeburgeren, wanneer ik bun eenige nieuwe initellingen, of eenige veranderingen in de oude, voorfloeg,
en dat ik naderhand eenen zo grooten invloed kreeg in
de Staatsvergaderingen , toen ik een lid van dezelve was
geworden; want ik was maar een flecht redenaar nooit
welfpreekende, dikwyls aan haperingen onderhevig, zelden net in myne uitdrukkingen , en evenwel deed ik
myne meening doorgaans boven dryven.
Geene onzer natuurlyke geneigdheden is , misfchien ,
moeilyker te bedwingen dan de Hoogn2octi. Men befchaame hem, men doe hem den oorlog aan, men werpe hem
ter aarde, men fmoore hem leevende, altoos fteekt by
het hoofd weder op , en vertoont zich van tyd tot tyd.
Buiten twyffel zult gy hem iii dit verbal dikwyls befpeuren , misfchien in het oogenblik zelve , waarin ik
fpreeke van hem onder te brengen; en het kan wel zyn,
dat gy my hoogmoedig vindt tot zelfs in myne Nederigheid.
en zydelingfche aanvallen , zyne partyen avertuigde zonder ze
te befcbaamen of te verbitterea. E. S. N.
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(Uit het Fransch.)
e beide Olyphanten , Mannetje en Wyfje ,zyn in het Milieus';
.1.1der Natuurlyke Historie, to Paris, aangekomen. Zedert lang
had men de plaats gereed gemaakt , die hun zou ontvangen.
Dezelve is een ruime,luchtige , en zeer lichte , zaal, in welke men
een kagchel gepIaatst heeft , om hun 's winters te verwermen.
Deeze zaal is verdeeld in twee vertrekken , die met elkan.
der getneenfchap hebben, door middel van een mime deur,
die in een fponning loopt. De warden van deeze vertrekken
zyn doorluchtig , zamengefteld uit zwaare ilerke balken ,
en worden op een bekwaamen afftand omringd door een houten fchutring , ter halvermans hoogte , om de toekykers op
eenigen afitand te houden , en voor ongelukken te behoeden.
Men heeft den vroegen morgenflond waargenomen, om de
Olyphanten in het bezit hunner nieuwe wooning te ftelleu.
Men begon met het Mannetje, 't welk met voorzichtigheid uit
zyn geopend hok ging , en met zeker wantrouwen in zyne
nieuwe wooning tract. Zyne eerfte zorg was , de plaats wel
te doorfnuffelen. leder balk van het traliewerk onderzogt hy
suet zyn flurf, en beproefde de flerkte daar van , door ze te
doen fchudden. Men had de voorzichtigheid gebruikt, om de
groote fchroeven, die het houtwerk zanien verbinden, van buiten
te plaatzen: hy zogt en vond ; doch tragtte to vergeefsch
dezelve met zyn flurf los te draaijen. Toen hy by de fponning.
deur kwatn, die de vertrekken van elkander fcheidt , befpeurde
by ras, dat dezelve alleen geflooten was door middel eener
yzeren roede , die in de hoogte kon worden opgeligt ; ftraks
deed by dit met zyn flurf, waar op de deur van zelve in
zyne fponning week. Dus kwam hy in het tweede vertrek , alwaar hy zyn ontbyt gereed vond , 't geen hy op
zyn gemak opat , zo dat by nu geheel en al gerust
fcheen.
In dien tusfchentyd was men bezig om ook het Wyfje
te doen binnen gaan, Na hun vertrek uit Holland hadden die
Dieren elkander niet gezien , maar sheen gerooken dat zy niet
verre van elkander waren ; zelfs waren zy niet in elkanders
gezelfchap geweest te Kameryk, alwaar zy overwinterd had.
den. Het Mannetje ging, geduurende dien tyd, nooit liggen ;
maar illep ftaande , letmende tegen de tralien van zyn hok.
Steeds waakte by voor zyn Wyfje, 't well( alle nachten gerust
ging Liggett flaapen. Op het miufte geru,cht, op de minite ver.
denking van eenig gevaar, fchreeuwde hy met een Berk ge.
laid , om zulks san zyne beminde beltend te maaken.
Met reden verwagtte men van deeze Dieren flerke aandoeninS3
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ningen van vreugde, wanneer zy elkander, na eene zo hint.
dumige fcheiding, zouden wederzien.
ZG ras h,t Wyfje binnentrad fchreeuwde zy alleen door her
vermaak van zich wederom in vryheid te zien; doch zag het
Mannetje nog niet , 't Welk in het tweede verirek bezig was
met eeten. De laatfte wist ook Wet, dat zyne gezellinne zo
nahy was. Doch de Cornac, of oppasfer, hem geroepen het).
bende , keerde by zich om; en aantionds liepen die Dieren
naar elkander toe , met een zo luidruchtig gefchreeuw van
blydfchap, dat de geheele zaal 'er van daverde. Uit hunne
furven bliezen zy intusfchen zo iterk dat het geluid near een
geweldigen wind geleek. De vreugde van het Wyfje was de,
luidrucbtigile: zy drukte hear genoegen voornaamelytt nit door
bet klappen met de Goren, die zy met eene ongelooflyke fnel•
beid bewoog. Voorts itreek zy met hear flurf het lichaaut
van bet Mannetje , met de groottle tederheid: voornaametyk
Meld zy de flurf, geduurende een langen d , by een zyner
ooren , en bragt dat werktuig daarna wederom, met eene zeer
verliefde houding, aan Naar eigen mond. Het Mannetje bandelde byna eveneens omtrent bet Wyfje ; doch zyne vreugde was bezadigder, en weer inwenclig; by fcheen dezelve nit
te drukken door de traanen , die in menigte uit zyne oogen
vloeiden.
Na dien tyd zyn zy islet weder van elkander gercheiden , en
leeven in bet zelfde verirek. De zamenleeving deezer twee
Dieren, hunne hebbelykheden, hunne natuurlyke tederheid, en
hunne gehegtheid aan elkander, die door bet verlies hunner
vryheid nog is toegenomen , zullen ongetwyfeld zeer fraaije
waarneemingen opleveren voor de gefchiedenis van hun geflacht.
Deeze twee Olyphanten zyn geboortig van Ceylon, en , nog
zeer jong, in Holland overgebmgt. Zy zyn ongeveer vyftien
jaaren oud hunne hoogte is zeven voeten en eenige dui..
men. Hunne flagtanden, die zeer kort waren, zyn gebroken;
doch zit/ten in 't vervolg wederom nitgroeijen. De ftaart van
bet Mannetje hangt tot op den grond; doch die van het Wyfjc
is korter.
amM•111■111=M
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lets gaat boven de middenmaat. Net overdrevene is altyd
fchadelyk, voor den mensch zeer nadeelig. Het overdrevene maakt ons of befpottelyk, of wezentlyk ongelukkig.
Onze eigenliefde , wel befteeci, behoorlyk aangelegd, is een
edel, ja waarlyk een zeer edel, gefchenk van onzen algemeenen
Vader, den wyzen , den almagtigen Voortbrenger en Vormer
van 't Geheelal, en den mensch als een tegengift gefchonken,
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Ott hem voor onverfchilligheid te bewaren. Dan die zelfde
eigenliefde, kwalyk door ons aangelegd , in hoe veele ongelegenheden brengt die ons vaak niet , wanneer wy dezelve over.
&even gebruiken. Eene al te groote eigenliefde maakt ons
verwaand en opgeblazen. Dan hoe kwalyk &at de hoog.
weed en opgeblazenheld den mensch niet Hy maakt 'er zicit
befpottelyk en veragt door, by al de wereld. Befpnt.
tely k , zo dat men den opgeblazen , den verwaanden dwaas
wet vingers nawyat ; fcbadelyk ook niet minder voor zich
zelven, want by wordt van ieder veragt, en niemand wil met
hem te doen hebben. Van al de wereld veragt, treks niemand.
Zich zyner aan , wanneer by in ongelegenheden komt; en hoe
zelden mist her , dat hoogmoed voor den val gaat, of dat
het ongeluk hem volgt? — Zo fchadelyk is dan de eigenliefde, als zy anders voordeelig is — even gelyk een mes
in de hand van een kind, of een heilzaam geneesmiddel, toe.
vertrouwd aan een onkundigen kwakzalver. Dus blykt het
omtrent de eigenliefde , hoe fchadelyk de overdrevenheid zit
voor den mensch. Dan in duizend andere gevallen is dit niet
minder blykbaar. — Hoe veele bewyzen zoude ik daar
van kunnen aanvoeren, voor zo ver wy zulks in onderfeheidett
gevallen in onze dagen gezien hebben , en heden ten dage
nog geduurig zien gebeuren. Heethoofdige dwazen heeft
men rollen zien fpelen , welke hun zelven onaangenawe gevolgen hebben op den hals geladen, en veel kwaad, en nadeel
aan anders goede zaken , te weeg gebragt. — Ook is de overdrevenheid , aan den anderen kant , weir dikmalen de oorzaalr
geweest van veel kwaad , en heeft eene ganfche omkeering van
zaken bewerkt by de kwade parry, daar de goede zou gezegevierd hebben, had eene al te groote overdrevenheid niet alles
voor dezelve bedorven. — Gelukkig, indien wy ons fpiegelden aan kwade voorbeelden , om onze daden beter in to
rigten , om niet door onze verkeerde handeiwys eene allerbeste
zaak te verbrodden, ongetwyfeld, door een al te grooten yver. en eene onberadene overdrevenheid, niet anders dan
groote fchade en nadeel te wagten heeft.
Hoe gelukkig zouden wy Nederlanders niet zyn, die tog der
geest van navolging bezitten, en van anderen zo gretig alles
overnemen, indien wy daaromtrent altyd de beste keuze deden, en wy volgden niets na, dan alleen her goede, om onze
zeden re verbeteren. Dan , helm! het tegendeel is maar
41 te wear — wy behouden veelal het "kwade, en het goede
laten wy varen. Onze broeders de Franfchen moeten wy
in alles navolgen. — Dat wy dezulken navolgden, die, de
dweepery veragtencle, prys op Godsdienst , op deugd en goede zeden, flellen. Maar juin doen wy het tegenovergelleIde.
Wy volgen dezulken na , welke roem flellen in geen Godsdienst te hebben. Zo te leven meenen wy veelal dat thans de
geest
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geest van den dag medebrengt — Is het wel te verwonds.
ren , dat menfchen , door den Oorlog aan een ruw leven ge.
woon, zich weinig met den Godsdienst bemoeijen , en geringen prys op denzelven flellen ? By den Krygsrnan vindt men
minder Godsdienflige grondbeginzels dan by hun welke ,
met den Oorlog niets te flellen hebbende , gerust en vreed.
zaam in eene flille en geregelde Maatfchappy hunne dagen doorbrengen, Wy genieten die voortreffelyke voorregten
nog, dat wy gerust leven, in 't midden der woelingen , welke
Europa zo zeer ontrusten. — Dan zou men niet billyk verwagten , dat under ons, even daarom, de Godsdienst op den
hoogfien prys zou gefchat worden ? — Dan het tegendeel is
maar of te waar. Van dag tot dag verflaauwt onder ons de
Godsdienstyver, end lust om God te dienen is bykans geheel umeduofd , terwyl een- bederf van zeden onze geheele
Matie befinet.-- Waar van daan ontflaat dit alles? Voornamelyk
hier uit, dat wy Nederlanders bykans algemeen bezield zyn met
den geest van navolging; en , 't welk het flimst van alien is,
onze navolging bepaalt zich doorgaans op het kwade, 't geen
onze zeden bederft, ons tot Delsten vormt, of, dat nog erger
is, tot Godverzakers. Welk eene dwaze handelwys! Kan
ook een Land , of Maatfchappy, zonder Godsdienst in Hand
blyven? — Welk eene dwaasheid van ons, Nederlanders! Willen
wy navolgers van anderen zyn ; welaan , laat ons het goede
overnemen, en het kwade veragten! Wy hebbeu de voorbeelden , om ons aan te fpiegelen : het geen wy zien dat anderen by God en alle Braven moet veragtelyk taken, laat ons
dat vlieden, en, integendeel, 't geen ons bemionelyk maakt , laat
ons dat navolgen, en naarflig betragten.
Wat behoort ons voornaamfle doel te zyn ? Groote en pryslyke daden te vmigten , grootmoedig te zyn , en tevens nederig van. bane, Godvreezend en liefdadig. Nimmer te" roemen op groote daden , maar groote daden in flilheid uit te oefenen. Groot te zyn, maar klein te fchynen.
C. V. D.

G.
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en Burger N. N. zy kennelyk, dat'wy van zyne toegezon•
D
dene Recenfie geen gebruik kunnen maaken, en by ons'
ook met geese andere , van (lien aart , behoeft lastig te vatlen.

MENGELWERK,
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PROZVE OVER MET AANBELANG VAN ONZEN PLIGT
TE DOEN.

Het pad des Opregten is welgebaand.
sca.omo.

(Naar het Engelsch.)

vinden wy opge.
n de Gefehiedenis der
tekend, dat
in den nacht . vOlir dat by den
Iaanval
deedt , ten uiterften vermoeid en afgeop
Lacedemoniers

PYRRHUS,

Sparta

gnat, .zieh in zyn tent - begaf, en gerust dooriliep tot den
morgen, wanneer ,hy droomde dat by bezig was met den
blixern te zwaaijen over Sparta, 't geen de geheele Stad
in vuur en vlam zette ; waar op by in eene vervoering van
blydfchap ontwaakte. Onmiddelyk- riep by zyne
lCrygsbevelhebbers zamen , en deelde hun • den Droom mede. Maar LYSIMACHUs, zyn Guntteling . en . Vertrouwde,
gaf aan Bien Droom eene uitlegging, met ten voordeele
des Veldheers. „ Gy weet, mutt-am," voerde by
hem te gemoete , „ dat Plaatzen , door den Blixem ge„ troffen, by ons voor heilig gehouden worden. Ik ben,
„ derhalven , van oordeel , dat de Goden u bier door
„ hebben willen te verttaan geeven, dat Sparta zo heilig
, en gnfchendbaar is als eene plaats door den Blixem ge„ troffen." — PYRRHUs gaf hem bier op ten antwobrd:
„ Game wil ik u toeftaan , myn Vriend dat niets on-„ vaster gaat dart onze gisfingen over dat flag van zat„ ken; maar met dit alles blyft dit zeker, dat wy often
Pligt moeten doen ; dat wy ons derhalven, zonder
„ verder aan mynen Droom te denken, ten aanval gel) reed maaken."
Schoon de Gefchiedenis ons , met geene zekerheid, onderrigt, dat PYRRHUS, in deezen aanval, gelukkig fladgde,
T
it,
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is, nogthans, de grondregel , door hem te nedergefteld,
ter wederfpreeking van het onzeker onderrigt uit Droomen en Voortekenen te haalen , van dien aart, dat dezelve onze aandagt verdient, als welgepast en wars.
In veele gevallen is het twyfelagtig, of de gelUkkige
uitflag een bewys oplevert van de goedheid eener zaake;
maar , om ons gedrag, in alle netelige gevallen, te regelen, is 'er geen onfeilbaarder regel, geen regel die ens
fchootvryer ftelt tegen de befchuldigingen van anderen,
of de verwyten van ons eigen hart, dan dat Ivy onzen
Pli t moeten doen.

ulks veronderftelt, nogthans, eene voorafgaande kennis van 't geen onze Pligt is , als mede dat 'er een zekere maatftaf Van Pligt is, die door alle Menfchen, in
alle mogelyke gevallen,, moet gevolgd worden. In de
gewoone handelingen tusfchen den Man en zynen Naasten
komt dit neder op fIrikte Regtvaardigheid.. De natuur
van deezen Regel is zo eenvoudig, en valt zo gereedlyk te
verftaan, dat men bet onmogelyk mag agten , een menseh
aan te treffen, die kan voorwenden onkundig te zyn van
't geen die regel hem aanwyst. Wordt dezelve minder
volbragt dam wel behoort, zulks bewyst, in geenen deele, de zwaarigheid om dien regel te bevatten. Het ftrekt
alleen ten blyke dat dezelve wederftreefd wordt door eerie
fterker neiging , door eene geliefkoosde drift , die ow
oogenbliklyke voldoening fchreeuwt , fchoon ten koste
van alles wat den naam van beginzel draagt , en die
drift is doorgaans Zelfbelang of Eigenbaat.
Aangefpooid doer een dier beiden, zal, wanneer de zaak
baare zwaarigheid in hebbe , het befluit niet weezen onzen
Pligt te doen; maar ons geliefd oogmerk , door welk middei ook , op welk een kans of , en ten welken koste, te
bereiken. Niet zelden gebeurt het, dat de Menscb zich
gebragt vindt in een geval , 't welk 'het doet zeggen:
„ In dit geval , waar in ik my met myn Naasten be„ vinde, is de zaak dermaate ingewikkeld, dat geen van
„ ons beiden kan overeenkomen in het gefchil wat regt is:
• ik wensch regt te 'demi ; maar ik moet my zelven niet
• benadeelen; en ik heb geen regel om my naar te rich„ ten” — en misfchien zyn 'er geen Droomen of
Voortekens om zyn gedrag te regelen.
In alle gevallen van deezen aart zal het geenzinf bezwaarlyk vaIleff, te •bepaalerf, wat Pligt eischt = gegen-
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genftaande bet in twyfel_bangen der partygp, wegens de
gemaakte zwaarigheid, bevenden zal worden te ontitaan,
niet uit den aart des gevals; Maar daar uit, dat zy meer
bezorgd zyn omtrent hun beginzel van bang, dan dat
van regtvaardigheid. Eeu derde, een vierde,.,een vyfde
perfoon, la al •de wereld ',Weep bun, vindt geen zwaarigheid om elk zyne byzondere eifchen regtmaatig toe te
kennen; maar men loopt het grootfte gevaar, om pen der
beide partyen, zo niet beiden, te mishaagen.niet uitfpraak
te doen. — En van waar . dit onaangenaam gevoig om
de rol van beilisfer te fpeelen dat den van beide
de partyen, indien niet beiden, het oog gevestigd hielden
op een byzcmder punt, in verband Runde met hun belang; doch 't welk niets te doen heeft met het regt der
zaake. Elk vreesde voor een verliese even of te winnen
altoos regt was en. te verliezeo onregt, als, of het Wee
zo zeer een gedeelte van iemands pligt uitmaakte , iets,
tegen zyne neiging aan, op te offeren, als het vrywillig
of te ftaan.
Op deezen grondilag van Eigenhaat rust OM Gewoonts
der Wereld , welke de zeldzaamfte verw.Arring in one°
denkbeelden over regt onregt heeft te wege gebragt,
en dien geest fan het voeren der :Geregtsgedingen, wake in alle Geregtshoven heerscht, en wd !in •zulk eene
maate, dat dezelve, behalven de fchadelykbeid belachlyk is. Het is misfchien geen myner tieezirea te 'binnen
gefchooten, om op te merken, dat, in enza
(Engelfche) Geregtshoven.twee cluieend—ewistgedingen
afgedaan warden , de intilag daar :van .hiOr , ,w }seder
komt , dat den duizend;hlyken onregtmaraiig
hunne beginzelen ; .want bet is Izeker; dat !eel der Partyen ongelyk beefy ; !en bet ken gebeuren dat zy . beiden ongelyk hebben 't welk de -lyst nog zal vergrooten.
Maar dit zal altoos het geval weezen, wanneer de men.
fchen vergeeten, dat de :regel, in gevalten wanneer wy
zwaarigheid vinden, is onzen Pligt te doen, en ons niet
te laaten beheerfchen door het geen de gewoonte der
wereld andere menfchen geleerd heeft te doen of te on,
derftaan. Werden de beginzels van Regtvaardigheid, die
allereenvoudigst zyn, in opmerking genomen, by de opkomst eener iellynbaare zwaaeigheid, dezelve Zoo, onrnid,
delyk verdwynen , en geen fpilling van geld, .geen,kwistMg van welfpreekenheid, zou noodig weezen am tot een
Ta
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beiluit te komen. Inclien bet eenvoudigfie beginzel, 't
welk ooit van 's menfchen tong rolde, ooit uit, eene pen
vloeide, aangenomen werd ik meen de gulden
regel , om anderen ttr doen gelyk wy willen dat ons gefchiede! — indien deeze onze Gifts ware in ingewikkelde gevallen , hoe menige weezenlyke gevaaren , en
daidlyke verliezen, zoudet wy niet vermyden ! Hoe veele kwellingen, die onzen hoogmoed krenken , ontgaan !
Hoe vett geraaktheid welke het hart verhardt, ontwyken ! Hoe veel beter, over 't geheel, zou het met de
menschlyke Maatfchappy gefleld weezen! Hoe veel meet
gefchikt om -den kring des gezelligen geluks te verbreeden , en de Mensch met zynen Naasten te bevredigen
Doch Vdelen worden 'er gevonden, die veronderitellen,
dat eene zaak van bezwaar het afwyken van de Itriktfte
regelen der Regtvaardigheid, voor een tyd, billykt. Dit
is een zonderling misbegrip, en verraadt geene geringe
maate van onkunde in de menschlyke natuur; want indien 'er een geval is waar in wy meer dan in eenig ander ons moeten vasthouden aan den ftrikten regel van
Regtvaardigheid-, bet is in geval van bezwaar ; dewyl,
hoe .groat dit bezWaar ook moge weezen, hoe onverttaanbaar in woorden of figuuren, de Mensch , die zynen Naasten doet --gelyk by wenscht dat hem- gefchiede , dezelve
het klaarfte voorftel vindt , 't geen hy kan aantreffen.
Laat braalheld braafheid ontmoeten, en alle gefchil verdwynt„, en; het geen nog beter Is, eene groote maate van
onderlinge liefde en agting wordt bier uit gebooren, welke hIet-altoos zien to voorfchyn komen uit de beilisfinked, die enktl voortvloeijen uit naauwkeurige berekening. De Man met een braaf en ruin haft, en die onregt fchroomt te pleegen, dewyl by fchroomt zyn Pligt
via te betragten, zal aan geene kleinigheden blyven hangen, 'des niet twyfelen; ook zal hy, die flout genoeg.is
om door een vooroordeel been te breeken , niet hairklooven.
Maar 'er doet zich een ander bezwaar op, 't geen de
afwyking van de beginzels der Regtvaardigheid, in gevallen van moeilykheid, vergezelt, welk waarfchynlyk niet
in den zin gefchooten zal weezen van menfchen, die onvast zyn in hunne beginielen; naamlyk, dat elke afwyking van de regelen des ftrikten Regts den gereeden weg
baant tot andere en verdere afvvykingen ; en het ftaat
te
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e duchten, dat de Man, die van zwaarigheid tot onregt
overftapt , niet fchroomvailig zal weezen om ten zynen
voordeele te beflisfen in min ingewikkelde gevallen. En,
in de daad , wy zullen wel ras ontwaaren , dat, by lieden
van deezen Hempel , geen geval eenig bezwaar zal opleveren; want, indien een Mensch Eigenbaat ten grondflage
legt van alle zyne bedryven , zal hy in de volvoering
van zyn plan flaagen, naar maate van zyn vermogen of
behendigheid.
De eenige weezenlyke zwaarigheid , in zulk een geval,
is de rnoeilyklreid om te weeten waar op, te houden ;
want terwyl een Man het zo kan beleggen , dat by de
donkere zyde van zyne daaden verbergt , of de onderfteuning en eene regtvaardiging zyner bedryven van de
wereld ontvangt , zal by met aangroeiende ftoutheid
voortvaaren, tot by in 't erode eene ftellige en uitdruklyke
wet overtreedt, en in 't openbaar zo eerloos words als by
reeds Tang in 't verborgen geweest is. Voorbeelden van
zulk een val in goedberugtheid en middelen zyn niet
zeldzaam ; en zullen veelvuldig blyven, indien wy, in
onzen handel met het Menschdom, de weinige korte en
eenvoudige voorfchriften , welke de Regtvaardigheid
vordert, over 't hoofd zien. liouden wy ons aan
deeze vast, alles is in veiligheid, Wyken wy 'er van af,
neemen wy andere leidslieden , 't zy wy, met de Ouden ,
Droomen raadpleegen en op Voortekenen afgaan, of
de Bedendaagfchen alleen op ons eigen voordeel letten,
en alles geoorlofd rekenen, 't welk geen inbreuk maakt
op de ftellige Landswetten , dan zyn wy niet Langer veilig , of buiten gevaar van ontdekking en onheil. Dat
wy , derhalven , indien wy ons niet veilig kunnen verlaaten op onze waakende of flaapende Droomen , den
raad van PYRRHUS volgeri Lqaten wy onzen Pit.gt
doer

LETS OVER DE VOORTREFLYICE GENEESKUNDIGE
ZIGENSCHAPpEN VAN HET Onopordum Acanthium,
OF Ezelsdistel, Door Doctor HANDEL te Id-

ftein, in 't Nasfau-Ufingenfche.

olgens myne bevindingen in eene vry uitgebreide

geweten bevestigen
VPradyk , kan ik met eenTgoed
al
3
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al het voertreflyke, 't geen door BORELL, STAHL , ZIMMERMAN, VATER, ROS, en ELLER , aangaande de kragten van dit gewas, is ter nedergefteld.
In het byzonder vinde ik met de waarheid overeenkomttig, 't geen die beroemde mannen, aangaande deszelfs
voortreflykheid in het uitroeijen van kwaadaartige Zweeren, gefchreeven hebben. Nog voor weinige weeken bedwong ik met het versch uitgeperfte zap deezer plant eene
Zweer,, die alle tekenen van een nabyzynd Kankergezwel
aankondigde. De daar door aangetaste Lyder was een
Postknegt, die, na met bet vergif der Venusziekte geheel
doordrongen to zyn geweest, eene bovenmaatige hoeveelheid van Kwikzilver gebruikte, en daar door eene kankerachtige Verzweering bekwam, die, van den linker vleugel der Neus beginnende, zich, tot op een halven duim
na aan de kin, verfpreidde, en niets dan een verfchriklyken marteldood voorfpelde.
Alle de gewoone middelen wierden in dit geval aangewend; doch de zaaken gingen van kwaad tot erger ,
tot dat ik dagelyks een compres , met het versch uitgeperfte zap van den Ezelsdistel bevogtigd , zes of acht
maaien liet aanleggen, met dit gewenscht gevolg, dat ik,
tot myne verwondering, en tot verbaazing dier geenen,
welke den ongelukkigen reeds voor onherftelbaar hadden
verklaard, dit hardnekkig ongemak binnen veertien dagen
geheel geneezen zag.
Meer dergelyke gevallen zoude ik kunnen aanhaalen;
doch befpaare dezelve tot een uitvoerig Vettoog, 't geen
ik voorneemens ben over de uitmuntende kragten van
dit Geneesmiddel in het licht to geeven. Kortelyk zal
ik maar aanmerken, dat ik, teffens met het gebruik der
vereischte inwendige Geneesmiddelen, door de uitwendige
wasfchingen, met dit zap, zo wel de drooge als de vochtige fchurft geneeze, zonder het gebruik van eenige zalf
hoegenaamd.
Met behulp van het zelfcle middel genas ik ook meermaalen den Daauwwurm en bet Kwaadzeer der kinderen;
gelyk ook de heftigfte Venerifche Oogontfleekingen en
Chankers van den allerkwaadaartigften aart, en dat wel
binnen een zeer korten tyd. De Sprouw geneest door
middel van dit zap ook veel fpoediger , dan door de Borax. Terwyl de flank en fcherpe etterftoffe van verouderde verzweeringen aan de beenen daar ddor merkelyk
verbeterd wordt.
ilan-
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dfamnerking van den REDACTEUR. - De kragten van
bet vermeld Gewas , ten onrechte door veele der bate
Schryveren over de Materies Medica verwaarloosd, verdienen voorzeker alle aandagt en een naauwkeuriger
onderzock. Het zap van deeze plant heeft , onder anderen, ongetwyfeld meermaalen veel dienst gedaan in verouderde en kwaadaartige Verzweeringen; doch dat men 'er
eene waare Kankerachtige Zweer mede zotaunnen geneezen, durven wy geenzins verzekeren, of elooven. Het
bovengemeld voorbeeld bewyst zulks ook in geenen deele, dewyl de aldaar gemeide Zweer voorzeker geene waare Kanker geweest is ; maar wel eene kwaadaartige en
zeer gevaarlyke ontaarting, door het Venusfmet , of liever door de in al te groore hoeveelheid aangewende
Kwikiniddelen, veroorzaakt, waar door wel Verzweeringen ontftaan kunnen, die de uiterlyke gedaante van Kankerachtige Gezwellen en Verzweeringen aanneemen; doch
daar van echter in aart hemelsbreed verfchillen.
1111111111=1141•11111111•111111P

IIERICHT WEGENS DE CHINEESCHE HENNIP.
Door
E. FAUJAS- ST-FOND.

e Chineefche Hennip overtreft oneipdig veel , in alle
1.., haare hoedanigheden , de Europeefche , en verdient
aarom ten hoogften de aandagt der Natuurkenners. De
Heer ELIOT , die eenigen tyd te Canton vertoefd had ,
of daar van, in 1781 , dertig of veertig zaadkorrels aan
en Heer FITZ • GERALD. Deeze wierden eerst gezaaid
en vierden van Zomermaand, en dus eene maand te laat ;
dan, niettegenftaande dit verzuim , bekwamen de meeste
flengen eene hoogte van veertien voeten, tetwyl de groottie derzelve beneden een omtrek bezaten van zeven Engelfche duimen. Op zyn tyd hloeiden deeze planten zeer
geurig ; doch zy ftierven door de vroegtydige koude ,
cer hun zaad behoorlyk ryp was. FITZ - GERALD nam
vender waar, dat iedere plant, beneden, tusfchen de dertig
en veertig zydtakken had voortgebragt , die by paaren ,
in eene horizontaale houding , gefchikt waren , terwyl
;en groot aantal van hoogere takken in ailerlei orde geT4
plaatst
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plaatst waren , meestal met tusfchenruimten van vyf of
Zes duimen tot boven aan den top. Zommige der benedenfte zydtakken hadden eene lengte van vyf voeten,
de overige wierden al kleinder en kleinder, tot aan den
top; zo dat de plant in zyn bloei eene fraaije kegelvormige gedaante vertoonde.
Na dat dezelfde Waarneemer deeze Hennip op de gewoone wyze had doen rotten , en beproeven wilde, of de
draad gemaklyk van bet houtachtig deel zou kunnen
gefcheiden worden, zag by, tot zyn groot genoegen, dat
de geheele draadachtige bast kon worden weggenomen
zonder te breeken, niet alleen van 't benedenfte des (tams
tot boven , maar insgelyks van bet begin der zydtakken tot aan bun einde. Niet alleen was de menigte
der bekoinene Hennip ongemeen groot , maar de draad
was buitengewoon Berk. De draad, welke by bekwant
van' tweeendertig planten, woog, na welgedroogd te zyn,
drie en een vierde pond. Doch de planten hadden denkelyk niet eens Kaaren vollen wasdom bekornen , dewy'
de .zaaden niet ter rechter tyd in den grond gekomen
waren, De Zomer was zeer droog , en de grond, in
welken de planten ftonden , niet van de vruchtbaarfte
foort, en desniettegenftaande waren de planten weekelyks
genoegzaam elf duimen opgefchooten.
De Engelfchen begreepen zeer wel, dat bet poor hunne
Zeemagt van het uiterst aanbelang zou zyn , indien zy
dit nuttig gewas konden aankweeken; zo dat het de aandacht 'des Parlements en der verlicbtfte Laridbouwers
naar 'zich trok. Ondertusfchen waren 'er geene zaaden
ineer voorhanden, en bet bekomen derzelve was zeer bezivaarlyk , om dat de uitvoer van dit gewas, in China,
order zeer zwaare ftraffen verboden was. Dit verbod
fpoorde intusfchen den nayver des te fterker aan, om' zich
van bet bezit van dit nuttig voortbrengzel meester te
maaken. Met een der uit China te huis komende OostIndifche Schepen der eerstvolgende Retourvloot ontving
men ook reeds een pond van dit zaad, verborgen order
andere Waaren ; welke fitat ter hand'gefteld wierd *aan
den Heer ]BANKS, Voorzltter der Koninglyke Societeit ,
die 'er , onder anderen , aan. my en den Heer BROUSSOrtT twee oncen van gaf , om daar mede eene proef in
Frankryi te neemen, voornaunelyk in bet Zuidelyk deel
des Ryks, in 't Welk wy beiden een Landgoed bezatert. Op
dat,
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dat, zo de plant in Engeland , van wegen bet koud
maat, niet flaagde, men dezelve wederom uit Frankryii
zou kunnen bekomen , in welks Zuidelyke Provincien het
zaad ongetwyfeld wel tot zyne voile rypheid zou geraaken.
Wy namen dit gefchenk met groote dankbaarheid aan ,
en ik !hide my voor, om, by myne terugkomst in Frankryk , myne zaaden te verdeeien ander de voornaamfte
wysgeerige Landbouwers; maar 'er ook vooral van te
doen zaaijen in het Zuiden des Ryks. Ik gaf van myne
zaaden aan de Heeren , MALESHERBES ; zyn Schoonzoon
DE ROSAMBO ; TRUDAINE ; BOUTIN; LAVOISIER ; HELLS
den Elfas ; VARENNE DE FENELLE, voor Bresfe;
DE BUFFON, voor zyn Landgoed te Montbard in Bourgogne; THOUIN, voor den Kruidtuin te Parys; en aan
MOREL, voor Monalimar. Daarenboven bewaarde ik nog

voor

vyftig zaadkorrels, om daar mede in het volgend jaar eene
proef te neemen in het Departement de la Drome , alwaar ik 'er dan zelve het oog op wilde houden.
De Chineefchc Hennip flaagde alomme, zelfs verre boven onze verwagting. De planten hadden in den Kruidtuin te Parys , in Augustus , de hoogte van veertien
voeten, en in September van vyftien tot zestien voeten.
De Heer HELL fchreef uit den Elfas, dat de planten ,
welke uit zyne zaaden waren voortgekomen , den twintigften van Herfstmaand de hoogte van zeventien voeten bereikt hadden, en dat de zydtakken zo uitgebreid en fierk
waren, dat het gewas eerder naar een boom dan naar
eene zaaiplant geleek. By den Heer DE MALESHERBES,
in Bresfe, en elders, flaagde het gewas even volkomen ;
overal bekwam men de fchoonfte mannelyke en vrouwelyke planten : doch van Bourg tot aan Parys , en van
daar tot in den Elfas, hoopte men te vergeefsch op zaad,
am de plant daar uit in een volgend jaar wederom te kunnen doen voortkomen ; Beene der planten koude zaad geeven vOcir de beginnende nachtvorften, die hen alle deeden
ornkomen. Uit Engeland fchreef men my het zelfde ;
Mies fneuvelde ook aldaar door de koude Herfstnachten,
eer 'er iets tot rypheid was gekomen. Anderzins was
men overal ten hoogften over het gewas voldaan, ten opzicbte van de fterkte, de fynheid en de lengte, der draaden , in welke gewigtige hoedanigheden dit gewas de
gewoone Hennip oneindig veel overtrof. Intusfchen had
de Heer THOUIN om te beletten dat by niet geheel van
een zo kostbaar gewas zou beroofd warden , daar van
eeT5
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eenige planten met een kluit aarde opgenomen, in pottefl
gezet , en dus in eene trekkas geplaatst , met dit gevolg, dat by zaaden bekwam van eene genoegzaame rypte om wederom te kunnen groeijen. Nog beter ilaagde
het gewas te Montdlimar ; van daar vernam ik reeds in
't laatst van Herfstmaand, dat de plant volmaakt gellaagd
was ; dat wel, van wegen de buitengewoone droogte, het
gewas zo hoog niet was opgefchooten, als elders; doch
dat bet zaad zyne volkomene rypheid bekomen, en men
daar van meer dan een pond verzameld had. — In het volgend jaar zaaide ik myne overgebleevene zaaden , met het
best gevolg , in het Departement de la Drome, bekwam
aldaar planten van twaalf voeten hoogte, en volkomen rype zaaden. Tot bier toe heb ik aangehouden met het
voortteelen van dit gewas, en fteeds met het gewenscht
gevolg. In het Zuiden van Frankryk bekomt men fteeds
best ryp zaad. Ik heb daar van aan veele myner Vrienden gegeeven; doch hurt daarby fteeds gewaarfchuwd
om dit gewas nooit te zaaijen in de nabyheid van gewoone Hennip, dewyl het overttuiven van het ftuifmeel
alsdau het Chineesch gewas ras zou doen verbasteren. 1k
wagt alleen naar den Vrede , om myne verpligting omtrent de Engellehen te voldoen ; want het is onze pligt
bun te rugge te geeven 't geen zy ons geleend hebben.
Reeds voorlang zoude ik deeze proeven , door my en
myne goede Vrienden genomen, bekend gemaakt hebben;
doch hiervan ben ik afgefchrikt, ik beken het, door de
bittere herdenkingen, die my met afgryzen deeden herin.
Deren , dat van die elf perfoonen, aan welke, ik tone
zaaden had medegedeeld,, , en die zich met de grootae
geestdrift op de vermenigvuldiging van dit nuttig gewas
toelegden, om daar door bet algemeen belang te bevorderen, geduurende het Schrikbewind, acht naar het fchavot
gefleept zyn, zonder eenige acht te flaan op hunne jaaren
en uitfteekende verdienften. BU BON was dood ; men
wreekte zich op zyn Zoon; by wierd zonder mededogen
om teals gebragt.
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volgende wyze van Boter te verbeteren, wordt by
zommigen, in Udny en in de Nabuurfchap, te werk
gefteld, weike de Boter veel beter maakt dan alle ander e Boter.
Neem twee deelen van het beste gewoone Zout , een
deel Zuiker,, en een deel Salpeter; meng dit volkomen
zamen. Neem den Once van dit mengzel voor elke zestien Omen Boter, bewerk het wel, en fiuit het ten gebruike weg.
Ik ken geene eenvoudige verbetering, in dit vak, grooter dan deeze, vergeleeken met de gewoone handelwyze
om alleen gemeen Zout te gebruiken. — Ik heb de
proeve onbevooroordeeld zien neemen van een gedeelte
Boter, gemaakt op deeze wyze, en een gedeelte met Zout
alleen. Het verfchil was zeer grout, ja zo groot, dat ik
zou durven veronderftellen, dat de Prys van beide op een
openbaare markt zeer aanmerkelyk zou verfchillen. De
Boter, met het mengzel vervaardigd, was leenig, zagt,
fchoon van kleur, hadt niets van het brokkelige, noch een
zouten fmaak; de andere was, in vergelyking, hard, talkagtiger, en veel zouter. Ik heb Boter, op die nieuwe
gelegd , geeeten , die drie jaaren oud was , en deeze hadt
igen fmaak van eerstgelegde Boter.
Noodwendig that hier by aan te merken, dat Boter,
vblgens dit ;voorfchrift gelegd, drie weeken of eene maand
meet than biyven , eer men dezelve gebruikt. Opent
men het vat fchielyker, dan zal men het Zout Diet genoeg
met de Boter vereenigd vinden; en ook fours de koelheid van den Salpeter proeven, 't welk vervolgens geheel
verdwynt.
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BESCHRYVING VAN HET OBSERVATORIUM VAN HERSCHEL.

Door een Fransch Reiziger.
rr en tien uuren in den avond begaf ik my naar het
1 huis van den beroemden Sterrekundigen, HERSCHEL.
Men bragt my, tangs een netten , trap, in een ruim vertrek, opgecierd met Kaarten, Sterrekundige en Natuurkundige Werktuigen, Spheeren , Hemelgloben , en een
groot Clavier.
In plaats van den meester van bet hull, zag ik nu
het einde der kamer eene jonge Juffrouw zitten by eene
tafel, met verfcheide kaarfen voorzien; een groot opengeflaagen boek lag voor haar; zy fchreef haare waarneemingen, met groote ingefpannenheid van geest beurtelings
ziende op een Sterrekundig uurwerk en op eene andere
wyzerplaat, waar van my bet gebruik onbekend was.
1k naderde zeer zachtjes en op myne teenen, om de
Juffrouw niet te ftooren in eene bezigheid, die haar geheele aandagt fcheen te vorderen. Ook kwam ik achter haar te ftaan , zonder dat zy my, zo veel ik merken
kon, befpeurde ; wanneer ik zag, dat het boek, 't geen
voor haar lag, de 'Atlas was van FLAMSTED, gdyk ook,
dat zy , na den ftand der wyzers naauwkeurig te hebben opgenomen, op eene gefchreevene voor haar leggende
Kaart punten aantekende , die my Sterren fcheenen te
betekenen.
Deeze ingefpannenheid van gedagten, het werk 't geen
verricht Wierd de tyd der nacht , de jeugd en de fexe
der perfoon , de diepe ftilzwygenheid , die in 't gebeeIe
huis heerschte; dit alles te zamen genomen verwekte by
my eene treffende deelneeming ; tot dat de Juffrouw, zich
by geval omkeerende , en myne vreeze befpeurende
van haar te zullen ftooren , opftond , om my haar Icedweezen te betuigen, dat ik haar van myne komst geen
kennis had gegeeven. Voorts zeide zy my , dat zy bezig
was, met de waameemingen , die haar Broeder deed, te
volgen, en daarvan de uitkomften aan te tekenen: zyndo
deeze thans haven bezig , met van Oe fchoone heldere
lucht gebruik te maaken, om de ftandplaats van eenige
Gefternten nader te bepaalen.
Myn Broeder (zeide Juffrouw CAROLINA HERSCHEL)
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is reeds geduurende twee uuren aan zyn werk, en ik onderfteun hem bier met al myn vermogen. Dit uurwerk
wyst my de uuren, minuten en feconden, aan; en deeze
andere wyzer heeft boven , door fnoeren , gemeenfchap
met het Telescoop van myn Broeder. Door middel van
onder ons bepaalde tekens, welke by my met het draaijen van deezen wyzer geeft, weet ik net, wat by boven
waarneemt, en ik teken op deeze groote Kaart de Sterren aan, welke by telt, of die welke by ontdekt, zelfs
in de afgelegenfte deelen des Herne's."
Vervolgens begaf ik my naar het bovenfte gedeelte van
bet gebouw , in 't welk de eigentlyke waarneemingen
gedaan worden. Het huis zelve is niet bovenmaaten hoog;
doch , 't geen van meet belang is voor den Sterrekundigen Waarneemer,, het itaat in eene ruime vlakte, die een
Airy gezicht heeft, van eene genoegzaame uitgebreidheid,
en waar geene trillingen, door 't voorby ryden van zwaar
gelaaden rydtuigen, veroorzaakt worden, die zo nadeelig
zyn voor de naauwkeurigheid der ftanden, in welke zich
-Sterrekundige .„werktuigen moeten bevinden. De Telescopen.zelve zyn in de open lucht geplaatst, en rusten op
zeer eenvoudig en fchrander uitgedagte voetftukken, door
welker middel een jongeling, in een der benedenvertrekken , zo aan de werktuigen , als aan den waarneemer,,
eene beweeging mededeelt, die in eene tegenftrydige leiding met die des aardkloots ftaat, en, daar zy van dezelfde fnelheid is, bewerkt, dat de Hemelfche lichaamen,
die men wil waarneemen , niet buiten het veld van het
Telescoop geraaken. Daarenboven is aanmerkenswaardig , dat deeze groote werktuigen met eene zo juiste
naauwkeurigheid gemaakt zyn ; dat zy zo fterk zyn,
en dat men zo veele middelen heeft uitgedagt, om dezelve in that te ftellen om alle de guurheden van het flegtfte weder te verduuren. Under anderen zyn de fpiegels
zodanig geplaatst, dat zy met het grootst . gemak op allerleije wyzen verplaatst kunnen worden, niettegenftaande
2y van een buitengewoon gewigt zyn.
flier zag ik dat gedenkwaardig Telescoop , waarmede
HERSCHEL, in. 1781, de achtfte Planeet ontdekte; terwyl
hy, in Iaater tyd, nog daarenboven waarnam, dat dezelve
twee Wachters heeft , die beide in kringen beweegen ,
die nagenoeg cirkelrond zyn , en den Zonsweg byna recbtftandig fnyden. Uit dankbaarheid aan zyn weldoener
gaf de Sterrekundige aan deeze Dwaalfter den naam van
Ge
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Georgittia Sidus, of Gellernte van Koning George. Doch
de gezamentlyke Sterrekundigen van Egropa waren van:

oordeel , dat men voornaamelyk dankbaarheid verfchuldigd was aan den uitvinder ; zy herdoopten de Planeet
eeriang eenpaarig, en noemden haar de Planeet van Herfehel. LA PLACE heeft, in zyn uitgeleezen Werk, Uitlegging van het Syflema van het Heelal, dezelfde Planeet
genoemd Uranus. Myne betrekkingen tot verfcheiden Leden der Londenfehe Societeit thans door den Oorlog afgebrooken zynde, weet ik niet wat tot deeze verandering
uanleiding heeft kunnen geeven; doch ik denk, dat de
zedigheid van HERSCHEL bier van de oorzaak zal geweest
zyn , en hem niet zal hebben toegelaaten , een eerbewys 2211
te neemen , 't geen hem anderzins zo wettig toekwara,
Dit Telescoop , waarmede ik het genoegen had, geduurende meer dan twee uuren, waarneemingen te doers,
heeft maar eene lengte van zeven voeten , en een middellyn van zes duimen en zes lynen. HERSCHEL heeft
my verzekerd, dat by meer dank honderd-veertig fpiegels
gegooten en bewerkt had, eerily zyn werktuig tot den
tegenwoordigen trap van volmaaktheid • had kunnen brengen. Naast dit Telescoop was 'er een geplaatst van flea
voeten lengte. Doch by deeze laatfte maat heeft de uitwinder geenzins de grootte zyner werktuigen bepaald.
Twee andere, ieder twintig voeten fang, onderfteund door
een zeer zwaaren toeftel, zyn daar nog bygevoegd: deeze
iteeken verre uit boven het huis, en zyn, in de daad ,
verwonderenswaardige werktuigen; een derzelve heeft een
fpiegel van byna negentien duimen middellyn , en van
honderd en vyftig ponden zwaarte.
Dewyl deeze heerlyke werktuigen van bet Newtoniaansch
maakzel zyn, moet de waarneemer zich noodwendig by
het voortte einde van den buis bevinden om by bet
oogglas te zyn, 't geen op de gewoone wyze niet zonder
engemak •en gevaar zou kunnen gefchieden. Doch de
fchrandere HERSCHEL heeft een draaijend geftoelte uitgevonden, 't geen door een weluitgedagten toeftel zodanig wordt beftierd , dat de waarneemer zich ook dan,
wanneer het werktuig het meest in de hoogte gaat, op
die plaats volkomen-veilig en op zyn gemak kan bevinden, en den loop des Kykers en der Sterren volgen. Van
daar is het, dat de onvermoeide Wysgeer het eerst van
alle ftervelingen duidelyk gezien heeft, dat het bleekfte
en afgelegenfte dee! van den Melkweg weezenlyk uit een
op,
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oneindig aantal van afgefcheidene Sterren beftaat. Van
daar heeft hy het eerst leeren kennen die zo groote
menigte van zogenaamde dubbele Sterren, en de zogenaamde nevelachtige Vlekken aan den Hemel. Hy heeft
door zyne werktuigen getoond , dat 'er geene dubbele
Sterren beftaan, al zo weinig als Vlekken (nebuleufes);
anaar dat de eerfte wel degelyk gefcheiden zyn, en dat
de laatfte uit een oneindig aantal van naby elkander geplaatfte Sterren beftaan.
Wanneer de onvermoeide Waarneemer op zyne plaats
gezeten is, en in de minst bekende deelen van den Hemel
eene Vlek, of eene Ster van de kleinfte foort, wil zoekeni
die voor het bloot oog onzichtbaar is, geeft by zyne medehelpfter daar kennis van, door aan een rebel te trekken,
die in haar kamer uitkomt. Dan opent ay het venfter
en haar Broeder vraagt de onderrichtingen , die by not),
dig heeft. Straks ziet de Zuster de gefchreevene Kaarr
ten in, die zy voor zich heeft, en zegt: Broeder, zoek
by de- Ster Gamma van Orion , of ergens anders in een
of ander Gefternte, naar 't welk by vraagt ; hierop fluit
zy baar venfter,, en gaat weder aan haar werk. Hy
ntoest wel zeer onverfchillig zyn voor de voortplanting der
weetenfchappen , die zich niet zou verheugen over eene
o loflyke overeenftemming. Wenfchelyk was het, dat
'er onder elle Geleerden zodanig eene eendragt heerschte:
alsdan zouden de voortgangen der weetenfchappen veet
fheller zyn.
De Heer HERSCHEL noodigde my, om de voornaamfte
nterk-Waardigheden , die toen aan den Hemel te zien waren,
te beaigtigen. Wy begonnen ons onderzoek met den
Melkweg, en ik zag, met verbaazing, door den twintigvoets Kyker,, dat het bleekfte gedeelte van dien Weg
beltond uit een ontelbaar aantal van fielder blinkende
Sterren, die alle wel degelyk van elkanderen onderfcheiden waren.
Vervolgens bragt hy in bet brandpunt van dit Telexcoop de Ster aan den voet der Geii; deeze verfpreidde
een zo fterk licht, dat bet oog hetzelve naauwlyks kon
verdraagen. Door het licht van dit beeld verder te doen
vallen op een fink papier, 't geen met k/eine letters befchreeven was,' kon men , fchoon het anderzins geheel
conker was, de regels zeer gemaklyk zien en onderfcheiden. Het is voorwaar niet onvermaiklyk, de voorwerpen dus onderfcheidenlyk verlicht to zien door den
glans
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glans eerier Stet, dat is door het licht eerier Zonne, die
verfcheidene honderden millioenen mylen verwyderd is
van de uiterfte grenzen van ons Zonneftelzel.
De zogenaamde dubbele Sterren , die met de bests
ilchroamatifche Kykers niet onderfcheidenlyk kunnen
gezien worden , vertoonen zich aamnerklyk van elkander verwyderd , wanneer hun beeld zich vertoont in bet
Herfcheliaattsch Telescoop van twintig voeten. Zodanig
is het ook ongeveer gefteld met de zogenaamde Nebuleufis van MESSIER. Wanneer men dezelve befchouwt met
het zevenvoets Telescoop, fchynen zy nog kieine vlekjes, en ban licht is zwak en verward. Doch derzelver
vertooning in het twintigvoets Telescoop laat geen twyfel meer over, of zy beftaan uit verzamelingen van Stetzen, die alleen zodanig ineengefmolten fchynen , om dat
zy op. een onnieetlyken afftand van ons geplaatst zyn.
Men ziet ze dus zeer onderfcheiden en naauwkeurig.
Dit afgedaan zynde, gingen wy over tot het befchouwen dier Sterren , die, gelyk HERSCHEL het eerst ontdekt heeft, andere kleuren bezitten dan de gewoone, onder welke 'er zyn, die een blaauw, andere die een blaauwa,chtig, en weder andere, die een oranjekleurig, licht verfpreiden. Dit zo verfchillend licht der Sterren is voorzeker
niet toe te fchryven aan eenig gezichtkundig bedrog ,
Hoch aan de uitwerking der fpiegels en oogglazen, van
welke de Heer unascuEr, gebruik maakt. II( maakte
hem, ten opzichte van deeze zaak , allerleie tegenwerpingen ; en de fchrandere Waarneemer antwoordde alms
met waarneemingen, tegen welke niets was In te brengen. Dus bragt hy, by voorbeeld , verfcheidene maalen
in het brandpunt van het Telescoop zogenaamde dubbele
Sterren , ten naasten by van dezelfde grootte, en die, zo
bet fcheen , niet verre van elkanderen verwyderd waren:
ik zegge, zo als het fcheen ; want die afftancl is onmeetbaar groot , dewyl die lichaamen zo verre van ons of
ftaan. Deeze waren van dezelfde kleur, als, de Sterren
gewoonlyk hebben. Doch hierop bragt hy in , het ,brandpunt twee andere nabuurige dubbele Sterren ; en nu zag
men, dat de eerie volkomen blaauw was, terwyl de andere een zilverkleurigen glans verfpreidde. By eenige
diet dubbele Sterren was de blaauwe aan de rechter-,
by andere aan de linkerhand. Ook toonde .hy my een
aantal geheel afzonderlyke Sterren, die alle ten zeer verfchillend licht uitgaven.

De
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De Waarneemer zeide my , met groote zedigheid, dat
deeze waarneeming van geene groote verdienfte was, on/
dat dit onderfcheid zo gemaklyk was te ontclekken , dat
men 'er zyne werktuigen niet toe noodig had , dewyl de
groottle en beste Achroamatifi-he Kykers dit verfail der
kleuren van het Getternte insgelyks vertoonden. Echter wierd de waarheid van het waargenomene in het
begin ten fterlaten betWist , om dat het gemaklyker is ,
lets te ontkennen , dan te onderzoeken. Doch eerlang
wierd de echtheid deezer ontdekking , gelyk zulks 'be
boorde, eenpaariglyk bevestigd door de beroemdtte Sterrekundigen uit Duitschland en Italie, gelyk ook te PaSys door de waarneemingen van CASSINI, MECHAIN, enz.
De Heer HERSCHEL toonde my insgelyks een groot
Werk, 't welk zyne ontdekkingen, aangaande de Sterren,
beheIsde, en 't geen by denkt in het licht te geeven ,
als het geheel voltooid zal zyn. Onder andere aanmerklyke zaaken zal men hier vinden des Schryvers waarneemingen , ftrekkende tot bevestiging der reeds vddr
hem gedaane ontdekkingen , dat 'er zomwylen Sterren
verdwynen. Niet alleen zal by aantoonen, dat zulkS
plants gehad heeft omtrent Sterren die in de nude Kaarten des Hemels gevonden worden, maar zelfs ook omtrent eenige, die men in den Atlas van FLAMSTED aantreft , en dus nog v6Or weinige jaaren in weezen waren.
Het fchynt dus, dat 'er niet zelden allergewigtigtte omkeeringen in een of ander deel des Hemels voorvallen, en
wel zodanige, dat 'er geheele Zonnen worden uitgebluscht,
waar door dan ook teffens het beflaan ophoudt van de leevende fchepzelen, die de bewooners waren dier Waerel:
den , welke voorheen door die Zonnen verlicht wierden.
Yupiter , befchouwd door het Telescoop van twintig
voeten, fchynt veel grooter dan de geheele Maan, wanneer zy volkomen vol het geen ook niet zeer, te verwonderen is, om dat deeze Dwaaltter, fchoon altoos op
zyn minst vyfmaal verder van ons verwyderd dan de
Zon, duizendmaal grooter is dan de Aardkloot. De drie
groote evenwYclige Banden vertoonen zich dan zeer onderfcheiden, en de Wachters zyn van eene waarlyk ontzettende grootte.
Niet minder aanmerkenswaardig was Saturnus, benevens
zyn Ring en deszelfs fchaduwe , die door dit werktuig
zo zichtbaar wordt op bet lichaam dier wonderlyke Planeet.
De Heer HERSCHEL deed . my waarreemen , hoe duidelyk en groot de tusfchenrumite zy, tusfchen het lichaam
V
MENG. 1 79a. NO. 7.
van

9.66

LESCHRI v1N6

van Saturnus en den Ring , zo dat men gemaklyk tusfehen bun beiden niet alleen den blaauwen Hemel zieti
kan, maar zelfs eenige Sterren. Door middel van eenige
blinkende punten op den Ring, heeft hy waargenomen,
dat dezelve, eveneens als Saturnus zelve en de overige
Planeeten, eene eigene rollende beweeging heeft van het
Westen naar het Oosten.
De Micrometer, van welke de Heer HERSCHEL gebruik
maakt, is zeer eenvoudig, en beftaat alleen uit twee enkele zyden draaden, die wel evenwydig geplaatst en goed
gefpannen zyn , en naar goedvinden tot elkander gebragt, of van elkander kunnen verwyderd worden. Dit
werktuig was zedert lang zeer wel bekend ; doch HERSCHEL heeft hetzelve zeer aanmerklyk verbeterd , met
cen gemaklyk middel uit te denken , om eene draad,
mar welgevallen , over eene andere te beweegen, en,
door zodanig een toeftel in het Telescoop te plaatzen ,
met de grootfte naauwkeurigheid hoeken te meeten.
De uitvinder van zulke uitmuntende Sterrekundigo
werktuigen heeft de. grootte zyner Telescoopen geenzins
bepaald tot twintig voeten. Hy was toen ter tyd bezig
met het vervaardigen der noodige toehereidzels tot het
maaken van een Telescoop van veertig voeten lengte, en
van een daar aan evenredige middellyn. Het oogmerk,
mar toe de konttenaar zulke groote lichaamen tracht te
vervaardigen , is niet, de voorwerpen merkelyk te vergrooten, dewyl zy dan te duister en verward zouden worden ; maar , door middel van een zo groot veld , eene
meerdere hoeveelheid van licht te bekomen. Hy zeide
my, dat hy menigvuldige zwaarigheden voorzag, om een
Telescoop van zo eene ongewoone grootte en zwaarte
tot volkomenheid te brengen; doch dat by 'er ook zulke
aanzienlyke voordeelen van verwagtte , dat niets in !hat
zou zyn hem daar van of te fchrikken. [Na dien tyd is
dit verwonderenswaardig werktuig tot den grootften trap
van volmaaktheid gebragt. De fpiegel van hetzelve weegt
tweeduizend ponden; de zwaarte van den geheelen toeftel
wordt begroot op veertigduizend ponden. En het licht,
't geen dit werktuig verzamelt , is, volgens het zeggen
van LA LANDE 'er door gezien heeft, zo groot, dat
de zogenaamde nevelachtige Vlek van Orion een licht verfpreidt, zo helder als dat van den vollen middag. Ziedaar wat HERSCHEL zelve 'er van zegt , in een Brief, gefchreeven den to September 1791, aan den Heer WATSON :
„ Myn Telescoop Van veertig voeten lengte is thans het
„ bes•
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„ beste werktuig, 't welk ik bezit: dat is te zeggen, dat
„ ik met dit werktuig, beter dan met eenig ander van myn
„ maakzel, kan zien die zaaken, welke aan den Hemel
„ het moeilykst zyn te onderfcheiden. By voorbeeld,
„ Saturnus , zyne Wachters en zyn Ring, of liever zyne
,, Bingen: want ik heb onlangs een Vertooz overgegeeven
„ aan den Voorzitter onzer Societeit, betreklyk tot dee', ze Dwaalfter ; waar in ik betoogd heb, dat die Ring
17 zeer duidelyk is te zamengefteld uit twee Ringen, die
„ door een zeer aanmerklyken affland van elkander gel) fcheiden zyn; zodanig, dat ik door middel van myn
Telescoop den blaauwen Hemel zeer gemaklyk tusfchen
hun beiden heb kunnen zien. Ook heb ik door meetin„ gen bevonden, dat de tusfchenruimte tusfchen deeze bei„ de Ringen zeventienhonderd eenenveertig onzer mylen
;, bedraagt. De middellyn van den buitenften Ring heeft
;, de grootte van ruim tweehonderd en tweeentwintig on• zer mylen. Insge/yks heb ik waargenomen, dat de
77 vyfde Wachter van Saturnus rondom zyne As draait
,, in den tyd van zevenennegentig dagen, zeven uuren en
„ zevenaweertig minuten, welke tyd volmaakt dezelfde
• is met dien van zyn loopbaan rondom zyne Planeet. Zo
• dat deeze beweeging volkomen overeenkomftig is met
„ die der Maan rondom den Aardkloot , die insgelyks in
„ den tyd , dien by befteedt om zyn, loop rondom de
„ Aarde te volbrengen, eenmaal rondom zyne As draait.”
Door middel van dat zelfde Telescoop , ontdekte de
Heer HERSCHEL na dien tyd nog twee nieuwe Wachters
van Saturnus.]
Tot aan het aanbreeken van den dageraad bleef ik op
dit verbaazend tooneel van onderzoek, steeds bezig met
door den Hemel te reizen ,. met behulp van een Gids,
die zich nook verdrietig toonde over myne onweetenheid,
noch over de ongefchiktheid myner vraagen. Ik vertoefde aldaar ongeveer geduurende zeven uuren, onafgebroken bezig met bet waarneemen der Hemelfche lichaamen.
Het was onmogelyk om dien tyd fang te' vinden, dien
ik op eene voor my zo nuttige en vermaaklyke wyze
mogt befteeden. Deeze fchoone naeht ging voorby als
een Broom, en fcheen maar eenige oogenblikken te duuren ; doch het herdenken daar aan zal nooit uit myn hart
gewischt worden , even weinig als myne dankbaarheid
aan den Heer HERSCHEL en zyne voortreflyke Zuster ,
van wegen de guile vriendelykheid , met welke zy my
ontvingen, en myne kundigheden vermeerderden.
V a
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TWEE BRIEVEN OVER DE LAATSTE ONTDEKKINGEN
IN AFRICA.

Eerfle Brief aan den Sweed WADSTROEM.
Uit Loden, 9 Mai 1797,

Mr.
heeft my verzoche
te fchryven , en u eenig nieuws , betrekkelyk
U wulandsman,
mede te deelen; ik zal het genoegen hebben ,
JOHANSON 5

Africa,

ten dien opzichte , aan uwe nieuwsgierigheid te voldoen.
De laatfte tydingen van Sierra Leona (*), geteekend
Febr., zyn, in 't begin van April, door het Compagniefchip, the Calypfo , aangebragt. Mr. LOWER , Opperchirurgyn , heeft my een brief van Inv' waardigen
Vriend f. GRAY medegebragt, die werkelyk de eerite in
rang is onder de leden van den Raad der Colonie. Deze
Vriend wyst my op den brenger des briefs, Mr. LOWER,
OM berichten omtrent de Colonie te krn.en: ik heb nog
geen gelegenheid gehad , om my met hem zoo lang te
onderhouden, als ik wenschte; maar by heeft my vetzekerd, dat dezelve zich in een bloeienden that bevindt.
Hy was genoodzaakt naar Europa te rug te keeren, orn
zyne gezondheid te herftellen, is voorneemens ork,arna terftond naar Sierra Leona le rug te keeren, en hoopt, dat
dit niet lang zal aanhouden.
Mr. AFZELIUS heeft ons boonen van goede Koffy medegebragt, die op de bergen uit de natuur grow. 1k
heb

(*) De Rivier sierra Leona loopt door dat gedeelte van de
g ust van Africa, dat zich uittlrekt tmfehen de Kust van Gam-

hie en de Kust van de Graines. PiEDRO CINTRO een Spaanseh
Reiziger geeft aan deze ftreek den naam van Sierra de los
Leaner, Leeuwenbergen omdat bet geluid van den donder, dat
by daar hoorde geleek naar het gebrul van leeuwen; men
leeft ze vervolgens gewoonlyk Sierra Leona geuoemd, en de
heeft Naar naam ontleend van het gebergte.
Om kennis van deze Colonie te krygen, moet men het groot
Werk van WADSTROaM lezen , en voorts een Memorie in het
inflitut. National te Parys, in 1796, door GRFGOIRE voorgele.
Zen ; en de Reis naar de Rivier Sierra Liana, en op de Kurt
van frica, in 1785, 1786 en 178 , te Loden, in 't Engelsch,
tgegeven , door JOHN MATTHEW, 1791.
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ieb ze gezien, en ben overtuiad, dat de deugd derzeive
goed is, als die van de Edanden, of die zelfs overtreft. Mr. GRAY heeft eene Phintage, die ik hoope, dat
voor hem voordeelig zal worden. Toen by my laatstleden Zomer fchreef, had by reeds meer dan duizend plan.
ten in een bloeienden that.
„ De Gouverneur, zegt by , heeft op de bergen een
huis laten bouwen. 1k zelf heb ook een deel gronds op
die bergen , en wy hebben befloten daaraan alien arbeid to
koste te leggen, terwyl men befpeurd heeft, dat de wilde
Koffy in de vlakten niet gevonden wordt. 1k heb eene
aartige Buitenplaats by de Rivier, op een korten affland
van de Stad. 1k geloof waarlyk, dat de Gouverneur en
ik het overige van ons leven in dezen fraaien oord zullen doorbrengen."
Het is u niet onbekend, dat Weir twee jaren van hier
zes perfbnen naar Sierra L6ona zyn gezonden, op kosten
van de Societeit, en met oogmerk , om hunne reis tot
Timbo voort te zetten; maar het fchynt, dat het hun
nadat ay te Sierra L6ona zyn aangekomeri , aan moed
ontbroken heeft. Twee van hun zyn naar America ver,
trokken, en de anderen onmiddelyk naar Engeland te 'rug
gekeerd.
Het is mogelyk, dat zy wel gedaan hebben , fchryft
my een Vriend , want de inwooners van Yo o la hebben
tun Koning ASIMAMME JEDDER om 't leven gebragt,
en na dien tyd heeft geen blanke het binnenfte van
Sierra Ldoha durven doortrekken.
Men bemerkt in het 'verfchiet denzelfden uitflag der
reize van Mr. PARKER aan de Rivier van Gamble, en
terugkorrist to Tombera. Ik hel, verplichting aan zyn
Broede-r en Zuster, Mynheer en Mevrouw DICKSON, voor
het nienws, dat ik u zal mededeelen. Het fchynt, dat
het Fransch Esquader , gecommandeerd door Mr. RENAULD I den mond der Rivier Gamble geblacqueerd , en
verhinderd heeft, dat men van daar ,berichten in Europa
heeft kunnen krygen. Anders zouden wy reeds aangelegene tydingen gehad hebben. 't Is jammer, dat de Oorla zoo groot een hinderpaal is aan de voortgangen van konfien , en voor het menschdom nuttige ont4ekkingen.
De eerfte berichten, die Mr. PARKER 011S met twee
Schepen, die door de Franfchen genomen zyn, had gezonden, zyn weggeraakt. Ondertusfchen is een der twee
V3
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Kapiteins in de maand July hier aangekomen , die bet
volgende bericht heeft gegeven:
„ Mr. PARKER, na eerst de afwisfelingen van het falfoen en de ongeftadigheid van het climaat doorgeftaan te
hebben, door eene fterke koorts te yunkacunda, 350 mylen van den mond van Gambic, aangetast geweest zynde,
had zyne gezondheid weergekreegen , en zich gereed gemaakt, am in de maand January 1796 zyne groote reis
te ondemeemen , verzekl van een Neger van goeden
naam, welken hem Doctor LAIDLEY, die zich te Pilina,
omtrent 30 mylen hooger op gelegen, ophoudt, bezorgd
hadt. Zy moesten ceder voor zich een paard hebben, en
dan nog een derde voor de bagage. De duplicaten der
eerfte berichten van Mr. PARKER. zyn ontvangen, met
het verflag van de toebereidfelen tot zyne refs; maar zy
zyn nog niet bekend. Doctor LAIDLEY zal alle de Wisfelbrieven refpateeren, die Mr. PARKER zal noodig hebben te trekken. De naam van Doctor LAIDLEY alleen is
genoeg. Zyne kennis in de Geneeskunde heeft hem het
vertrouwan doen winnen; by wordt veele honderden
len ver in het binnenfte van iffrka geeerd."
Men meent, dat de reis van Mr. PARKER kan geEindigd zyn binnen twaalf maanden , en zonder ongeluk
hoopt men hem dit jaar te zien te rug -komen. Deze
hoop is gegrond op een brief van Doctor LAIDLEY , aan
een zyner vrienden alhier, geteekend , aan de Rivier Gamy
bid, s3 Mai 1796. Zie hier een uittrekzel:
19 Uw brief voor Mr. PARKER zal hem terftond ger
zonden warden, hoewel ik weinig hoop heb, dat ze hem
zal aantreffen. Gisteren kwam bier een van zyne berichten; daardoor kryge ik kennis, dat by, in zyne tocht
naar Sego, door Qytimm gereisd is, en dat by het territoir van Disfett is doorgetrokken, eer de Oorlog tusfchen
den Koning van dit land en dien van Sego is vcrklaard
geweest. Zoo by niet reeds zoo ver gekomen was, mu
by genoodzaakt geweest zyn, herwaards te rug te keeten , en van bier, niet dan fangs een verren, moeielyken
en gevaarlyken omweg, naar GinsiC hebben kunnen ko.
men. 1k ben zeer blyde dat by zoo fchielyk op het
grondgehied van den Koning van Sego heeft kunnen komen, en ik hoop, dat by welvaart, en reeds te Tombodt
is aangekomen. 1k verneem , dat 'er brieven yam hem
zyn aan Galambo en Desfigo , voor de Africaanfche Sodeteit , en ik verwachte ze alle dagen.
,, 1k ben, enz."
Dit
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Dit is, zoo veel ik weete, het laatfte bericht, dat men
van Mr. PARKER heeft ontvangen. Wy ftellen alien 'er
groot belang in, om dien grooten en moedigen Reiziger
weer te nen.
Men heeft my gezegd, dat de Africaanfche Societeit
met een van uwe Sweedfche landsluiden een verdrag zal
aangaan, om zyne refidentie te Cairo, in iEgypte, te
neemen , met den toeleg, om zich vervolgens van dien
kant naar het binnenfle van Africa te begeeven.
Ik hoop, dat dit bericht uwe verwachtingen van Africa,
die welligt door de rampen van den . Oorlog merkelyk
verflauwd zyn , zal verleevendigen. Ik wenfche u oprechtelyk den besten uitflag van alle uwe onderneemingen.
J. BOIS.

Louden, 8 Nov. 1797.
Waarde Friend

heb uwen brief den 7 O&. door den Deenfchert
IkGraaf
ontvangen,_waaruit ik met vermaak
dat gy nog Heeds voortgaat u bezig te houden met
HENRIQUES

tie,

nuttige zaaken, en dat gy met den grootflen yver onafgebroken uw werk maakt , out voor de weetenfchappen
en voor uwe vrienden van dienst te weezen.
Men heeft zeer onlangs brieven van Mr. PARKER ontvangen, waarin by bekend maakt, dat by tot Tonsbout
of Tornboucfon, niet heeft kunnen voortreizen ; maar dat
lay echter vry zeker meent den oorfprong van den beroemden Vloed Nsger ontdekt te hebben: dat by gelukkig aan de Rivier Gamble is te rug gekomen, waar by
voorneemens is de gelegenheid of te wachten, om met de
Westindifche Retourfchepen zich weder naar Europa to
begeeven.
'Er zyn, na myne terugkomst, twee Schepen van Sierra
Lëona aangekomen, die ons bericht geeven, dat de Volkplanting zich thans byna in denzelfden ftaat bevindt,
waarin ik dezelve heb verlaaten; en dat ze mogelyk wei
lets beter gefteld is. Ten minften ik heb met genoegen
vernomen, dat de Colonisten, geduurende de twaalf laatfte maanden, byna geheel en al van hunne eigene voortbrengzels hebben kunnen beftaan; dat zy groote plantagies hebben van Africaansch en Fernambuksch Kamen ,
waarmede zy wonderbaarlyk wet flaagen, en wel 12000
KofV4
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Koffyboomen , ten deele afkomftig uit Aran e, en ten
deele van dat foort, het welk ik hier heb gevonden.
Allen, die geplant zyn, groeien met den besten uitflag.
Men heeft 'er zich bediend van myne Kina (*), die dezelfde uitwerking doet , als de Americaanfche. Men
heeft ze met het zelfde goed gevolg beproefd te Londen.
De communicatie met bet binnenfte gedeelte des lands
wordt van dag tot dag meer open. De inboorlingen gaan
voort hunne kinderen naar fchool te zenden. Men heeft
eene vrye Conftitutie vervaardigd voor de Colonie, gebouwd op deze/fde gronden, als de Franfche; zy verfchili alleen in de form van de uitvoerende macht. Men
&eft getracht, om ze in werking te brengen; maar dit
heeft tot hiertoe zwaarigheden gevonden.
Voorleden maand is van hier, naar Sierra Leona, een
Schip vertrokken, vol Methodiftifche Misfionarisfen, die
voorneemens zyn het Euangelie aan het Volk van, de
yo ulala te prediken., Gy weet, dat men in het vorige
jaar iets dergelyks beproefd heeft; maar dat dit niet gelukt is. Geen van hun, die 'er toe afgezonden waren,
durfde zich veel verder waagen , dan Sierra Leona, en
niemand wilde zelfs daar blyven, als by maar gelegenheid VON] om te vertrekken. Ilc verbeelde my, dat zy,
die. 'er dit jaar beengegaan zyn, bet zelfde lot te wachten hebben, en dat die heete drift wel zal bekoelen, en
op niets uitloopen.
1k bedanke u, myn waarde Vriend, voor de moeite,
die gy voor my hebt genonien. Het zou zeker eene zeer
glom aanmoediging geeven , indien het Fran fche Gouvernement my wilde fchadeloos ttellen voor een der
gevoeligfte verliezen, die, ik te Sierra Leona heb geleden.
1k kenne zeer wel de naamen EROUSSMET en MICHAUTs
en 't geen door hun is 't licht gegeeven. Het zal my
bet grootfte plaifier van de wereld doen, hen in perfoon
te leeren kennen. Het plan van den laatften, om de Negers te onderwyzen, en dezelve in Africa te laaten reiZen, om ontdekkingen te doen, is. groot, het regtmaatigfie van al wat ik heb hooren voorftellen , en het eenige
dat ik voor uitvoerlyk houde. Niemand kan 'er meer
naar verlangen, dan ik; ik wenfche met geheel myn hart,
dat
(*) Men gebruikt thans den bast van de Circhona van St. Domingo en Cayenne, byna met het zelfde goed gevolg, als die
van Peru.
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dat het tot dadelykheid komen , en onderfleund zal worden door een Gouvernement, dat de weetenfchappen be.
mint en begunftigt.
Ik ben u, gelyk ook uwen Vriend MICHAUT, wien gy
uit myn naam wel zult willen bedanken, zeer verplicht
voor het fluk Myrica cerifera, dat gy my door uwen
Deenfchen kundigen Vriend heft gezonden.
Men heeft, op myn verzoek, van Sierra Leona eene
vry groote quantiteit Circhona laaten komen, byna drie
vaten ; en men heeft 'er werkelyk in alle kwartieren van
Londen proeven mede genomen, die dus verre alle wet
uitgevallen zyn.
Myne vriendelyke groete aan uwen waardigen Vriend
LASTEYRIE , indien by met zyne fraaie verfamelingen
Spanje is te rug gekomen. Ziedaar hoe men moet reizen , om voor de weetenfchappen en voor het menschdom nuttig te weezen. Ik omhelze u , myn waarde
Vriend.
AD. AFZELIUS.

EENE NIEUWE ONTDEKKING VOOR AARDRYKSUSCHRYVERS,

M

Agent van de Societeit , die zich
bezig houdt met ontdekkingen in ilfrica te doen,
in Engeland te rug gekeerd , bevestigt al het geen men
reeds door een voorloopig bericht van den Major mum'.
TON Wig , van het aanzyn eener Stad , Housfa geheten,
gelegen aan eene groote Rivier naby rumbuOoo , tweemaal grooter en meer bevolkt dan Londen , tot hiertoe
in Europa geheel onbekend, en die voor den Koophandel eene nieuwe en zeer voordeelige bron fchynt te zullen openen. PARKER zal binnen kort het verhaal van
zyne Reis in 't licht geeven.
UNGO PARKER,

IETS OVER DE STAD WASHINGTON IN HET LAND.
SCHAP COLUMBIA IN NOORD - AMERICA WELKE
THANS GEBOUW!) WORDT, OM, MET DEN JAA.
RE MDCCC, TEN ZETEL TE DIENEN DER
VEREENIGDE STAATEN IN AMERICA.

Vi

-egens de Stad Washington hebben wy, den aanleg
betreffende , niet alleen eeu befchryvend Verflag ,
V5
maar

LETS OVER DE STAB WASHINOTeN,
A74
maar ook een wel uitgevoerd Plan of Platte Grond diens
Welts, gegeeven (*). De Berigten desaangaande liepea
tot Jan. I79i. Van tyd tot tyd hebben wy uitgezien na
befcheiden, wegens den voortgang van dat Werk, op een
zo grootsch plan aangelegd. Eenig laater verfiag troffen
wy aan, in een journal of an Excusfion to the United
States of North America, by liENRY wANsEY , F. A. S.
In den Jaare 1796 uitgekomen : fchoon deeze Reiziger
die Stad, uit bekrompenheid van den tyd, tot zyne Reize
beftemd, niet bezogt hebbe, deelt by ons deeze bekomene narigten mede.

De geheele platte grond van de Stad Washington beChat utt meer dan vier duizend Acres. De grand , de
middelbaare hoogte genomen , is veertig voeten hooger
dan het water der Riviere , en nogthans kan een Strom
van versch water , Watt's Branch genaamd , tot op
eene halve myl van de Stad gebragt warden , tot de
hoogte van veertig voeten boven het waterpas der Stad
zelve, 't welk zeer gemaklyk zal weezen voor alle waterleidingen , en handwerken.
Veele Huizen zyn xeeds gebouwd, en een vry fchoon
Hotel, welks bouw meer dan dertig duizend Dollars kost.
De Stad is nu verdeeld in duizend twee honderd en
zes en dertig Loten , ter bebouwing. Elk Lot bevat den
grond am drie of vier Huizen te ftichten, volgens de algemeene regels, die in agt genomen moeten worden on!
ze gelykvarmig te maaken. De diepfte Loten zyn twee
honderd en zeventig voeten, zeventig breed, aan de Straaten uitkomende. Een Square heeft van twintig tot dertig Loten in zich. De waarde van leder Lot is van
yeertig tot twee honderd Ponden Sterling.
In de Stad Washington zal eene Univerfiteit worden
opgerigt; daar zal de Munt , de Tol , de Schatkamer,
weezen ; daar zullen de Opper-gerigtshoven, de Verblyf•
plaatzen voor de Afgezanten, zyn; met MI woord , ally
Gebouwen ten openbaaren dienfte.
De Stad zal gebouwd worden, ntar een plan gemaakt
voor leder Straat, van een fynen witten Steen, gelyk aan
ortlandfchen. Elk Huis zal veertig voeten hoog zyn van
den
(*) Zie onze Algem. Taderl. Lettereer. voor 1793. fifetti
gelw. bl. 497. De keurige Afbeelding, daar geplaacst, is ooks
afzonderlyk,

by onze 4oekhandelaars te bekomen.
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den grond tot het dak , in alle hoofdftraaten ; die van
zeventig tot honderd voeten wyd zyn. De eerfle of
hoofditraat werd aangelegd naar eene naauwkeurig genomene Meridiaan, tot dat einde getrokken door Mr. ELLICOT, welke loopt door het Capitool, de Zetel der Wetgeevende Magt, op eeee hoogte, van waar de Straaten,
als zo veele ftraalen , in onderfcheide rigtingen loopen.
Dit ziet derhalven over de geheele Stad heen. Van daar
kan men waarneemen elk Schip dat ter Haven in of uitgaat, en elken wagen of paard, over de brag ter Stad
inkomende. Een der Straaten, Penfylvania geheeten, is
Vier (Engelfche) mylen lang.
Het Huis van den Prefident zal ook gebouwd worded
op een opgaanden grond, hebbende een verrukkend watergezigt, en tevens op het Capitool ziende, en de voornalintte gedeetten van de Stad ; desgelyks het middenpunt zynde van andere Straaten, als ftraalen daar uit voortkomende.
Alle de groote toegangen, en zulke Straaten als onmiddelyk op openbaare Plaatzen uitloopen zyn van honderd
en dertig tot honderd en zestig voeten wyd; aan ieder
zyde met wandelplaatzen met bbomen beplant , en een
rydweg in het midden. Elke Straat zal aangelegd wori
den naar de afmeeting, ngerigt
volgens den eerften Meridiaan. 'Er zyn Gelastigden benoemd, om toe te zien dat
alle deeze fchiltkingen en bepaalingen wel in agt genomen
Worden. heb menigmaal by my zelven gevraagd,
of dit Plan niet te grootsch is, naar den tegenwoordige4
and der dingen.
De oorfpronglyke Ontwerper deezer Stad was de groote
WASHINGTON zelve. Het vooruitzigt van eene Vredebreuk
met Engeland , en andere zaaken van . dringende aangelegenheid , heeft onlangs den voortgang van dit Wert
weinig geftremcf. Hoe voordeelig de jigging ook
moge gekoozen, hoe fraaf het plan. moge gemaakt zyn,
fchoon de weg tot de grootheld. deer Stad als afgebaakend is, het nogthans jaaren lang, even gelyk andere
groote onderneemingen der Americaanen, als 't ware een
Lichaam zonder Zia zyn. Veel hunner plans loopen zeer
in het befpiegelende, en zyn in de nitkomiten niet van die
noodzaaklykheid, welke zo dikmaals kragt en klem byzette
aan de volvoering van groote plans in Europa. Door ae
Straaten van andere Americaanfche Steden wandelende ,
trof my menigmaal dit denkbeeld , — allerwegen het
voorkomen yan een breeders ornvang , waar in veel aart te
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vullen valt! — Niettemin moet men bekennen, dat
hunne Plans niet ongevenredigd zyn aan het clerk toe,
neemen der Bevolking.
De Handwerklyke Kunften maaken Ilegts geringe vorderingen in de Vereenigde Staaten van America, Hier
van valt de rede van zelve in 't oog: zy befteeden hun
meeste aandagt en grootften vlyt aan den Landbouw, die
in den tegenwoordigen Hand der dingen hun de grootfte
voordeelen aanbrengt. — De Americaanen in deeze
Staaten zyn vlytig, maatig , beleefd, verpligtend; docb
men klaagt dat zy in den Handel langzaame Betaalers zyn.

VITTREKZELS UIT DE BRIEVEN VAN EEN HINDOO
RAJAH, OVER DE ZEDEN DER EUROREAANEN.
DOCK Mejuffrouw ELIZA HAMILTON.

(Vervolg van

aoo)

,, \yjy hebben , in een voorgaand Stukje, de gunitiget
1) Gevoelens , die de Hindoo Rajah zAngmiLLA.
„ hadt gevormd van _England , opgeevende, gevoelens
die hem bewoogen om dat Land te gaan zien, opge,
„ merkt , dat de Rajah MAANDAARA dit oogmerk iterk
„ tegenging. Thans zullen wy bybrengen, wat by dear
„ tegen aanvoerde, in eenen Brieve aan zynen Mede-Ra,
9, jah ingerigt."
* *
•
1k bernerk , dat gy onder den invloed ltaat van eene
begocheling, en tikt de valfche Vreemdeling zich tediend
heeft van zeker tovermiddel om uw verfland te verwilde.
ren. Wat zou de geest van uw Vader, wat zou de geleerde Pundit (*), earl wiens onderwyzingen wy beide,
even veel te danken hebben , zeggen, indien zy konden
hooren, dat ZAARMILLA het noodig oordeelde om zich
te onthouden onder de Ongeldovigen , en ongodsdienftige
Eeters van bloed, om by hun kennisfe op te doen? Kan
een Geflacht, afkomflig van het ftof, 't geen BRAHMA
van zyne voeten fchopte, en dat dus minder is den de ge,
meen( o) Een geleerd Bramitt.
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oteenfte Sooder die de eer heeft van uw fchoenriem te
ontbinden , een Geflacht , 't welk , fchoon minder
woest dan dat der Mufulmannen , ten opzigte van hun ,
die eene menfchelyke gedaante omdraagen, hun in wreedheid overtreft omtrent alie andere bezielde weezens bier
op garde; — kan iemand uit dat Geflacht in that weezen om den Afftammeling van duizend Rajahs te onderwyzen ? — Dat is onmogelyk. — Van den Mier
moogt gy vlytbetoon leeren ; van den Hond eene Ies in
getrouwheid neemen; het Paard kan u onderrigten in
naarftigheid; de Olyphant u onderwyzen in geduld, groottnoedigheid en wysheid ; maar verwagt van de Europeaanen , verwagt van de Engelfchen, niet, in Kennis en Deugd
te zullen vorderen.
Nogthans verwondert bet my niet, dat gy u door hun
hebt laaten beleezen. lk weet , in hoe verre de booze
Geesten hun byttaan in die kunst ; van hunne vergevorderdheid in dezelve had ik eens eene zeer beflisfendeproeve.
Toen de Engelfche Saib (*) , by wien RURSHA BEDWAN
voor Mounshi ['Folk] diende, zich te 21gra onthieldt, fchiep
hy vermaak- in de zodanigen, die hem bezogten, te verbaazen met de ten toon fpreiding van zyne Toverkunst.
— Under andere kunftenaaryen, deedt by het geheele
gezelfchap, beftaande uit meer dan dan twintig Perfoonen, hand aan hand, in de rondte than. Hierop draaide by de kruk om van een klein werktuig, enkel beftaande uit Metaal en Glas, (doch 't geen ik veronderftel dat de booze Geesten infloot, die op zyn bevel gereed ftonden ;) dit bragt te wege , dat wy alien , ten
zelfden tyde, door de armen been, een flag voelden , als
of elks armen door een zwaaren ftok waren ftukken geflaagen ; terwyl egter niemands arm. in 't minst verzeerd
was. Dewyl wy alien den hoot voelden juist op het zeifde oogenblik, was het onmogelyk dat by ceder van ons
kon aanraaken : bet is derhaiven blykbaar, dat het niet
anders dan Tovery kon weezen , die zulk eene zeldzaame
uitwerking te wege bragt. — Op eenen anderen tyd
halt hy het doordringend daglicht uitgeflooten, 't welk
altoos ongunftig is voor zulke bedryven. Fly liet ons
zien , hoe geheele Legers van Menfcben, van Olyphanten , van Paarden, langs den muur voor ons heenen Bingen,
(*) Zo Teel als een Heer, een Man van onderfcheiding.
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gem Ms zy verdweenen werden ze opgevolgd door terl
ontitelde Zee, vuur uitgeevende, en fchuimende met a4•
len vertoon van een geweldigen ftorm. Schepen zeilden
Op de golven des diepen Oceaans; menfchen vertoonden
zich, verwilderd door de ongelegenheid, waar in zy zich
bevonden , ftelden alles in 't werk om de fchepen van de
fcherpe rotzen , welke hun dreigend omringden, of te
bouden, of het leeven aan de overzwalpende zeegolven te
onttrek ken. Het gezigt dier elendigen perste ons de traanen uit de oogen , en wy borften uit in jammerklagten.
Maar ziet , op bet eigen oogenblik liet men het
licht in de kamer fchynen , de vertooning verdween ,
en wy zagen niets dan het gewoon behangzel der
kamer.
'Lou de Zoon van coAsurnivn het Land zyner Vaderen verzaakcn, en ommewandelen in ftreeken, waar het
glansryk Hernellicht der Zonne de Inwoonders fchaars
vetwaardigt met zyne gulden ftraalen , om hunne kunftenaaryen als de even verhaalde uit te oefenen? Zeker, 'er
zyn Gocheiaars genoeg in Hindoflan, die hem, voor eene
geringe belooning, zouden onderwyzen in de Toverkunst
en in haare verborgenheden ; en daar de Dnivels, door
%velken zy hunne kunftenaaryen pleegen, Duivels van ons
eigen Land zyn, moeten ze van eenen min fchadelyken
aart weezen dan die der Vreemdelingen.
Zo verre zyn ze van door Wysheid beftuurd te
worden, dat de Wetten , door welke die Volken zich
laaten beheerfchen, verfoeilyk zyn, en ongerymd. Dit
zal ik u bewyzen door de volgende fpreekende daaden ,
van welke ik zelve ooggetuigen was , geduurende myn
kort verblyf in hunne Legerplaatze. Even gelyk gy, had
ik tnegelaaten dat myn geest ingenomen wierd met eat
gunitig vooroordeel ten aanziene van een Volk , welks
gedrag zo zeer ten voordeele van onze Natie geftrekt
heeft.
De orde en geregeldheid, welke onder hun heerschte,
vervulde my , in den aanvange, met een zeer hoog gevoelen van hunne deugd en wysheid. Ik had nog gees
blyk gezien van eenige Godsdienstplegtigheid door hun
waargenamen , wanneer, op den derden nag naa myne
komst , myne aandagt getrokken werd door een' optogt,
welken ik veronderftelde ter eere te zullen flrekken van
hunnen Devah CO. — Nieuwsgierig om den aart hunner
(*) De Godheid , aan welke eerdienst words toegebragt.
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Godsdienstplegtigheden te zien, volgde ik , te deezer
gelegenheid, dien ftoet, na bet gedeelte der Legerplaatze,
werwaards dezelve den weg nam. Wanneer ik , zo zeer
tot myne verwondering als fchrik , een armen Soldaat op
het felst zag geesfelen. Dat een onzer Priesteren, vrywillig, alle die flagen als eene boetedoening leedt , zou
my niet bevreemd hebben. Wy zien dagelyks voorbeelden van grooter lichaamsfmerten , die onze Fakeers zichZeIven aandoen. Maar ik kon my van de uiterfte verbaasdheid niet wederhouden, toen ik berigt ontving, dat
deeze wreede Plegtigheid eenen Krygsman werd aangedaan , wegens de beuzelagtige misdaad , dat by eenige
weinige Roepyen eenen zyner Officieren ontvreemd hadt.
Ongetwyfeld , dagt ik , de Zeden deezer Volks
moeten wel zeer zuiver zyn , in welks oogen zo gering een Misdryf met zo zwaar eene ftraffe wordt t'huis
gezogt.
Terwyl ik nog peinsde op het tooneel door my aan.
fchouwd, werd ik genoodigd in de Tent van eenen OffiCier, die my, naa myne komst in de Legerplaatze , met
zeer veel beleefdheids bejegend hadt. Niet fang hadden
wy zamen gefprooken , (want by wist zich in het Mors
zeer wel uit te drukken,) of verfcheide zyner Mede- Officieren kwamen hem een bezoek . geeven. Zy fpraken in
'hunne Landtaale, en bet bleek, uit de hevige vlaagen van
lachen , waar in zy uitborften , dat zy een zeer genoeglyk onderwerp behandelden. Ik begeerde te wee.
ten wat de ftoffe was van bun gefprek, 't welk zo veel
vreugde en gelach verwekte , en verzogt myn Tolk ora
opheldering. Hy vermeldde my bet onderwerp van hunrle — En waar in beftondt het? De Oneer
van een hunner eigene Landgenooten , een Overften van
hoogaanzienlyken rang, wiens Egtgenoote hadt toegelaaten dat de fakkel haarer kuischheid uitgeblaazen wierd
door den vuilen adem eens verleiders ! Hoe groot, riep
ik uit, en zwaar moet de ftraffe niet weezen, welke den
fnooden bedryver van zulk een verfchriklyk misdryf
wagt ? Indien de ontvreemder van eenige weinige Roepyen eene zo geduchte geesfeling moest ondergaan, wat
7a1 hem wedervaaren, die laag en booshartig het bedde
van zynen vriend bevlekte, diens eer fchondt, diens huislyken vrede verwoestte ? Indien het gewigt der ftraffe
geevenredigd is aan de misdaad , en de fnoodheid des
bedryfs, dan kan de verbeelding zich naauwlyks jets
voorftelIen, zo fcitriklyk als bet lyden waartoe die misclaamet
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daadiger zal verweezen worden ! Deeze myne aan•
merking, door den mond myns Tolks aan het gezelfchap medegedeeld, verdubbelde de luidruchtige vreugde
van het gezelichap. Vervolgens hoorde ik , te myner ui•
'write verbaazinge, dat de Oneere, een deezer aanzienlyke
Europeaanen aangedaan , geboet wierd, niet door ftraffe
aan den Misdaadiger, niet door hem aan 't leeven te komen, niet door fchande, hem of zyn Geflacht aangedaan:
maar door het betaalen van eene fomme Gelds! — Kan
'er Deugd bettaan onder een Volk, dat mecr prys ftelt
op eenige weinige •Ilukjes Zilver, dan op zyne Eer?
Deeze byzonderheid kon niet nalaaten het hoog gevoelen, 't welk ik van dit Volk gekoesterd hadt, veele graaden te doen daalen op de fchaale myns oordeels. Maar
ik zou my misfchien langer onder hun opgehouden hebben , was ik geen ooggetuigen geweest van een allerfchriklykst bedryf, 't welk myne ziel met verontwaardiging en afkeer vervulde. — Ja, myn misleide Vriendt
ik zag deeze Helden, die gy u voortlelt als zo zuiver,
zo onbefchadigend, zo vol goedaartigheid — ik zag hun,
(myn hart yst, myne hand beeft !) met een gelaad 't welk
de hoogffe voldoening vertoonde, een heilig aftlammeling
van een gevlekte Koe vetflinden! Ja, zismorru.A, dit
ongelukkig Kalf , waar voor duizend heilige Fakeers hun
leeven zouden gewaagd hebben , werd geflacht op het
bevel van deeze onmenschlyke Europeirs, en zonder eenige de allerminfte knaaging opgeeeten!
„ Naa eenige verdere waarneemingen van gelyken
„ ftempel, ontmoeten wy den Brief , waar in de Bramin
„ SE1EERMAAL zyne waarneemingen mededeelt, gedaan
„ geduurende zyn verblyf in Engeland, en welke MAAN,
DAARA aan ZAARMILLA zendt, OM hem de beoogde Reis
„ na Engeland te ontraaden.."
(Deeze Briaf in 't volgend Stukje.)
LEVCADER.

Eene Spaanfche Vertelling.

(Naar het Fransch van

B

DE FLORIAN.)

y een fchoon maanlichc, in 't midden van den Zomer, keer-

de een bejaard Heer , met zyn Gezin , terugge van eene
wandeling in de nabyheid van Toledo. Zyne Vrouw ging met
hem gearmd : zy waren vergezeld van hunne Dogter, omtrent zeventien jaaren oud ; en eene Dienstmaagd , hun denige Huisge-

1100te. Deeze bejaarde Heer, van eene Familie , die in' vervat
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vai geraakt was 5 afkomilig, doch van een uitifeekend Character,
heerte Don CARLO, zyne Vrouw Donna MARIA, en hunne Dogter , die fchoon van gelaat, dan nog fchooner van ziel was,
droeg den naam van LEUCADEA.
Op het onverwagtst vertoonde zich een jong Ridder, die
desgelyks eene wandeling deed. Zyn naam was RUDOLPHO.
—flywasenva diebdrvenCharctes,diezchverb lden,
dat de naam van Edelman , en de verwagting van een ryk Erfgoed, genoegzaam waren om alle gevoelens van eer en gere•
geldlteid van gedrag to verzaaken. Hy was pas van tafel 'opgeftaan , vergezeld van zyne tafelgasten , even gelyk hy door
den wyn verhit. Welhaast kwamen ay by Don CARLO en diene
ezin. Het was gelyk de aanval van wolven in eene kudde
fchaapen. Zy hielden flit. Zy zagen met een onbefchofteu opilag van oogen de Moeder en de Dogter aan. Een banner nail
eenige vryheden met de Dienscmaagd. De oude Heer, tusfchett
beiden treedende, wordt befpot. Met een beevende hand trekt
hy zyn zydgeweer. R UDOLPHO , lachende op dien wederfland,
ontwapent den Grysaart , grypt de hulplooze LEUCADEA ea
voert haar met geweld mede na de Stad, vergezeld door zyne
snisdaadige meclegenooten.
Terwyl Don CARLO de hevigfle verwenfchingen tegen de roovers zyner Doges uit , terwyl Donna MARIA vol angst fchreeuwt,
en de Dienstmaagd flokflyf that van verbaasdheid, bevondt zich
de ongelukkige IJUCADEA in de armen van haaren wegvoerder,
die, zyn eigen huis bereikt hebbende ,door een geheime deur inkwam ,zyne vrienden deedt heenengaan, en zyn ilachtOffer in zyn
eigen kamer bragt. Hy tradt 'er in zonder eenig licht, en door
de huisbedienden niet bemerkr. Hy Butt de deur; en, eer
LEUCADEA tot zich zelve 'komt, pleegt hy het grootfte inisdrA
waartoe verhitting door den wyn, en beestagtige wellast, kart
aanprikkelen.
RUDOLPH() de eer van eene hulplooze Maagd op die trouwlooze wyze gefchonden hebbende flondt eettige oogenblikken
in beraad, welk een flap nu to neemen. Hy ondervond, ongetwyfeld, een gevoel van knaaging toes LEUCADEA tot zich zelve
kwam. D,e kamer was zeer donker; zy zugt, zy beeft, zy
wept met een beklemde item : „ Myne Moeder myne Moe„ der waar zyt gy? — Myn Vader! fpreek
fpreek —
„ zeg my wear ik, ben! ...... Welk bed is dit? 6 Myn
„ Qott! ben ik dan verlaaten? ..... Boort niemand my?
„ — Ben ik in myn graf? ...... Ach! wreed fchepzei!

„ Behaa,gde het den Healer,'
Toen zy deeze woorden uirte , greep RUDOLPH° haare hand:
de ongelukkige Schoone gal een gil , rukte zich van heat
los, en zeeg neder op den vloer. RUDOLPH° voegde zich by
haar, Op haare knieEn liggende , fprak zy 'tender een vloed van
traanen , op den weemoedigften won: „ Ach I wie gy ook
mon; weezere „ gy hebr my tot het ongeeukki gat ei verage:.
*ENO. 1798. 110. 7•
ly17,141

Sat

LEUCADEk•

„ lykst fchepzel gemaakt! Indien gy nog eenig gevoel van eer
• bezit , indien gy vatbaar zyt voor eenig medelyden, zo bid
,, en fmeek ik
dat gy een einde aan myn leeven maakt I
, Deeze weg itaat u alleen open , om het ongelyk, my aan, gedaan, te boeten ! Gy kunt zulks met de uitertle vei„ ligheld doen; geen ziel is bier tegenwoordig;uw misdryf zal
„ een geheim blyven, en min fnood weezen clan 't geen gy
„ gepteegd hebt. ik wil bet u vergeeven ik wil u Mies ver• geevea l indien gy my van het leeven berooft; in den doo4
,, hob ik myn enige toevlugt.”
RUDOLPHO verliet, zonder eenig woord te fpreeken, zyn kaer; floor de deur, en haastce zich na buiten; ongetwyfeld
om verzekerd te weezen, dat niemand in huis, of op ftraat,
de volvoering van zyn oogmerk kon verhinderen.
Hy was niet nit het vertrek gedaan, of LLUCADEA tees pp,
vervoegde zich aan eerie zyde des vatreks , en, rondsom tastende, vondt zy een venfter; zy opende de lniken, vast befloiten hebbende zich dear uit te werpen. Dan in dit oogmerk
vondt zy zich verhinderd door yzeren tralien; doch het licht
der tnaane , door de opening ter kamer invaltende, ontdekte
bear wat 'er in was. LEUCAREA alit* il-okityf van verbaasd,
bad, een prooi Sian Heeds afwisfelende bedenkingen. Doch
rondsom zich ziende, en alles wet in de kamer was opneemen.
de , zo huismad als fchilderyen , ontdekte zy een Gouden
Kruisbeeldje, op eerie Bidplaats itaande. Dit Dann zy weg,
en verborg het in haaren boezem. Hierop de blinden weder
fluitende, wagtte zy in den donker af,, welk een lot de barbear over hear befchooren hadt.
Wel-beast keerde BLIDOLPHO weder. Hy was alleen, en nog
zonder liar. Hy zogt en vondt LEVCADEA blinddoekte haare
oogen met een zakdoek, ram hear, zonder een enkel woord te
fpreeken. by de hand, bragt haar op ftraat , en, naa verfcheide 1:-aten omgeloopen en doorkruist te hebben., hieldt by nil
by eerie groote Kerk. Hier lief by haar than , en liep in eller
yl weg.
Het leedt eenigen tyd eer LEUCADEA het waagde om den
blinddoek ter zyde te fchuiven. Eindelyk, Diets rondsom zich
hoorende, deedt zy dien weg, en vondt zich naby eerie groote
Kerk. Haar eerite denkbeeld was , op haare knian te vallen ,
en tot God de vuurigfte gebeden nit te itorten. Dit gedaan
hebbende, Tees zy op , en keerde, met beevende fchreden, na
bet huis hears Vaders.
De ongelukkige Vader en diens ontroostbaare Egtgenoote =ten haare vermiste Dogter met heete traanen te beweenen. Zy
hooren aan de eeur kloppen; Don CARLO fnelt 'er heen, en, de
dour openende, ziet by zyne LRUCADEA: by drukc haar in zyne
armen. onder het uitboezemen der onbefcbryfbaarite blydfchap.
'Dc Moeder beast zich om deel te neemen aan dit hartroerend
tooneel. Zy werpt zich in de Armen van haare Dogter. Beiden
ow.
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iamhelzen,beiden fpreeken zy toc hair te gelyk; zy noemen haar
hun geliefde kind , hun eenige vreugd, de eenige item hunner
hoogklimmende jaaren. Zy befproeijen haare wangen met afbig.
gelende vreugdetraanen; zy doen en herhaalen eene menigte van
vraagen; zy geeven haar geen oogenblik tyd om te ant woor•
den.
LEUCADEA wierp zich, toen de eerffe tedere aandoeningen
eenigermaate bedaard waren, voor haars Vaders voeten neder, en
verhaalde, met neergeflaagen oogen , en een gelaat van fchaamte
bloozende , wat 'er gebeurd was. Overmeesterd door haare
aandoeningen , was zy bezwaarl;k in fiat het treurig verhaal
ten einde te brengen.
De gryze Vader beurt haar op, en drukt haar aan zyn hart;
zeggende: „ Myne waarde! fchuld alleen onteert; maar gy zyt
„ onfchuldig. Vraag uw geweeten: verwyt het u eenig on„ kuisch denkbeeld, eenig woord , eenige dsad, onvoegelyk
„ voor uwe Sexe? Neen, myne beminde Doper ! gy zyt nog
„ dezelfde; gy zyt nog myne deugdzaame LEUCADEA! Myn va,, derlyk hart agt en bemint u; misfchien in hooger maace, dart
„ v6Or uw ongeluk!”
LEUCADEA vercroost door die verzekeringen haars Vaders ,
kon nu de oogen tot hem opheffen. Zy toonde hem het Kruisbeeld , 't geen zy weggenomen en in haaren boezem verborgert
halt, in de hoop, dat het, ten eenigen dage, ten middel mogt
dienen om buten wegvoerder te ontdekken. — Don CARLO
nam het Kruisbeeld, 'c welk by eenige oogenblikken , in diep
gepeins, bekeek ; traanen rolden hem ten oogen uit. Wat 'er in
zyne ziel omging, kan het vaderlyk hart alleen bezeffen. Toen
by zich in !hat voelde om re fpreeken, boezemden zyne lippen de gevoeligheid uit van diepgewonde eer — gewond in
bet tederst gedeelce. Zyne vervoeringen maakten een diepen
indruk op bet hart van LEUCADEA. De goede Donna MA..
ILIA brags eerlang zyne ontroering en drifcvervoering eenigzins
tot bedaaren. Zy nam het Kruisbeeld van hem af. De ongelukkige Vader poogde nu zelfs zyn toorn te vergeecen, op dat
by in ant 'Bogs weezen , om , op nieuw , zyne ongelukkige
Dogter te vercroosten.
Naa eenige dagen , dikwyls in traanen gelleeten , herfielde
LEUC ,DEA ; in zekere mate keerde hare bedaardheid van geest
weder: mar zy ging nimmer nit; als bedugt, dat een ieder ,
die haar ontmoette, haare fchande op haar aangezigt zou kunnen leeven. — Helaas! zy hadt welhaast een meet ontzettende reden voor haar t'huisblyven,
LEUCADEA ontdekte haare zwangerheid. Haare Ouders konden
hair niet dan met moeite overhaaien , am een leeven te bewaaren, 't geen zy thans als ondraaglyk aanzag. Veele dagen lang
wilde zy aaauwlyks, eenig voedzel neemen. Haare genegenheid,
egcer, tot haare (Riders, en een gevoel van de gewigtige pligten, die cantina zouden uit haare Blume betrekking ids Moe.
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der, bewoogen haar, in 'c einde, om met gelaatenheid te be.
tusten ip haar droevig lot.
Toen het verwagte tydperk naderde, huurden Don CARLO en
gyne Vrouw een klein L,andverblyf, werwaards zy heenentoogen zonder eenige Dienstbode, mede te neemen. Zelfs toen de
tyd daar was, riep men den byftand eener Vroedvrouwe . niet in;
Donna MARIA volvoerde Riles zelve. LEUCADEA verloste geluk.
kig van een welgemaakten Zoon. Don CARLO hieldt bet Kind
ten doope, en gaf het zyn eigen naatn. LEUCADiSA die met
Zorge hadt opgezien tegen deezen flaat van Moeder , voelde nu
al tie kragt der moederlyke tederheid; en bet gezigt van haar
Zoon werd zo noodzaakiyk voor haar beflaan, dat men befloot
flit Kind in huis re houden, en te doen doorgaan voor een
Agter-Neefje van Don CARLO.
Het Gezin keerde met den tyd weder na Toledo, waar niemand
de reden van het uit de Stad weezen deezes Gezins vermoed
hack. Het geval van RUDOLPHO was geheel onbekend. Hy hadt
zyne Geboorteflad, kart naa dit gebeurde, verlaaten , en Napels
daar voor verwisfeld. En LEUCADEA, algemeen geagt en bemind,
genoot het geluk van Moeder te weezen, met de eer, aan het
character van eene voorbeeldlyk leevende Maagd verfchuldigd.
De kleine cnimo groeide voorfpoedig op, en nam van dag tot
flag toe in aanvalligheid. Zyn verfiand, zyn voorkomen , waren
boven zyne jaaren , toen by zyn zevende jaar telde. Op zekeren dat 'er een groot Stierengevegt gehouden werd, fiondt
dit Kind aan de hnisdeur, om de jonge Ridders te zien, die
na dit gevegt beenenreeden. fly was alleen; by begaf zich aan
de overzyde van de araat , om de Ridders te zien die van den
anderen kant kwamen: in een oogenblik geraakte een Paard met
den opzittenden Ridder aan 't bonen, en reedt over het arme
Kind heenen; bet lag weenende op firaat , zich wentelende in
bet bloed, 't geen uit eene hoofdwonde vloeide. Veel yolks
fchaart zich om het Kind heenen. Onder die hoop zag een oud
Edelman, gevolgd door zyne bedienden , op weg am bet
Stierengevegt te gaan zien, het gewonde Kind, fchoot toe, nam
bet op, wiesch het bloed van 't aangezigt, zondt een zyner
bedienden om een wondarts, en , door de menigte heendringende, bragt by het Kind in zyn eigen huis.
Don CARLO , diens Vrontw en Dogter, vernamen welhaast het
ongeluk , het Kind overgekomen. De laatstgemeide liep op
ihaat, als eene bysterzinnige Vrouw, roepende am haar Zoon.
— Haar Vader hadt moeite om haar in te haalen ; haar te vet%
geefsch fmeekende, bet Kind haar Zoon niet te noemen. Elk
fen heklaagde hun, en verhaalde welk een weg de oude-Ede/•
man met het Kidd was ingenaagen. Zy fpoedden zich derwaards.
Zy werden gebragt in eene kamer, waar zy het Kind, reeds on.
der de handen van den wonddrts vonden. LEUCADEA was 'or
eerst: zy fnelt na haar Kind, drukt het aan haar hygenden boeg em, befproeit het met vreugdetraaneh, en verlangc de wonde
te
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ie zien. Het lieve Kind , 't welk nog fareide begint te
lachen , op 't oogenblik dat het zyne Moeder 2iet; hy fireelt
haar op zyne gewoone wyze, haar verzekerende dat hy wet
was. De wondarts verklaart de wonde niet gevaarlyk. LLUCADEA doer hem herhaalde keeren die traostvolle verzekering
doen terwyl Don CARLO en diens Egtgenoote den Edelman
voor het betoon zyner menschlievenheid bedanken , en hem
vermelden dat het Kind een Agterneef is; tragtende, op eene
bewimpetde wyze, verfchooning te vraagen over de groote maate van zorgvuldigheid en toegenegenheid , weike hun Dogter
ten aanziene van dit Kind betoonde.
Toen de wondarts vertrokken was, zat LEticA p IIA by het bed,
waar op de Kleine gelegd was, en, de kamer van tondsommo
beziende, flondt zy ten hoogften verbaasd, daar hetzelfde Huisraad , dezelfde Schilderyen, re ontmoeten, welke zy voorheen
by bet maanlicht, in Bien ongelukkigen nacht, hefchouwde! Zy
zag dezelfde Bidplaats, van weike zy het Kruisbeeld hadt weggenomen; alles deeds zich aan haar oog als ten vollen hetzelfde op. LEUCADEA twyfelt Diet in 't minfte of zy bevindt zich
in hetzelfde huis , in de eigenfle kamer, waar zy zo onge/ukkig eenmaal was heengevoerd.
pit gezigt trof haar ten diepfte; bleekheid bedekte haar aangezigt, roodheid volgde welhaast, en zy vie' in zwym. Elk
booth haar byftand, en, tot zichzelve gekomen , brag men haar
t'huis. — Don CARLO wilde bet Kind medeneemen ; dock de
oude Edelman verzette 'er zich tegen ; verzoekende dat her
Kind, tot de voile herflelling, daar ten huize mogt blyven. Doti
CARLO, bezorgd over zyne Dogter, geeft aan dit voorftel gehoor, en begeeft zich na huis.
Op bet eerfte oogenblik dat zy zich alleen bevonden , ont.
dekte LEUCADEA wat -zy gezien hadt, en verzekerde haare Onders, dat dit het eigenfte huis was , werwaards geweldig
heengefleept geweest was. Don CARLO befloot terftond , nader
onderrigt op te doen , ten opzigte van een Perfoon, wiens
kennis voor hem van zo veel aangelegenheids was. Reeds hadt
by vernomen dat de menschlievende Edelman Dont
D.EGO na
SAI■ TELANA heette welhaast ontdekte by dat diens eenige Zoon
RUDOL p Ho genaamd was, en zich zints omtreni even jaaren te
Napels onthieldt; als mede dat diens verblyf in Italie hem zo
geregeld in gedrag gemaakt hadt als by voorheen los was. Men
voegde 'er by, dat die jonge /Jeer voor een der fchoonfte en
heftwaamfte Jongelingen gehouden werd , en zyn fortuin in
Castilie zou maaken.
Don cAno deelde deeze ontdekkingen aan zyne Vrouw en
Dogter mede. Zy konden niet twyfelen of deeze RUDOLPH°
was de Man die LEUCADEA onteerd hadt; maar hoe was het
mogelyk te veronderfiellen dat by dit aangedaane ongelyk zou
willen boeten, door zyne band te geeven aan eene jonge Juf.
fronw, wel van edele afkomst, maar bykans zonder middelen
X3
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Dots CMG kon dit niet als mpgelyk befchouwen, en was
reeds bedagt op welk eene wyze by (lien hoon door wreak.
neeming zou betaald zecten. 'LEUCADEA fnaeekte hem de
befchikking op die zaak aan haar over te !eaten. Bezwaarlyk
liet haar Vader zich overhaalen; doch gal in 't einde toe
aan haare onophoudelyke en dringende aanzoeken. LEUCADEA
kreeg langs hoe meer bedaardheid van geest.
Zy was ryplyk bedagt op de flappen, die haar in een ze
netelig geval te neemen fionden. Haar Zoon was nog ten W.,
ze van Don DIE00 , en werd door hem met alle tederheid bebandeld. De wond was geneezen. De Moeder, Don CARLO
en Donna MARIA, bragten geheele dagen by het Kind door.
Op zekeren dag, dat LEUCADEA zich alleen bevondt met DOA
DIEGO terwyl die goede Heer het Kind voor zich bath ,
kuschte, en met bet hoogfie welgevallen fprak van het genoe•
gen 't welk by in dit Kind fchiep, kon LEUCADEA zich van
traanen niet onthouden. Zy poogde te vergeefsch die te verbergen. Don DIEGO vroeg, waarom zy zo zeer ontroerd en
aangedaan was; by vroeg het met zulk een ernst, deelneeming
en vriendfchapsbetoon , dat LEUCADEA, eindelyk, met neergeflagen oogen , en fnikkende, verhaaide wat ten zynen baize
gebeurd was ; vertoonde hem het Krdisbeeld , 't welk Don
DIEGO terftond herkende; en befloot haar verhaal met deeze
Uw Zoon heeft my onteerd, en ik omhels uwe
woorden:
kniedn 1 Uw Zoon heeft my tot fchande en oneere gebragt,
,, en ik kan niet nalaaten u te beminnen els den toegenegenflen
„ Vader 1"
De kleine CARLO , het weenen van LEUCADEA ziende ,
inede op zyne kniedn , en firekte zyne handen tot Don 1E60
nit; hem fmeekende, zyne goede Nigt (want met dien naam was
by geleerd zyne Moeder te noemen) niet meer te bedroeven.
Don tattoo bleef niet onaangedaan by een zo treffend tooneel. Hy beurde LEUCADEA en haar Zoon op, en omhelsde
ze beiden; zweerende dat RUDOLPHO nooic eene andere Vrouw
zou hebben dan LEUCADEA.
Op dien eigen dag vaardigde by eenen Brief aan RUDOLPH°
af; vorderende dat by onverwyld na Toledo zou wederkeeren ,
wear by een gefchikc voorwerp hadt aangetroffen te zyner Egtverb in ten i sfe.
RuooLPno vertrok ylings van Napeh , en kwam ten huize
syns Vaders. — 't Was vooraf opgeftemd , dat LEUCADEA neck
lure Ouders ten huize van Don DIEGO zouden weezen by
de aankomst zyns Zoons.
Nan dat de eerfte oogenblikken , beftemd voor tie vreugde
tier weditrOntmoetinge, voorby waren , bragt Don DIEGO her
Huwelyit op 't tapyt , wear over by gefchreeven hadt. Hy
weidde breedfgraakig uit over de Rykdommen van de bedoelde
Druid, en befloot alles met zyn Zoon eene afbeelding over te
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einde hadt doen fchilderen.
Man fchrik en afgryzen , en beweerde tegen zyn Vader, hoe by
onmogelyk zulk een weeken tot zyne Vrouw kon neemen.
Don DIEGO nam een duffer won aan , en hieldt ftaande dat,
in een Huweiyk , niets anders dan Geld opmerking verdiende.
RUDOLPH° daarentegen, bedreedt dit beginzel met elle mogelyke welfpreekenheid; vertoogende alle de elenden , daar door
veroorzaakt ; 'er byvoegende , dat zyn eenige wensch , zints
eenigen tyd , zich alleen uitgefirekt hadt om eene deugdzaame ea
beminnelyke Wederhelft te vinden , aan welke by middel van bell
!Inn kon verfchaffen , en met welke by dat pink zou kunnen
ken, 't welk Schwan alleen met geene mogelykheid konden geeven.
Don DIEGO, zyne vreugde over die betuigde gevoelens verber.
gende geliet zich het begrip zyns Zoons te beftryden. Op dit
oogenblik kwam de knegt binnen , met de boodfchap dat Dom
CARLO en diens Familie gekomen waren om by hem ce eeten.
Nook vertoonde rich LRUCADEA zo fchoon ; het fche:n
of dien avond hare bekoorlykheden een dubbeien luister be•
komen hadden. Zy fchitterden in de oogen van RUDOLPH°
die, met veel nieuwsgierigheicis, onderzogt , wie deeze School).
heid was. — Zyn Veda, zich gelaatende hem niet te hooren,
vervoegde zich tot Donna MARIA en LEUCADEA , en bemerkte,
met groot leednreezen , dat het gelaat van LRUCADEA bedekt
wierd met eene doodlyke bleekheid ; dat bore hand in de zy.
ne beefde , en dat zy, op 't gezigt van RUDOLPH° , op bet
punt was van ce bezwymen. Ondanks heart poogingen, ver.
liet hear de voorgenomene ftandvastigheid , en zy zonk be.
zwymend weg. RUDOLPH° fnelde ten haaren byftande , met
eene drift en angstvailigheid , die zyn Vader zeer voldeedt.
In 'c einde kwam ISUCADER weder tot richzelve ; en zy
gingen aan tafel. Geduurende den maaltyd , kon RUDOLP/14
geen oogenblik nalaaten bet oog te flaan op 't gelaat dier on*
bekende Schoone. Zy bemerkte zulks ; maar heave oogen onte
weeken de zyne. Zy fprak weinig ; maar 't geen zy fprak
had eene bevalligheid en eene betoverende kragt , vergezeici
met zeker inmengzel van zwaargeestigheid, 't welk het zyne
bydroeg tot her genoegen , wear mede RUDOLPH° riles, wat zy
niece, aanhoorde. — De kleine craw, naast zyn Vader aaiz
tafel gefchikt, was de lieftalligheid zelve. R,UDOLPHO praattes
met het Kind ; en, verrukt door de bevalligheid, zeide try,
onder anderan , dat de Vader van zulk een Kind rich gelukkig
mogt agten.
, Van tafel opllaande, nam RUDOLPH° diep getroffen door de
bekoorlykheden van LEUCADRA zyn Vader ter zycle , en zeide
tot hem , op een eerbiedigen doch verzekerenden won , dat
geene bedenking , welke ook , hen) zou kunnen beweegen orn
die te trouwen van welke hem het fchriklyk portrait was ter
hand gefteld.
,, Het moet nogchans' gefchieden ," fprak
,de Vader,
0 of gy zoudt de voorkeuze ummea geeven
X 4.
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„ aan de jonge JufTrouw met welke gy thans den avondmaal• tyd gehouden hebt." „ Die longe Juffrouw!" riep nu*
DOLPH° uit, „ Ik zou in'y den geiukkigtien der Mennen reke,
„ nen, indien zy de goedheid wilde hebben om my .haare hand
• te fchenken!'' ,, En ik," was het antwoord van Don
DIEGO „ zal de gelukkigtle der Vaderen weezen , indien myn
;, Zoon, door deeze Egtverbintenisfe, eene misdeed boet, waar*
,, door by zyn edelen Naam fchandelyk bezoedeld heeft!"
Flier op verhaalde by aan RUDOLPHO, wet by van het yourgevallene wist , en haalde uic zyn boezem het Gouden Kruis.
beeld met deeze woorden: Zie myn Zoon I zie de Getui*
„ ge en Reper van het fnoode misdryf door u gepleegd. Zie
,, Hem die u nook vergiffenis zal fchenken, voor dat LEUCA,, DEA u eerst uwe misdaad vergeeven heeft!"
RUDOLPHO bloosde op die ontdekking, en wierp zich neder
1k heb
aan de voeten van LEUCADEA, met deeze woorden:
• uwen haat, ik heb uwe veragting, verdiend; maar, indien de
„ eerbiedvollte liefde, indien het opregtst berouw,, eenig guest.
betoon verdieren , weiger my dan geene vergiffenisfe. Eat
„ woord van, uwe lippen zal my den veragtlykften en elendig• lien van alle Menfchen , of den getukkigfien en toegenegen*
74 lien Egtgenoot , maakent's
LEUCADEA aanfchouwde hem, met oogen vol traanen , voor
een oogenblik zonder eenig woord te fpreeken : zich daar op
tot den kleinen CARLO wendende, nam zy het Kind op haare
Armen , en boodt het zynen Vader aan ; zeggende, met eene
Dit is myn antwoord. Mogt dit Kind voor
beevende item :
u de bron zyn van zo veel geluks , els bet van weedom ge-is voor zyne Moeder!"
„
Men zondt onverwyid ow eenen Priester, met een Alcayd en
twee getuig,en ; en de Huwelyksvereeniging werd dienzelfden
avond voltrokken. De fchoone LEUCADEA kreeg de belooning
hearer kinderlyke trouwe ; en RUDOLPH°, die zints lenge zyn
losbandig gedrag- verbeterd hadt, genoot het geluk van te ondervinden, dat 'er geen aardsch geluk is , welk met deugdzaame liefde wag vergeleeken worden.
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MYN HEAR!

Ik heb onlangs eenen Brief aangetroffen over het Sekoonnms•
ken , waar in die noodzaaklyke pligt van eene goede finisvrouw onverdiend in een belachlyk licht gezet wordt. Ik zou
het Prulfchrift waarfchynlyk reeds vergeeten geweest zyn.
IVIaar het jaargetyde komende, waar op de meeste Vrouwen
bet voeglyk oordeelen haare vertrekken to zuiveren van den
rook en vuiligheid des Winters, bemerk ik, dat deeze fpotag.
tige Schryver, in elk gezin , als 't ware, geleezen, en zyn gefchryf aangehaald worth, wanneer eene zorgvuldige Huismoeder het onderneemt om haar voorregt to handhaaven, en de
pligten , aan Kaaren flaat verknogt , te volvoeren.
De Vrouwen befteeden haar tyd doorgaans in lets beters
dan fchryven. De bezorging des Huisgezins, en wat dor aan
vast is, rust voornaamlyk op haare fchouderen : re deezer oorzaalte zyn 'er Ilegts weinige Schryfaers; en de Mannen, weetende hoe noodig onze huislyke bemoeijingen zyn tot hun
en der Huisgenooten geluk , draagen veelal zorge om de
Sexe te rugge to houden van zich in Letterbezigheden te verdiepen.
Men hoort, uit dien hoofde , allerwegen zeggen :
Myne Huisvrouw kan geen Verzen maaken, ' c is waar, doch
„ zy weet een ftnaaklyken Schotel te bereiden; zy kan geen
„ Drukproeven naazien, maar zy booth het oog op de Kinde„ ren geflaagen, en brengt het werk der Dienstboden te regr;
„ zy kan zich niet uitredden uit het wargaaren der Staafkun„ de, maar zy breidt nette Kousfen. ” Dit noemen zy eene
Vrouw pryzen , en regr doen aan haar Character, met veele
byvoegzelen van foortgelyken aarr.
Ik zeg, dat de Vrouwen veelal haar tyd befteeden in iets
Drudgers, dan fchryven, te verrigren; anderzins zou de Brieffchryver, van wien ik fprak, zo lang niet onbeantwoord gebleeven zyn. 'Er zyn ever Vrouwen onder ons, die foms de
Naald nederleggen en de Pen opvatten. 1k verwonder my zeer
dat niemaud deezer Schryffters zich gezet keeft om den ons
begekkenden Man te beatnwoorden. Wat my betreft , ik maak
geen eisch altoos van tot de clasfe der Schryfflers te behooren.
Nimmer Het ik lets drukken: maar ik kan het niet Langer verdraagen, dien Brieffchryver onbeantwoord te laaten, en zyne
aanvallen op de Sexe niet te wederleggen.
Neem, myn Heer! alleen onzen toefland in opmerking. De
Mannen zyn, over 't algemeen genomen , natuurlyk onoplettend
op alle zindelykheid ; doch waar toe die zagte benaaming ? ik
4urf fchryven, de Mannen zyn uit den aarr morsfige fchepzels.
— Indien het Diet ware, dat hunne verbintenis met de zinaelyker Sexe hum mien herch pfde , en een gelu.kkigen invlocd
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vloed hadt op den algemeenen loop buns leevens, die Heeren
der Schepping zouden in morsfigheid vergaan , en volkryke
Steden den dampkring befmetten met de fchtadelykite uitwaasfemingen ongeredderde morsfigheid. 't Is de oplettenheid
en zorgvuldigheid der Vrouwen, die voorkomen dat de Mennen niet in voiflaagene Zw,nen veranderen, of althans op den
'feet dier door kiaddigheid vermaarde Dieren leeven. floe behrgryk zyn derhalven, de dienften, welke wy Vrouwen heron.
nen — en nogthans
worden wy, ter oorzaake van deeze dienften, uitgelachen, en ten fchauwfpel gelteld van de ongezoutfte jokkerny.
Laage ondankbaarheid ! Kiaddige
Misfchien, myn Heer1 denkt gy dat ik in
fchepzels! —
driftv rvoering fchryf.
Neen, myn Heer! ik verzcker
dat ik nook in myn ganfche leeven bedaarder van geest was;
en nogthans her is waarlyk genoeg om eene Heilige tot gramfchap te vervoeren, als men in aanmerking neemt hoe ouwaardig wy door de Mannen behandeld worden.
Daar is myn Egtgenoot , een good foort van een Man
evenwet ; dock ik wil u eene befchryving van hem geeven.
fly kwam op zekeren dog in onze zydkamer, wear ik bezig was
met een fink Linnen, ten huislyken gebruike, te fnyden. He•
„ mel!" riep hy nit, welk een omflag is hier? lk kan het
„ niet verdraagen dat 'er de Zydkamer uitziet als een Sny.
„ derswinkel; daarenboven moet ik eenige gewigtige Philofo„ phifche Proeven doen, en char toe ruimte van pleats heb.
„ ben." — Gy moet weeten dat myn iVlan een van die
Lieden is die gaarne voor Philofophen gehouden worden. Ik
pakte myn Linnen op zo fpoedig als ik kon , en zette my Ian
bet breijen van een Kous; dit nam geen pleats weg, dit
maakte geen geraas altoos. Onder dit werk wagtte ik of wat
myn Heers gewigtige verrigting zon weezen. Binnen omtrent een half uur waren de tafels be get met allerlei foort
van voddery ; vlesfen met water , kruiken met droogeryen ,
bordpapler, ander papier, kaarten, gom, en ik weet niet wat
el weer: in gereedheid lagen mesfen , fchaaren, vylen,
naalden , zyde, gaaren , wasch, boeken en gefchreeven papiee
Ten. Het verveelt my eene naauwkeuriger optelling te doen;
want ik ben pas ter helft. Hy begon aan 't werk; en hoewel
ik niet wist wat hy met elle die tverkzaamheden wilde, kon ik
nogthans duidelyk genoeg befpeuren dat by in geen zynet
kunstbewerkingen lhagde.
lk verblydde my deswegen, dat beken ik, en bad deer toe
voldoende reden : want , naa dat myn Man zich zelven dermaate hadt afgefloofd, en zo veel kwaads gedaan als een gap
in een porceleinwinkel, en de meiden geroepen om alles op te
redderen , ging ik het allerliefst tooneeltje, daar aangerigr, eens
met opmerking befchouwen. lk zal u niet ophouden met
eene flukswyze befchryving.; genoeg is bet te maiden, dat
hy
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by door het omflooten van zyn inktkooker myn beste maho•
nybouten tafel met groote inktvlekken bezoedeld hadt ; veel
vitriool was door hem geflort , en een groot gat in myn beste
vloerkleed gebrand ; de marmeren plaaten om de haard warm
befmet met gefmolten pik; daarenboven hadt by drie perceleine fpoelkommen verbryzeid , vier kelken , twee bierglazen „
en een van myne beste caraffen — en met dit alles, gelyk
ik reeds gemeld heb , zag ik dat by niet geflaagd was in eenige werking.
Zeg ondertusfchen son uwen Vriend, dien lasteraar van het
Schoonmaaken, dat bet op deeze wyze toekomt ,dat ooze kasfea
gevuld zyn met halve ,porceleine koppen , met gebroken bier,
en wyn- glazen , met dekzels van theepoteen, en glazers flop.
pen van uit den weg geruimde caraffen.
1k zat dan , gelyk ik zeide', neder in de befchouwing van al
tie kladdigheid in myn zydkamer, en van de verwoesting door
myn Man aangerigt — daar zat ik als het Geduld op een zuil,
lachende en vol fmerte; het trof my diep. lk had byna
gewenscht, dat al die gefinolten harst, plk en vitriool, in zyn
keel gekomen was dan op myn vloerkleed en haard. En het
is eene groote onwaarheid , dat de Vrouwen geen magi over
haar geest zouden hebben; want, niettegenfbande die hoogst
tergend gedrag, zeide lk niets, of bykaus niets ; alieen meritte al boertende , op, dat een myner kennisfen my Bens ge.
zegd hadt, dat de rode, waarom de Philofophen den naant
droegen van Literary Men, daar in beflondt, dat zy een groot
Litter maakten (*) — geen enkel woord meer. Een myner
dienstboden ruinide alles weg, en de Philofooph zat in flit
gepeins to neder.
Welhaast kwam 'er een Vriend , een Philofooph van dat flag ,
binnen treeden. „ Uw Dienaar , myn Heer ! hoe vaart gy ?"
„ Hemel !" was het antwoord, „ ik ben dood moede en
„ afgewerkt; ik heb den geheelen voormiddag bezig geweest
„ met het doen van Proeven ; maar idles to vergeefsch !"
Op bet hooren deezer klagte had ik meer werks ont
myn lachen, dan om voorheen myne gramfchap, to bedwingen.
Myn kostlyke Vriend Ong kort daar op nit, en ik , gelyk
gy gereedlyk moogt verondedlellen,verzamelde al myne kragren;
fchrobbers , boenders , zeep, land , affchraapfchuipen , weir.
den, met alien huishoudelyken yver, ter reiniging gt.bezigd. —
En ik was zeker de motile Wysgeer van ons hoiden: want
myne proefneemingen flaagden, daar de zyne mislukten. Alies
was
(9 Deeze woorden , Literary Men en Litter, hebben wy onvertaald geiaaten, om dat de kiank aileen de aartigheid maakt; het woord Litter komt
voar in eene Engellehe liirtekwyze, to make Litter in a room, die zo veel
zegt ala alles in ten kamer in wanerde maaken.
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was weder in orde , uitgenomen myn arm vloerkleed .--myn door vitriool befchadigd vloerkleed , 't welk tot een
gedagtenisteken firekt van deeze Philofophifche raazerny., of
liever Philofophifche dwaasheid.
Naauwlyks was deeze arbeid verrigt, of myn proefneemende
Wysgeer kwam weder t'huis, en zei my, met de koelfle onver.
fchilligheid , als of het niets ter wereld becekende , dat hy
tegen drie uuren zes Heeren ten eeten gevraagd hack. Het was
wen over 4én uuren. — Ik beklaagde my over deeze zo
plotsiyke kennisoeving, en de kortheid des cyds. Gek„ heid! gekheid !" voegde hy my toe , „ gy kunt een groote
„ Schaapenhout neemen , en een Kalfsrih, met wac Aardappelen
„ 'er by , en dit zal ons genoeg weezen."
Helaas I welk eene verwarring moet 'er plaats hebben in heC
hoofd van een Philofooph Een Schaapenbout , een Kalfsrib,
en Aardappelen — 1k wist niet of ik van lachen zou nit,
fchateren of toornig worden ; loch ik had geen tyd tot
een van beide. In anderhalf uur moest 'er eeten your den
Heer en zyne Gasten gereed weezen. Myn vloertapyt,
't walk reeds zo veel van de Proefondervindelyke Natuurmorgens geleden hadt , fiondt in den naamiddag door
kunde
morsflge Tabakrookers verder befmuld te warden.
Denk, denk eens naa, myn Heer! wat eene Huisvrauw in
zulke omfiandigheden te verdraagen hebbe; en dan — dan
nog naa dat alles, befchimpt en gehekeld te worden over
haare zindelykheid, en wegens het Schoonmaaken in Meymaand
op het belachlykst ten won gelteld
dit is weer dan de
geduldigfie onzer Sexe kan verdraagen.
't Geen ik u , in deezen haastig gefchreeven Brief, vermeld
heb , is fleets een flaauwe fchets van de betedigingen en onheufche behandelingen , welke wy te verdraagen hebben van
de zo zeer gerctemde Meerderhe-id der Mannen. Maar men
zal ons door uitlachen niet van onze zindelykheid afbrengen.
Eene braave Huisvrouw laac zich Bever ik weer niet wat
noemen , dan een Slons, even gelyk de Mennen liever een Cult
dan een Gek heeten.
Ik zou u nog veel te fchryven hebben; maar ik word geroepen : wy zyn juist bezig om ons cot her uicgelachen Meyfchaonmaaken toe te rusten , en ik heb het dus zeer druk.
— De tobbens , de emmers , de fchrobbers , de boenders,
het witvat , en de kwasten flaan gereed. — Myn Man is
op 'r oogenblik uitgegaan zo veel te beter — wanneer de Vrouwen recht aan 't fchoonmaaken zullen gaan, is 't
eerfte morsfige ding dat weg moet — de Man. — Ik
moec befluiten , ik word al weder geroepen. Geen letter weer!

MENGELWERK,
TOT FRAAYE LETTEREN, KONSTEN EN WEETEN ■
SCHAPPEN, BETREKKELYK.

REDE- EN SCHRIFTMAATIGE BEDENKINLEN OVER DE
PLIGTEN EN HOEDANIGHEDEN DER. BEDIENAAREN
VAN HET EUANGELIE; ALS MEDE WEGENS HET
VOEULYK GEDRAG DER LEDEN VAN DE
CHRISTLYKE GEMEENSCHAP , TEN OPZIGTE
VAN HUNNE LEEItAAREN.

(Volgens bet Ettgelsch Y ap inns Fovea., DD.)
Medeburgers!
10

SI

5/

5,

11

w aanmoedigend antwoord (*), op myn voorflel,
om , by de Redo-, en Schriftmaatige Bedenkingen,
U
over de Inflelling en het Einde van het Burgerlyk Be-

fluur,, of de Pligten van Overheden en Onderzaaten,
dusdanige Bedenkingen, uit die zelfde verdienstlyke
penne gevloeid, te voegen, over de Pligten en Hoedanigheden der Bedienaaren van het Euangelie; als mode
wegens het voeglyk gedrag der Loden van de Christlyke
Gemeenfehap , ten opzigte van hunne Leeraaren, heeft

my bewoogen om onverwyld aan derze-lver vertaalinge de hand te flaan, en die Overzetting, by voeglyke
fit blyf
Afdeelingen, aan Ul. toe m zenden.
Uw Begunfliger,

* * * *
1k heb ten oogmerke, in dit Vertoog, te handelen over
de wederkeerige Pligten van Christen- Leeraaren en Christen - Getneenten Pligten , die geenzins ontflaan
uit een dier oorfpronglyke en natuurlyke betrekkingen,
Welke de Schepper des Menschdoms, van den beginne,
daar- en vastgefteld heeft ; dan , desniettegentlaande ,
voortkomen uit eene betrekking, die tegenwoordig daad-

lyk

(*) Zie boven , bl. 86.
MENG. 1798. NO. 8.
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lyk Waal. De Verpligtingen, daar uit ontftaande, zyn
van het hoogfte aanbelang ; en de volftaagene Verwaarloozing derzelven gaat zwaiiger van zo heillooze

gevolgen voorde Godsvrugt en Maatfchappyelyke
Deugd , als die van eenige andere betrekking , welke
ook.
Het Christen. Leeraarampt is , in zichzelve hefchouwd,
gefchikt om het grootst en verhevenst oogmerk , 't Welk
redelyke Weezens zich kunnen voorftellen, to bereikent;
te weeten, om te bevorderen de eigenlyke waardigheid
en volmaaking hunner natuure, en dezelve ten hoogften
toppunte van geluk , waar voor dezelve vatbaar is , op
te voeren. En nogthans, heeft men, bovenal, in deezen laatften tyd , het Christen—Leeraarampt met de uiterfle verfnsaading bejegend; en is hetzelve, by veelen,
een geliefd voorwerp geworden van verguizing en uit•
lathing. Dit moet zeker by zommigen toegefchreeven
worden aan het verderf van hunne eigene Zedelyke Beginzelen ; aan eerie ZielsgeftelteniSfe, geheel tot dierlykheid neergezonken, en verduisterd door hebbelyk gewordene ondeugd. Zy zyn misfchien vyanden van het
Christen - Leenraarampt en dit Chara&er, hoe waardiglyk
ook opgehouden, dewy! zy vyanden zyn van aile rege,
len, orde en regtheid , en van alien teugel om onbedwonge drift te breidelen. Vreemd, in de daad, zou het
weezen,: indien de Slegten geenen natuurlyken aflteer zouden hebben van de Leeraaren der ftrikte Deugd en Braall
Acid ; de Wellustigen en losbandig dartelenden van 'de
zodanigen, wier post en pligt hun roept, om zich daar
tegen te verklaaren, de fchandelykheid van een leeven,
in ydelheid en weelde doorgebragt, ten toon te ftetfen,
en de oordeelen van GOD aan te kondigen tegen die
buitenfpoorigheden van zinlyk genot , welke niet alleen
onbeftaanbaar zyn Met de Belydenisfe van een Christen,
maar ook onteerend voor den Naam en het Charatiet
tan een Mensch.

Nogthans is 'er iets zo beminnelyks in het waare
Christendom ; zulk eene blykbaare voeglykheid in verootmoedigende betuigingen van eerbied en dankbaarheid aan
den Vader en Opperbeffuurder des Heelals; zulk eene
aangeboorene waarde in Braafheid en Regmardigheid;
zulk eerie zich voordeelig onderfcheidende bevalligheid en
fchoonheid in algemeene Goedwilligheid , Zagtaartigheid,
Befcheidenheid en Vergeeflykheid 2 —en de Schepper zelve
beeft,
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beeft , goedgunitiglyk , een zo kragtdaadig zich doen
geldenden Voorfpraak voor deeze noodzaaklyke deugden
daargefteld , in 't geen men gewoon is het Natuurlyk
Caveat; te noemen, een der eerfte beginzelen van onze
inwendige zedelyke gefleltenisfe, dat de bovengemelde vetfmaaders van het Christen- Leeraarampt, zelfs dan, wanneer derzelver getal vermeerderd worth, door de toevoeging van loshoofden en onbedagtzaamen, die zich door de
toverzangen van een fpeelend vernuft, of door eene in de
mode gebragte ligtzinnigheid, hebben laaten vervoeren
dat, zeg ik, alle ,deezen , te gader genomen, zulk eene
ontzettende Party niet zouden gevormd hebben, tegen den
invloed der Christen - Leeraaren , indien niet maar al te
veelen , die dit •Charader hebben aangenomen, wapenen
verfchaft hadden tegen hunne eigene zaak , en de flerkte
van den vyand vermeerderd, door een onvoorzigtig en ongeregeld gedrag.
Der zodanigen onleschbaare Gelddorst ; der zodanigen
Reeds werkend ftreeven na Grootheid en Voorrang; der
zodanigen onbegrensde trots, en begeerte om heerfchappye
te voeren over het Geloof hunner Medechristenen ; der
zodanigen lteiheid en zelfzoekenheid ; der zodanigen betoon van een veel grooter en vuuriger yver voor hunne byzondere voordeelen en gezagtooningen, voor
den uitwendigen float der Kerke , als mede voor touter
itenschlyke Gewoonten en Plegtigheden, dan voor de eenvoudige en weezenlyke Waarheden en Voorfchriften van
bet Euan,aelie: en, met den woord, der zodanigen onderlinge Iiyandfchappen • hunne verdrukking van bezwaarde geweetens; hunne onderlinge
ftrenge berisping, wegens
'
onwtllige dwaalingen omtrent ftukken van zeer weinig aangelegetibeids; hunne beperking des Christendoms, en van
de Gemeenfchap der Ileiligen, tot die van bun eigen Geloofsleuze zyn; en eindelyk bun poogen, om bun Invloed
op het Yolk vast te itellen , re vermeerderen en uit te
breiden, door onregtmaatige vooroordeelen in te boezeraen, tegen de Charadets en de Leerwyze van anderen.
Deeze zyn eenige der oorzaaken; en de Gefprekken
en de Schriften van den tegenwoordigen tyd toonen, dat
zy onder de voornaamfle oorzaaken te tellen zyn van den
aanwas des Ongeloofs en der Ongodsdienfligheid.
Het is uit hoofde van deeze tastbaare en onnatuurlyke
onbeftaanbaarheid van onze bandelingen, met die verhevene Zedeleere, met die grondbeginzelen van EdekartigY

bad

196

BEDENKINGEN OVER DE PLIGTEN

held en algetneene Vryheid, welke het .Euangetie allerwee
gen inboezemt, dat het Christen- Leeraarampt tot zulk

eene diepe laagte van veragting en verfmaadheid gezonken
is, dat CHRISTUS en diens heilige , deugdbevorderende,
Godsdienstleer gelasterd worden.
In de daad , het ftrekt ten zekeren en onlocnenbaaren
blyke van een aan de oppervlakte zweevend oordeel, van
eene bekrompenheid van denkwyze en waarueeming, tegen
de inwendige uitmuntenheid en beilzaams ftrekking van
eene Leer of • nttelling zich op te werpen, ter oorzaake
van 'outer toevallige en bykomende misbruiken, waar aan
meest alle dingen in de natuur,, en de beginzels van elke
weetenfchap , in zekere maate , zyn blootgetteld.
Wy vender], waarlyk, op denzelfden grond, en even gelykaartig , de onvoorzigtigheden en zedenlooze gedraa•
gingen van byzondere Leeraaren der Wysbegeerte tegen de Wysbegeerte zelve kunnen aanvoeren, als dergelyk
eene verkeerde gevolgtrekking maaken uit het ongeregeld
en onbettaanbaar gedrag der geenen, die zich voor Leeraaren van den Christlyken Godsdienst uitgeeven.
Maar desniettegenttaande is het zeer te duchten , dat
zommigen, van eene betere geaartheid dan de bovenvermelden, en die over 't geheel genomen opregte oogrnerken koesteren , zich door elle die verkeerdheden dermaate hebben laaten voorinneemen, dat zy , op deezen vlotten grond alleen, het Leeraarampt aanzien als ten minIten noodloos, en van eene willekeurige bettemming, indien niet als hinderlyk en nadeelig voor de zaak der
Deugd , en de belangen der Menschlyke Maatfchappye.
Wat that ons, in dit geval, te doers? De Buitenfpoorigheden , waar op de Tegenftanders des Christendoms zo
jeer aandringen, welke zy verdubbelen, en al hun vernuft en welfpreekenheid te werk ftellen , om ze met de
baatlykfte kleuren te fchilderen, zyn, ongetwyfeld , in
maar al te veele gevallen , ten hoogtten fehandelyk geweest: maar moeten zy, te dier oorzaake, bedekt, vergoelykt, bcwimpeld worden? Dit is, myns bedunkens,
geheel niet raadzaam. Veel beter voegt het ons, alle
gelegenheden waar te neemen , om zulke bekende overtreeders, die alien gevoel van betaamelykheid verlooren
hebben, te verzaaken. Want, door dit middel, zullen wy
beletten, dat de fehande algemeen worde, en het meestbeduidend hulpmiddel te baate neemen, om, ten mintten,
ten gedeelte van het madeel, 't Welk onze heilige Godsdienst
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dienst geleden heeft, te herftellen. Inzonderheid, indien
wy 'er by in opmerking neemen , dat de Perfoonen, die
gelegenheid gegeeven hebben tot deeze fchande en aanfloat, de zodanigen zyn, die CHRISTUS zelve, ten laatiten, zal verlochenen, en plegtig verklaaren, dat zy geen
last altoos van hem gehad, of eenige de minfte betrekking
tot zynen dienst gehad hebben; en dat de ongeregeldheden, waar over men klaagt, nooit zouden gepleegd zyn,
indien het Chara&er van Euungelie Leeraar wel begree-pen , en gehandhaafd was op die wyze , waar op het
in de Schriften des Nicuwen Verbonds befchreeven
wordt.
Naardemaal verfeheide plaatzen, dit onderwerp betrefferule , eenen meer bepaalden zin hebben, welke alleen
rechtmaatig kan toegepast worden op de dipostelen en andere Buitengewoone ilfgezanten van CHRISTUS, by de eerfte verkondiging der Euangelieleere, en alle- de deelen
van Pligt welke behooren tot de Christen- Leeraaren in
't algemeen , gebragt kunnen worden tot het een of ander gedeelte eener vermaaninge van Apostel PETRUS, zal
ik dezelve voor myn regel aanneemen in de verdere be,
handeling deezes Onderwerps , en naar de orde, die ze
aan de hand geeft , myne aanmerkingen inrigten. De
vermaaning luidt : De Ouderlingen , die order u zyn,
vermaane ik, die een Mae- Ouderling ben. — Weidt de
Kudde Gods, die onder u is , hebbende opzigt daar over,
niet uit bedwang , n2aar gewillig; noch om vuil gewin ,
maar met een volvaardig gemoed ; noch als HeerfChappy
voerende over het Erfeleel des Ileeren, maar als voorbeelden der Kialde gewarden zynde (*).

Deeze woorden geeven eene algemeene aanmerking aan
de hand, van groote aangelegenheid , en voeglyk bier te
maaken, eer ik voortvaare tot het ophelderen der byzonderheden ; deeze aanmerking beftaat bier in — dat die
Prim der 4ostelen (gelyk de Roomschgezinden, om eenige vergoelyking te geeven aan de onhefchaamdheid en
dwinglandy der Bisfchoppen van Rome, hem ongerymd betytelen) geen anderen tytel dan deeze aanneernt, fchryvende aan de Ouderlingen der Kerke , die uw Mede.
Oude4ing

(D ben. Hy maatigde zich geen vourrang,

geen
(*) I PETR. V: I . 2, 3.
Onze gewoone Nederduitfche Overzetting heeft het
Y3
woord
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geen Regtsgebied, geen byzondere Eere aan; maar, als
of by gefehreeven had onder het onmiddelyk beftuur en
den invloed van den Geest der Voorzegginge, en om voor
te komen dat zyn naam zou misbruikt worden tot het
heiligen en wettigen van buitenfpoorige en heerschzugtige eifchen vertoont by het Char gter van een Ouder
ling (bier zo veel betekenende als Priester), als cgs
Character , niet van fchitterende Grootheid , maar van
Nutheid; niet van Eerzugt en Weelde, maar van Nederigheid en Maatigheid; met van Gierigheid , maar van
Edelmoedigheid, en verfmaading van wereldlyk gewin; niet
van Traagheid, maar van Werkzaamheid en moeiteneeming ten beste der Christlyke Gemeente. — En itrekt
zulks niet in het geringfte tot vermindering van de Eel.=
waardigheid der Bedieninge, door den Apostel befchreeven; dewyl het bekend genoeg is, dat Naamen en Tytels van Ecre en Onderfcheiding toegevoegd kunnen worden aan de onwaardigfte en fnoodfte Characters; en dat,
voor de onpartydige reden, de ware en duurzaam byblyvende waardigheid deeze is, welke fteunt op, en onderichraagd wordt door, de ftrikte beginzelen van Deugd,
die bet tutgebreidfte en beftendigite voordeel aan het
Menschdom toebrengen.
Volgens deeze algemeene en onbetwistbaare Grondregelen der Rede en des Christendom, kan bet Leeraarampt, wanneer het beantwoordt aan het groot oogmerk
van deszelfs inftelling, niet onwaardig geagt worden eenige maate van toegcnegenheid en eere: dewyl, op de veronderftelling van het welflaagen , het Leeraarampt een
dienst bewyst, zo groot , dat geen grooter, met betrekking tot tyd en eeuwigheid, kan beweezen worden aan
redemagtige Sehopzelen , Onderdaanen, het Gezin, of, naar
's Apostels bewoording, aan de Kudde van GOD.
Ik zal nu Voortgaan , om eene meer byzondere, doch
korte, omfchryving te geeven van de natuur en het oogmerk des Leeraarampts, ten opzigte van alle de onderfcheidene takken, waar in PETRUS hetzelve verdeeld heeft.
woad Entwoo Pi? epoc door llfedeouderling beter overgezet dan
de Enge/fche Vertaaling, who am alto an alder, of, die ook ees

Ouderhng ben.

(Verwagt dit in onze naartvolgende.)
GE-
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GENEEZING VAN EEN KWAADAARTIG GEZWEL AAN
HET VOORHOOFD DQOR MIDDEL VAN HET
BERNARDSCHE BYTMIDDEL. Door den /Jeer
SIEBOLD.
VLISABETH BENKERTIN, eene gezonde , arbeidzaame,
42r en fterke Boerenweduwe, moeder van zeven kinderen, oud zevennveertig jaaren, woonachtig te Versbach,
een uur van Wurtzburg, bekwam, voor ongeveer achttien jaaren , eene Wrat aan de linkerzyde van het Voorhoofd. Zeven jaaren lang had zy die Wrat reeds gedraagen, zonder het geringst ongemak daar aan te lyden. Elf
Kaaren geleden , ten tyde dat zy van haar laatst, gelukkig
ter wereld gebragt kind in het kraambedde lag, begon de
Wrat merkelyk grooter te worden, te ontvellen, dikwyls
een etterachtig vogt uit te geeven, en zich weder met
eene korst te dekken , die zy dikwyls zelve afplukte,
doch meermaalen by toeval afftiet, wanneer 'er doorgaans
eene kleine bloedftorting op volgde, die zy germs met 'er
een compres op te leggen. Zes jaaren lang wierden haare maandltonden opgettopt, zonder dat het haar eenigzins
hinderde; met het zevende jaar kwamen dezelve echter
wederom terug, hoewel in eerie geringere hoeveelheid;
zy behield dezelve voorts op dien voet. Intusfchen had de
Wrat een omtrek van ongeveer vier duimen bekomen.,
puilde fterk uit, , en vertoonde alle tekenen van een kwaadaartig Vieeschgezwel.
Op den vyfden van Louwmaand 1796 fpatte het Ge
nre' erger open , dan het tot hiertoe had gedaan , en
veroorzaakte eene groote bloedftorting , die , daar het
bloed zich met afgebrooken fprongen ontlastte,.genoeg
zaam bleek van eene flagaderlyke natuur te zyn. Z y
verloor bier door, in eens, ongeveer anderhalf mengelen
bloed , eer men in ftaat was den bloedvloed door een
aangelegden drukdoek te ftuiten. Twee dagen laater ontfrond 'er eene nieuwe bloedaorting, die zich binnen acht
dagen tyds meermaalen hernieuwde; waar door de Lyderesfe niet alleen zeer verzwakte, maar zelfs meermaalen in
flaauwte viel: in weerwil van welke onaftandigheden een
onkundig Wondheeler kon goedvinden haar eerie ader
te openen. Het aanleggen en bevestigen van den drukdoek , ja de op het ongemak geplaatfte fchwam, hielp
niets
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niets meer : de bykomende flaauwte alleen was , by
berhaaling, in ftaat , den bloedvliet een einde te doer
neemen.
Op den elfden dier maand wierd de Lyderes op een
wagen ter geneezing gebragt naar het yullus Hospitaal.
Door zwakheid kon zy niet gaan ; zy was zeer vermagerd, bleek, en van een zogenoemd Hippocratisch uitzicht. Ik onderzogt het fponsachtig Vleeschgezwel naauwkeurig, en dagt, in den eerften opflag, dat het dat ongemak was, 't welk men noemt de Fungus van het harde
hersfenvlies, waar van de beroemde Louts eene zo uitmuntende befchryving heeft medegedeeld in het Vde Dee!
der Schriften van het Heelkundig Genootfchap te Parys.
Doch, den toeftand der aangedaane plaats naauwkeurig
onderzoekende, be yond ik, dat de Hersfenpan volkomen
vast was, en dat in dezelve geen de minite doorbooring
plaats had.
Van zelve fprak het, dat 'er maar een middel was ,
gefchikt om de geweldige bloedftortingen, die anderzins
een nabyzynden dood voorfpelden, te ftuiten , en de kankerachtige ontaarting , die insgelyks uit dit Gezwel te
vreezen was, te verhinderen; te weeten, de geheele grondige vernieling van het ongemak. Dit kon nu wel, door
middel van het Mes, in zeer korten tyd gefchieden; doch
de vernieuwde bloedftorting , daar van onaffcheidelyk ,
deed my . vreezen , dat de kragten der Lyderesfe hier toe
te zwak waren. Verder kwam in aanmerking het werkelyk Brandyzer; dan ik vreesde dat de aanwending van
hetzelve voor deeze verzwakte Vrouw te pynlyk zyn zoude; ook dat de door het brandyzer gemaakte korst te
fpoedig zou afvallen, en daar door gelegenheid geeven tot
een vernieuwden bloedvliet. Hierom befloot ik, dat niets
veiliger zyn zou, dan een kragtig verteerend Bytmiddel
aan te leggen; waar toe ik het volgende aanwendde , waarvan ik meermaalen, met het best gevolg, gebruik gemaakt
bad tot het verdelgen van verdachte Moedermaalen, die
in holle, vooze, en kankerachtige verzweeringen overgegaan waren; gelyk ook in het verdelgen van verfcheidene
kankerachtige gezwellen in het aangezicht.
134, Cinnabar. 5g.
Sang. Dracon. gr. viij.
Arfenic. Alb. Dij.
M. F. Pulv. Subit.

Hier

AAN HET VOORHOOFD.
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Hier by deed ik zo veel water als noodig was cm 'er
een dunne bry van te maaken , en overdekte , met bebulp van een groot penceel , daar mede de geheele oppervlakte van bet ongemak, nadat ik deszelfs oppervlakte
met een fpons wel had afgeveegd. Hier over lag ik wat
plukzel , een Diapalmp/eister, een drukdoek, en het gewoone hoofdverband. Koorts , pyn , en eene aanmerklyke zuchtige opzwelling van het geheele hoofd, waren
de toevallen , die zich firaks na het aanleggen van dit
middel openbaarden , waar by zich nog ylhoofdigheid
voegde ; onntandigheden , die my een kwaade uitkomst
deeden vreezen. Doch , onder het gebruik van eene
Emulfie, en van flymige dranken , wierden de toevallen
niet erger. Nadat het Bytmiddel lang genoeg gezeten
had, deed ik infnydingen in de gemaakte korst, tot byna in het levendige , en lag 'er Terpentynolie op ,
met een Styraxpleister. Dan, daar ik, na verloop van
acht dagen, nog geene ettering befpeurde, lag ik eene
warme, weekmaakende, pap op het ongemak : hierop begon de verettering ; de opzwelling van het hoofd yen.
minderde ; de pynen wierden draagelyk ; de Lyderesfe
wierd beter en vrolyker van geftel , en begon wederom
gerust te flaapen. Ondertusfchen befpeurde ik eerlang ,
dat het Bytmiddel niet alleen het ongemak verteerd had ,
maar dat het diep genoeg was doorgedrongen , om niet
alleen het peesachtig bekleedzel, maar zelfs het beenvlies
van het bekkeneel, daar ter plaatze, te verderven ; zo
dat de oppervlakte van het been, ter grootte van meer
dan vier duimen, eerlang geheel ontbloot voor den dag
kwam; eene omftandigheid, die waarlyk niet veel goeds
beloofde, dewyl men bezwaarlyk kon begrypen 4 op welke
wyze de heelende Natuur, die hier toch alleen werkzaam
kon zyn, zulk eene aanmerklyke ontblooting weder met
de vereischte bekleedzelen zou kunnen bedekken. Ik
hield inmiddels nn , den omtrek der wonde zodanig te
behandelen als de omftandigheden vorderden, door al
wat wel verflorven , maar nog niet verteerd was , door
middel van Terpentynolie voor het verderf te bewaaren , en den vleefchigen rand te dekken met een Digeftief
en een dekpleister; terwyl op bet ontbloot gebeente zelve
droog plukzel wierd gelegd.
Ondertusfchen nam de Lyderes dagelyks toe in kragten en in welvaarendheid, waar toe de aangewende middelen en voedzels niet weinig hielpen ; dewyl ik haar
fteeds
Y5
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Reeds een fterk afkookzel van den Koortsbast deed ge.
bruiken, en haar dagelyks anderhatf mengelen melk met
Gerstewater deed drinken, 't geen ten gevolge had, dat
zy eindelyk zo volbloedig wierd, dat men haar, nog
ArOdr haare volkomene geneezing, moest doen aderlaaten.
Na verloop van vier weeken begonnen de randen der
zweer behoorlyk te etteren; en om de Natuur nog meer
te onderfteunen , plaatfte ik , midden op het ontblootte
been , de Trepaan , met zyn doorboorende punt gewapend , en boorde een kring in het gebeente, tot deep in
de eerfte beentafel 't geen van eene uitmuntende uitwerking was; want eerlang kwamen 'er, zo uit het gaatje in 't midden, als uit den omtrek, door de Trepaan.
kroon gemaakt, eene menigte vleeschheuveltjes voor den
dag, die zich met andere, van den buitenften omtrek der
beenOntblooting voortkomende, heuveltjes vereenigden
en allengskens een nieuw beenvlies daarftelden. Na verloop van vier maanden was de wonde geheel geneezen,
en, tot verwondering van my en myna Leerlingen, met
een zo vast lidteken overtrokken , dat iemand , die het
ongemak niet gezien had, bezwaarlyk zou hebben kunnen
gelooven, dat aldaar eene zo aanmerklyke vernieling van
vaste deelen had plaats gehad.
Het met ftoutmoedigheid aangewend Bytmiddel vermielde dus dit gevaarlyk Gezwel. De gunftige en welbeRierde Natuur verrigtte het overige.
WAARNEEMINGEN VAN SPALLANZANI AANGAANDE
FE EIGENSCHAPPEN DES VUURSPUWENDEN BERGS
OP HET EILAND STROMBOLI.
(Uit bet Ftansch.)

het eerfte der Zolifche Eilanden ten Noord'
Stromboli,
Oosten van Sicilie, wierd door de Grieken genoemd
Prongyle, van wegen deszelfs ronde gedaante. De Poeefi.
ten ftelden hier de woonplaats van de Godheid der Win.
den ; niet es of uit dit Eiland de onweders te voor
kwamen ; maar om dat de inwooners, uit de meet..
dere of mindere werkzaamheid van hun Vulcaan , en uit de
ftreek , in welke de rook opklom , de verandering in den
Dampkring konden voorzeggen. Deeze brandende Berg
is ongetwyfeld de byzonderfte die 'er bettaat. Men
ziet den Etna , den Vefuvius, de Hecla, en andere branden-
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dende Bergen, nu eens met eene groote woede uitbartten , en brandende vuurftroomen uititorten ; doch zich
daarna wederom ter ruste begeeven , geduurende veeie
jaaren, ja geheele =wen ; eveneens als of de bron van
bet onderaardfche vuur geheel was uitgebluscht. Doch
de uitbarifingen van den Sfromboli zyn iteedsduurende,
en verfchillen in aart van die der overige Vulcaanen.
Van alle bekende Reizigers , is de beroemde SPALLANZANI de eenigtie, die de eigenfchappen van deezen vuur•
vioed heeft nagegaan , en die 'er onlangs het volgende
bericht van heeft gegeeven.
Men rekent dat men ongeveer twee en eene halve myl
moet klimmen , am van den oever der Zee op den top
van deezen Berg te komen. De kleintle heeft der reize
is zeer gemaklyk, en als een welgebaand pad; doch het
overige is ongemeen bezwaarlyk , door de iteile belling
van 't gebergte, 't geen men moet beklimmen, door het
zand, waar in men met de voeten verzinkt, en door de
losfe fcorien , die den weg puntig en glibberig maaken.
Fla dat de Waarneemer alle deeze beletzelen had overwonnen, beyond by zich op eene der beide punten van
den Berg, die van verre maar een enkelen kegel vertoo.
nen. De hoogte, die by beklom, lag tegen het NoordOosten: terwyl de andere top naar bet Zuid-Westen ligt.
De hoogte dier toppen is ten naasten by eene myl bo.
yen het waterpas der Zee. Ook kan men van den eenen
top tot den anderen gaan, door eene mime valei, die de
aandagt des onderzoekers ten hoogiten waardig is. Men
vindt daar in vyf luchtgaten (Soupiraux alle naby
elkander gelegen , uit welke een witte zwavelachtige
damp opgaat , die onverdraaglyk beet is. Deeze vyf
luchtgaten zyn omzoomd met kleine kristallen, beflaande
uit zwavel en ammoniac -tout; terwyl de grond over 't
geheel beftaat uit zand en uitgebrande fcorier. Dit zand
is vogtig, zo boven als in de diepte, 't geen door twee
redenen kan veroorzaakt worden: te weeten, door de onderaardfche wateren, die door het inwendig vuur in damp
Warden opgeheven ; want 'er bettaat geen brandende
Berg zonder water : of door het water des Dampkrings,
't geen door het zwavelzuur wordt aangetrokken. Hier
ter plaatze is het aardryk zeer beet; overal, waar men
met een itok in den grond iteekt konit de zwavelrook voor den dag , en vloeit 'er by aanhouden•
beid uit.
Ver.
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Verder Westwaards gaande , ontdekt men nog een vet.
fchynzel, 't geen alle aandagt verdient. De twee toppen
van den Berg vertoonen niets dat naar eon mond van
een Vulcaan (Cratere) gelykt ; doch men vindt daar
van de tekenen ten klaarften in de valei..; deeze vertoont zeer duidelyk eene kom, die, van het Oosten naar
bet Westen, drie honderd voeten lengte heeft, op twee
honderd voeten breedte en honderd zestig voeten diepte.
De binnenwanden van deeze kom zyn zamengefteld uit
laagen van Lava, die eene zeer hooge oudheid vertoonen.
Het is zeer klaarblyklyk, dat deeze mond van den vuurfpuwenden Berg de eerfte en grootfte van geheel het Eiland is geweest ; dat de Lavaas den grondilag en den
rand daarvan gemaakt hebben , en dat dezelve in vervolg
van tyd gevuld is door de aarde, welke het regenwater
heeft agtergelaaten , en door de ttoffen , die nog heden
uit de tegenwoordige opening van den vuurfpuwenden
Berg geworpen worden; mogelyk ook door het inftorten
van het bovenite deel van den rand.
Van de voornoemde toppen ziet men ten klaarften de
hagelbui van fteenen, welke de vuurmond, die 'er ongeveer maar eene halve myl ten Noorden van verwyderd
is , by aanhoudenheid uitwerpt. Duidelyk onderfcheidt
men van daar de zombere boorden van den vuurfpuwenden
mond. Beter dan op zee, ziet men ook, tot welke hoogte de fteenen worden opgeworpen; het geen in fterke
uitwerpingen ongeveer gefchiedt ter hoogte eener halve
myl. 'flans bereikten zy in geenen deele de plaats, op
welke de Schryver zich be yond; maar vielen weder neder in den vuurmond , of in deszelfs omtrek. Hoe aanmerklyk hem intusfchen deeze uitftortingen toefcheenen,
waren zy echter gering, in vergelyking van het geen,
volgens 't getuigenis zyner geleiders, in geweldiger uitbaritingen plaats had; geduurende vVelke het, volgens hun
zeggen, daar ter plaatze geenzins veilig zou geweest zyn.
De menigte oude fcorien , die rondsom hun lagen , beweezen dit ook genocgzaam ; en de verzekering der
gidzen , dat de fteenen dikwyis meer dan eene myl
verre in de hoogte geworpen wierden, kwam den Waarneemer geenzins onwaarfchynlyk voor.
De Schryver nog een vierde van eene myl nader aan
de opening nedergedaald zynde, 't geen thans veilig kon
gefchieden , beklom by aldaar een heuveltje van waar
by
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by een naauwkeuriger gezicht had op de uitbarftingen
van den Berg. Hy zag toen zeer overtuigend , dat 'er
geenzins zulke aanmerklyke tusfchenpoozingen tusfchen
dezelve plaats hadden , als men voorheen meende. De
reden van die dwaaling was deeze : dat men van verre
maar alleen de geweldige uitbarftingen kan zien ; maar
geenzins de geringere , die zich maar tot de hoogte van
vyftig voeten , of daaromtrent, 'verheffen, en die zo menigvuldig zyn, dat ze zelden meer dan drie of vier minuten tusfchenruimte hebben.
De Reiziger had nu reeds veel waargenomen; doch zyne nieuwsgierigheid was zo groot, dat by gaarne het inwendige van den vuurkolk wilde zien. Uit hoofde der
nedervallende fteenen , was het een allergevairlykfte zaak ,
trader te komen ; doch by ontdekte eene grot in het gebergte, die derwaards leidde, en waar door by zeer naby
aan den brandenden poet kon komen, zonder jets van de
fteenen te vreezen te hebben. Dus, zo verre het mogelyk was, genaderd zynde, zag by, van naby, den omtrek
van den brandenden oven, die een omvang had van byna
drie honderd veertig voeten: de binnenwanden vernaauwden zich allengskens nederwaards ; van het Oosten naar.
bet Zuiden was de helling flaauw,, doch voor het overige zeer fteil; ook waren zy overal bekleed met eene geele zelfitandigheid, gelykende naar zwavel. De vuurkolk
was tot eene zekere hoogte gevuld met eene gloeijende
ftoffe, ten naasten by gelykende naar gefmolten metaal.
Deeze was de gefmolten Lava zelve, die zeer zichtbaar
op tweeerley wyze wierd bewoogen, te weeten met eene
,
van
geduurige draaijing in 't rond, en eerie voort werping
beneden naar boven. De gefmolten ftoe wierd in den
kolk, met meer of minder fnelheid, opgeheven: tot op den
afftand van vyf en twintig of dertig voeten van den bovenrand gekomen, verwekte zy eerie uitbariting , met een
flag, als van een geweldigen kort afgebrooken donder;
op het zelfde ogenblik wierd de ftoffe, met geweld, naar
boven geworpen , met eerie onbegryplyke fnelheicl ,
en met eene uitftorting van rook , vonken , en gloeijend zand.
Eenige ogenblikken vtiar iedere uitbarfting zag men de
oppervlakte der Lava zwellen, en in groote bellen opryzen , waar van zommigen verfcheiden voeten middellyns
hadden ; ftraks braken deeze bellen , en op hun barften
volgde de donderende uitbarfting en het uitwerpen der
flof•
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itoffen. Na iedere uitbarffing zakte de Lava, kwam Weder
op als vooren , en herhaalde dezelfde verfchynzels. De
Lava gaf weinig rook uit, wanneer zy zich ophefte, of
nederzakte; dock zeer veel wanneer zy uitborst: met den
flag verdwynt Heeds Riles, eveneens als aangeffooken buskruid, uitgezonderd echter de nedervallende fteenen. Zo
men niet west van waar die fteenen kwamen , die met
een gedruis , als dat van den dander , nederffortten
zoude men •gezegd hebben dat zy uit den Hemel nederdaalden. Teffens zag men boven zich een zeer dikked
marten rook, die zeer Wel naar eene zwaare onweers•
bui geleek.
Deeze zonderlinge vertooningen, by dag, bewoogen den
Wysgeer om in zyne grot oak den nacht door te kengen. Hy kon toen duidelyk zien, dat de oppervlakte der
gefmolten Itoffe geen eigentlyke vlam opgeeft ; zy was
enkel door en door gloeijend , gelyk gefinolteh glas;
geheele omtrek wierd tot op een aanmerklyken afftand
verlicht door deezen glans, welke nu eens grouter en dan
weder kleiner was , naar maate van de beweeging der
Lava. By iedere uitbarfling vermeerderde de glans, vooritaamelyk door het botzen der gloeijende ungeworpene
fteenen, die een ongelooflyk aantal vonken deezen gebooren warden.
Geduurende deeze vertooningen gebeurde 'er iets , 't
geen den onderzoeker geen geringen fchrik aanjoeg. De
uitbarftingen hielden op ; de Lava zakte veel dieper als
voorheen, en rees niet weder ; de oppervlakte verminderde nierkelyk in gloed. Op het zelfde oogenblik wierden
de zwavelachtige dampen , die voorheen in ftilte opklommen , met een geweldig gezuis voortgedreeven uit
een groat aantal luchtgaten in de nabuurfchap; terwyl 'er
teffens eene heldere vlam uit dezelve te voorfchyn kwam.
Het gedruis wierd veroorzaakt door eene ongemeene hoeveeiheid van wind, die uit de luchtgaten wierd uitgedreeyen, met een geraas, 't geen veel had van dat der geweldig
groote blaasbalgen in de Metaalfmelteryen te Kremnitz en
elders, hoewel met dit onderfcheid, dat het gedruis in
deezen Berg veel heviger was. Deeze aanmerklyke verl
andering in de werking van den Vulcaan, en de nabyheid
der wind- en vuurfpuwende gaten , die hem omringden,
deed den Reiziger vreezen , dat 'er voor hem nadeelige
gevolgen uit zouden voortkomen , vooral van wegen de
'wenigte en het geweld des zwaveldamps, die in zyne.nabuur-
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bnurfchap ontlast wierd. Doch zyne gidzen ftelden hen'
gerust, door hem te verzekeren, dat deeze omftandigheid
rnaar van korten duur zoude zyn ; dat wet ras de nitbaraingen zouden wederkeeren , en dat dan aanaonds
de werking der luchtgaten , die zy Refpini noemden
zoude ophouden; gelyk ook eerlang gebeurde.
Uit de vergelyking der onderfeheidene verfchynzelen
van deezen vuurgloed, begreep de Waarneemer zeer dui&lyk, dat eene byzondere veerkragtige vioeiftoffe, eene
abort van Gaz veel tot derzelver werkzaamheden toebragt. De groote bellen, die op de oppervlakte van de
gefmolten Lava verfchynen, ontItaan, naamelyk, nit die
luchtfloffe, welke de taaije ftoffe des gloeds doet uitzettent
van bier het gedruis, door het breeken der bellen veroorzaakt; warmeer, naamelyk, de opgeflootene vloeiaoffe
zich met geweld ontlast, en den gloed met eene ongelooflyke fnelheid in de hoogte voert , van waar zy dan
tiederom in de- gedaante van fteenen nederdaalt, die menigvuldig en groot zyn, naar maate de bellen uitgebreid
en de uitbarftingen- dus geweldig zyn geweest. By iedete uitbariling ontfnapt de veerkragtige vloeiftoffe , en
hierom zinkt de Lava; doch, dewyl dezelve, zonder ophouden, op nieuw uit de ingewanden des Bergs opklimt,
ryst ook ftraks de Lava op nieuw ; de uitbarfting her, en dus gaat sties doorgaans by aanhoudenheid op
denzelfden voet. Wanneer, intusfcben, door gebrek aan
iihvendige hitte, de itoffe van den vuurkolk niet tot eene
genesegzaame dunheid worth gefmolten, houden de nitbarftingen op; de Lava bezinkt, en de veerkragtige ftof,
ft, thans niet kunnende uitbreeken uit de oppervlakte
van den gloed, wordt zydelings in de zogenaamde luchtgaten gedreeven, komt daar uit te voorfchyn met een
gaireldigen blast , en verwekt in dezdve vuurviammen , door een gedeelte van den gloed met zich te
fleepen.
De Abt SPALLANZANI heeft ook naauwkeurige Proeven
genomen, aangaande den aart van de veerkragtige vloeifrofe, welke bet groot beweegrad is , niet alleen van
den Vulcaan van. Stromboli, maar ook van de werkingen
van alle andere vuurfpuwende Bergen , de daar mede
verknogte Aaxdbeevingen , enz. Mogelyk zullen wy.
hierna gelegenheid vinden, dienaangaande iets mede te
deelen.
AtID-
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MIDDEL, OM EEN PRUIMEMBOOM MET ZYNE BLADEREN EN VRUGTEN GEDUURENDE DEN WINTER,
GROEN EN VERSCH TE HOUDEN.
(Uit le Feuille du Cultivateur.)

naar uw goedvinden, een wel met vrugten belaa.
den Pruimboom ; omring denzelven met een Traliewerk van houten latten en- dwarslatten; en dek dit met
goed droog Stroo , ter dikte van 8 of ro duimen , en
zeifs meerder, tot dat bet geheele Traliewerk niets dan
een Hooiberg gelykt. Men moet vooraf zorg draagen ,
dat, als men dit doet , de Pruimen nog niet volkomen
ryp.moeten zyn, maar alleen een weinig blaauw beginnen te worden. Aan het beneden - einde van het Traliewerk moet men eene opening laaten, op dat men by den
boom knu komen ; moetende men deeze opening vervolgens met 2 of 3 planken digt maaken, en dit yak verder,, aiS het overige, met Stroo bedekken. Geduurende
den Winter , moet men de fneeuw, welke op het ftroo
valt , -niet wegneemen , nadien dezelve de innerlyke
warmte bevordert, en de groente van den boom, en de
rypheid der Pruimen, onderhoudt, welken 'er zagtjens in
broeijen: kunnende men, door de opengelaaten opening,
zo dikmaals men wil, by den boom komen, en, den geheelen Winter, verfche Pruimen , met groene bladen,
bekomen.

IETS OVER DE ALCARAZAS, OF SPAANSCHE WATERKRUIKEN.
(Uit bet Fransch.)

noemt men
eene foort van Krui.
Idrinkbaar
ken , gerchikt tot bewaaring en verkoeling van het
water. Deeze foort van Kruiken hebben onn Spanje

Alcaraza ,

geveer een voet hoogte , op eene breedte van byna
zes duimen, met een naauwen hals en een omgeboogen rand, om 'er gemaklyk eenig vogt uit te kunnen
gieten.
lk
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1k zal my niet in het breede uitlaaten over de afftainming van het woord Alcaraza; ook geloove ik, dat de
uitvinder van dit nuttig huisraad oubekend is. Aileen
zal ik zeggen , dat, volgens alle waarfchynlykheid, deeze vaten door de Mooren in een algemeen gebruik gebragt zyn. 1k geloove dit zo veel te meer omdat de
beste Alcarazas , van Madrid, afkomftig zyn uit eene
kleine Stad van Andalouzze , met naame Anduxar, die
geduurende verfcheidene eeuwen den Mooren behoorde.
Mogelyk zyn zy zelfs oorfprongelyk uit Africa; want
VOLNEY verhaalt , in zyne Egyptifche Reize , .dat men,
door geheel Africa, een zeer algemeen- gebruik maakt
van aarden vaten, die het vermogen bezitten om het water te verkoelen, welke dus in aart , en denkelyk ook
in zamenttel , met de Spaanfche Alcarazas overeenkomen.
De Alcarazas zyn zamengefteld uit eene klei, die door
het vuur eene groote hardheid bekomt, na dat men daar
naauwkeuriglyk onder gemengd heeft eene groote menigte
zand, en, zo ik meene, ook eene zeer kleine hoeveelheid van keukenzout. Wanneer een Alcaraza wel gemaakt is, moet dezelve zo poreus zyn , dat zo ras
men haar met water heeft gevuld, hetzelve naar buiten
dbordringe , en haar aldaar geheelenal bevochtige. Zo
ras nu zodanig eene gevulde Kruik wordt blootgefield aan de open lucht, of nog beter aan een aanmerkelyken luchtftroom , wordt het water binnen kort zo
koel, dat, wanneer de .hette te Madrid in den zomer nagenoeg overeenftemt met 'co Graaden van den Thermometer van FAHRENHEIT * het water, in deeze heete lucht,
door dit middel eerlang zo koel wordt, of bet een tydlang
in een diepe kelder was bewaard geweest.
1k zal my niet uitlaaten over het nut deezer Kruiken,
die een der aangenaamfte winften zyn, die wy op de
Spaanfche Konften en Handwerken kunnen doen.. Geduurende de hette van den zomer koel water te kunnen
drinken, is een vermaak, 't geen de meeste menfchen naar
waarde weeten te fchatten. De ryke man bewaart het
ys, geduurende den winter verzameld, als een fchat ; by
verandert daarmede, als 't ware, de orde der faifoenen;
by drinkt door dit behulp fteeds een koelen drank, geduurende het geweld der zomerfche Bette. De -burger
van den middelftand vindt dienzelfden troost dikwyls, op
eene minder moeijelyke en kostbaare wyze, in zyn waMENG. 1798. NO. 8.
Z
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torput. Doch de armoedige bewooner der groote Steden,
de daglooner, die op de bovenfte verdieping of op een
zolder woont , die noch ys , noch een put, tot zyn
dienst heeft, moet zich dikwyls behelpen met half bedorven water„ 't geen door deszelfs hette niet. in ftaat is
den dorst te lesfchen. De voedfters, de kinderen , de
arme zieken, zullen duizendmaal in eenen zomer die konstgreep zegenen , welke hun een onkostbaar middel heeft
bezorgd, am frisch en heilzaam water te bekomen. Het
water is. eene zeer kostbaare .zaak voor hem die daar uit
de heeft van zyn beftaan moet trekker,. Wat al ziekten
komen 'er niet voort uit bedorven water ? Hoe veele
werkliederi zullen goed water, behoorlyk in eene ilkaraza verkoeld, flelien. haven ondeugenden wyn., of andere vergiftige dranken, aan welke zy hunne gezondheid,
hun redelyk verfiand, hunne bezuinigingen , en dikwyls
hunne zedelykheid, en de rust hunner huisgezinnen, opofferen ! In Spanje ontmoet men zelden dronken lieden,
denkelyle.orndat de overvloed van goed en welverkoeld
water hun de lust beneemt om zich aan kwaaden wyn
drunken .te drinken.
'Er zyrrook nog andere Alearazas , die nit eene roode
aarde gebakken zyn, , en de . byzondere eigenfchap hebben,
van aan het water een fmaak mede te deelen,, die voor
aangenaam en hartflerkend wordt gehouden. Doch aarrgaande . deeze zal ik my niet . verder uitlaaten4 naardien
niet voor een ieder te bekomen zyn.
zy kostbaar
De Schryver van dit bericht /weft, gednurendo een
verblyf van Lien •taanden in. Spanje , getracht nuttige
waarneemingen te verzamelen, Waar toe meerder gelegenheid is, dan men ligt zou denken, naardien dit Land ons
veel minder bekend is, dan veele der afgelegenfte Gewesten. Had by bier langer kunnen vertoeven, denkelyk zoftde by gelegenheid gehad hebben, aangaande den
den aart deezer Kruiken meerder weetenswaardige om.
flandigheden mede te deelen. Ondertusfchen hoopt by
bier toe door den tyd in flaat gefteld te worden, naardien
een voornaam Scheidkundige van Madrid hem beloofd
heeft, naar de verfchillende aarden, die tot de zamenftelling deezer Kruiken gebezigd worden, de Steenbakkeryen
derzelve, en wat daar verder toe behoort , naauwkeurig
onderznek te doen.
Zo ras dienaangaande een volledig bericht is ingewonnen, zal men, denkelyk, door vermenging der gefchikte
aard
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tardzoorten, oak elders dan in Andalouzie, deeze zo nuttige vaten .kunnen bereiden. Voorloopig kan men zeggen,
dat de hoofdzaak hier iti zal beflaah, om'eene vermeuging van aarditoffen te maaken , die door het bakken
aten oplevere, zo vol adnmerkelyite porierf, dat het water
daar door ofigevoelig kan nitWaasfemen ; hoedanig eend
uitwaasfeming niet plaatS kan. hebben, zonder dat zich
met den uitWaasfemenden damp Veengroote OVerv/oed der
warrotefloffe des aampluings verbinde , het geen, door
het verfpreiden der naast aangrenzende vuhrdeelen, eene
uanmerkelyke verkoeling moet te wege brengen. Wat
het tout bétreft, het geen by de aarden gemengd wordt,
ik denk dat 2ulks gefchiedt, ona , daar het onder het
akken fmelt en verdwynt , het getal der porien dus te
Vefineerderen en te vergrooten.

\

BESCHRYVING DER NIEUWE IlEZITTINGEN VAN HET

FRANSCH GEMEENEREST IN GRIEKENLAND.

(Uit het Fransch.)

n

et gedeelte van den Venetiaanfchen Staat, 't Welk,
volgens de overeenkomst van Campo - Formio , in
de mägt der Franfchen moet blyven , beflaat uit een
gedeelte van Epirus, en bevat verder de voorheen Venetiaanfche Eilanden der yonifche en Egeefthe Zee.
Epic u7 , dat oude Koningryk van PYRRHUS, is nabuurig anti het Eiland Corfu, welks ligging, aan het einde
tan de Adriatijehe Zee, daar van de bezitting aan itoie.
lie verzekerde.
Het Fransch Epirus bevat de volgende Steden:
Larta , eene groote, welgebouwde, en handeldryvende Stad, thans de zetel van den Metropolitaan van
Lepanto ; welke Stad , door rniddel der Rivier die
haar befproeit, gemeenfchap heeft met de Golf van Ambracie.
Burinto ligt aan de Golf van dien naam.
Preveza wierd gefticht door AUGUSTUS onder den
naam van Nicopolis, of de Stad der Overwinning, ter plaat-

ze waar by zyne Legerplaats had opgellaagen, geduurende den Zeeflag by /Mite&
Z 2
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lenizza is eene Stad, voorzien met een Kasteel,
de aan de Golf van Larta.
Door bet geheele Landfchap loopt de Acheron, die ontfpringt in het Bosch van Dodone, welks heilige Eiken.
boomen weleer fpraken, gelyk, de. Ezels in Palestina. Zo
wel , verzierde als wezendlyke gebeurtenisfen liebben aan
dit Land eene groote vermaardheldgegeeven in de Gefchiedenisfen. Ook zyn de volgende Eilanden in de Yonifehe
en Egeefche Zeeen niet minder vermaard.
Corcyra, of Corfu, weleer Pheacie, was bet Ryk van
ALCINOUS , wiens Tuinen door HOMERUS bezongen zyn.
Corinthe befchouwde dit Eiland als eetl zyner Volkplantingen. De Corcyreners maakten weleer een niagtig.Genieer
nebest uit. Het Eiland heeft vyfenveertig mylen lengte op
tweeatwintig mylen breedte. De Hoofciftad Corfu heeft eet1
Haven en Vestingwerken, welke den Venetiaanen fchatteh
gekost hebben: voorts is bier een Grieksch Aartsbisdom, en
eene Hoogefchool van Konften en Weetenfchappen. Het Eiland ligt ander een gezonde luchtftreek. De vruchtbaare
grond brengt een overvloed van honig , wasch, en de beerlyklie vruchten, voort. Ook zyn bier de wynen zeer lekker, en de zoutpannen menigvuldig. Men berekent de bevol.
king van dit Eiland op ongeveer zestig duizend inwooners.
Paxu en 4lntipaxu zyn twee kleine Eilandjes, die in
de nabuurfchap van Corcyra liggen. Wat verder vindt
men Leucade, ook Sainte Mqure, doch _ by de Ouden
Neritis_, geheeten; een Schiereiland , ,welks, landengte de
Corinthiers doorgegraaven hebben. Op een ,der _Voorgebergten van dit Eiland ziet men den. Tempel van APOLLO zeer beroemd door de ongelukkige ilachtoffers der
liefde, welke deeze plaats voorheen meermaalen uitkoo,
zen om zich in zee to ftorten, en dus hunne ongelukkige drift •te geneezen. Leucade is vruchtbaar in graanen,
wyn , °Ile; citroenen, oranjeappelen, amandelen , enz.; het
bezit fchoone weiden, en drie goede Havens , met naame
Englimento , Demata en Santa Maura.
De Echinades zyn eene verzameling van kleine Eilanden,
onder welke voornaamlyk uitmunten Dultchio en Ithaca,
bet Koningryk van ULYSSES, zo vermaard geworden door
de poEzy van HOMERUS en de verheven proza van FENELON, den Schryver van den Telemachus.
Cephalonia , weleer Epirus Melunna , of zwart Bpi.
rig ,is grooter dan Corcyra. De Hoofditad was weleer
Sa*
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Sarno; welke Stad, thans niet meer in wezen, gelegen

was , zo men meent , aan de zogenoemde Haven van

Guifcardo. Men verdeelt dit Eiland in zeven Cantons :

deszelfs vruchtbaarheid" is onbegryplyk groot; de vruchtboomen geeven hier jaarlyks twee oogiten. Van bier komen voornaatnlyk de Korenten.
Zazinthe, voorheen Zante. Dit Eiland heeft zyn naam,
zo men zegt ? ontyangen van eenen Zoon van DARDANUS :
het beeft . zes mylen lengte op vier mylen breedte, en
eene fchoone Haven. HOMERUS heeft de bosfchen van
dit Eiland niet weinig beroemd gemaakt door zyne beerlyke verfen. -Deeze bosfchen beftaan niet meer; doch de
vruchtbaarheid van dit Eiland is nog dezelfde als in voorige dagen. De Zantirche Korenten zyn atom bekend.
De Strophades zyn kleine Eilandjes, op welke de Schryvers der oude verdigtzelen de Harpyen plaatzen, na dat
zy uit Bythinie verdreeven waren. Zy zyn opgevolgd
door de Monniken.
In de Egeefche Zee hebben de Franfchen alleen bekomen Cerigo , weleer Cythera. Dit Eiland bezit weinig
van zyne oude vermaardheid , door de Grieken daar aan
gegeeven , van wegen den Tempel en den Dienst van VENUS. De oude fcboonheden van dit Eiland zyn byna verdweener ; 'er is niets van overig , dan bier en daar eene
aanloklyke en vruchtbaare valei. Eerie geringe bevolking
en een zees overvloedig gevogelte zyn getuigen van een
kwynenden akkerbouw. Men vertoont bier nog de Baden
van HELENA , en de overblyfzelen van bet Paleis van
DIENELAUS, voor die het willen gelooven.
UITTREKZELS UIT DE ERIEVEN VAN EEN HINDOO
RAJAH, OVER DE ZEDEN DER EUROPEAANEN.
Door Mejuffrouw ELIZA HAMILTON.

(Vervolg en Slat van bl. 280.)

uw Vriend, de edele Rajah , zich niet hate bell driegen. Laat by zich niet ydelyk inbeelden, dat de
Christenen in dat Land zulk een onwaardeerbaaren fchat
bezitten als de Shatter (*) door hem befchreeven ; een
Shas•
( o) Letteriyk , een Bock. — De H. Schrift der Hin4os

wordt, by oitneemendheid, de Skewer genoemd.
Z3
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Shatter, welke de heilryke hoop der Onflerflykheid be-

kend maakt , gefchikt om Vrede en Geregtigheid algemeen te doen heerfcben , om de Menfchen aan te zetten
tot de beoefening van de zuivertte ,goedwilligheid en volmaaktfte deugd. Dat de Rajah niet denke, dat de kennis
van zulk een Bock onder de Christenen beftaat. Is het,
indien 't zelve bettondt , mogelyk„ dat,, in de tier jaaren,
geduurende welke ik gemeenzaam omgegaan heb met
Christenen van allerlei rang en that ; Krygsbevelhebbers,
Opperhoofden in het Burgerlyk Bewind, Mannen die van
de Letterkunde en Geleerdheid hun voornaamtle werk
maakten; is het mogelyk, vraag ik, dat nooit van zulk
een Boek zou gehoord hebben? Dat de edele Rajah zelve oordeele.
Dat een Boek, van zeer ouden oorfpronge, •in de Volks•
taal den Bybel geheeten, ten eenigen tyde onder de Engelfehen bekend was, fteunt by my op genoegzaam geloofwaardige berigten : maar , wel verre van zodanige
Leerftellingen te behelzen als waar van de Rajah fpreekt,
beftaat de eerfte proeve van, vernuft, welke een Jongeling
geeft als by uit de Hoogefchool des Lands komt, in met
zekere maate van veragting van dit Bock te fpreeken. In
waarheid , het is zints lange geen der minfte voorwerpen geweest van de aandagt der Wysgeeren in Europa,
om de Menfcben te ontheffen van alle agtgeeving op de
verderflyke Leeringen daar in begreepen. Hoe zeer dit
Boek in verfmaading is by die fchrandere Wysgeeren ,
zult gy gereed daar uit opmaaken , als ik u verklaar,
dat van de veelvuldige Wysgeeren, door my ontmoet
die tegen dit Boek gefchreeven of gefprooken hadden,
geen hunner zich verwaardigd hadt om den inhoud te on.
derzoeken. .—,—,- Een van deeze groote Mannen, een Gefchiedfchryver , heeft in 't licht gegeeven een Werk ,
grooter dan de , Mahabbarat , en fchitterender dan
deLierdichten van SANCHA, met het liefdaadig oogmerk
om zyne Landgenooten te overtuigen van de uitmuntenheid des Mahomethaanfchen boven den Christen - Godsdienst. Of deeze hoogverlichte Lieden fhagen zu*Ien om
in Engeland het Mahommedaanendorn in te voeren , is ,
myns oordeels, hoogst twyfelagtig.
Hoe uitlokkend de Leer der Veelwyvery , en het nitzigt
(*) Een Heldendicht in de Shanferit -Taal.
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zigt op het Mahomethaanfche Paradys , oak moge weezen
voor de zodanigen, doen 'er zich eenige hinderpaalen op,
die de Volksbegrippen geweldig in den weg than. De
voornaamfle zyn het verbod van Wyn drinken, de ftrenge
Vastentyd van Ramozin , en bovenal de bevelen wegens
de behandeling der Slaaven (*), welke zo zagt en toegeeflyk zyn, dat de Christenen van Engcland , die deed
hebben in den Handel, gedreeven met hunne Medemenfchen, (en deezen maaken geen gering aantal uit,) zich
nimmer zullen laaten overhaalen om 'er zich aan te onderwerpern
In gevolge van bet bedrieglyk denkbeeld, 't welk den
geest van den edelen Rajah vervult, ten opzigte van den
Godsdienst der Christenen, zal hy, ongetwyfeld, overhellen , om re gelooven , dat hunne IVIensehlievenheid den
wyden kring van het rnenschlyk Geflacht omvat. Dan,
in hoe verre de Regel, atn anderen te doen, gelyk zy ,
verwisfelde onntandigheden, zouden wenfchen behandeld te
warden , kan men leeren nit het volgend voorval, my op
myne reis bejegend.
Naardemaal ik de vriendfchap van aanzienlyke Lieden
genoot, had ik het voordeel van overgevoerd te warden
aan boord van een hunner Ooriogfchepen , een grootsch
gevaarte, welks zyden ais met den dander bekleed" waren.
Dit Sehip voerde omtrent zevenhonderd man, ander bewind van eenige weinige Opperhoofden , wier bevelen
met de vaardigheid eens blixems volvoerd werden, en de
blik van wier misnoegen gevolgd werd door de ftrengfte
ftrafoefening. Wy hadden twee derden van onzen weg
era de Kust van Graot - Brittanje afgelegd, wanneer zich,
op eelti vry grooten afftand een. Schip vertoonde, welk
onze kundige Zeelieden begreepen dat in flood was. 1k
was zo dikwerf getuigen geweest van wreedheden in ons
Zeekasteel gepleegd, dat ik niet dagt, dat de verlegenbeid , waar in deeze lieden zich bevonden , en die zy
nimmer gezien hadden, by hun eenig mededogen zou
verwekken. — Hier in, egter, vond ik my bedroogen.
Tot myne groote verwondering , werd terftond alles te
werk gefteld om hulp aan deeze vreemde Scheeplingen toe
te brengen; en ik zag de kloeke Zeegasten, die de Leeuwen
(*) Zie
.Hede,ya.

SALE'S

Koran , en

HAMI TON .6

Z4

Pertaaling van de

316

BRIEVEN VAN BEN BINDOO RAJAH,

wen van den Oceaan mogen heeten, alles aanwenden wat
tot redding van het bykans zinkend Schip kon dienen.
Eindelyk flaagden zy gelukkig in bet betoon van hunne
hulpe : en zy , die zich zo volyverig daar in gekweeten
hadden, fcheenen nu geheel ongevoelig voor de uitdruk•
kingen van dankbaarheid, welke die geredden uit de kaaken des doods hun betoonden. Onze Timmerman deedt
zyn best om de lekken in het geredde Schip te heritellen.
Dewyl het weer nu bedaard was, dreef de nieuwsgierigheid veelen van ons Schip aan , om aan boord van
het geredde te gaan., Ik beyond my onder deezen. Maar,
helaas! o dat ik uit myne geheugenisfe kon uitwisfen het
gedenken aan een tooneel, welks verfchriklykheden geen
pen kan befchryven , geen tong uitfpreeken, geene verbeelding bevatten ! Het was een Engelsch Schip, 't welk
eene reis gedaan hadt na de Kust van Africa , van waar
het nu na de Engelfche Volkplantingen in de West-Indiin
vertrok, met eene Laading, met van Zilver, Goud, kosthaare Speceryen ; maar van eenige honderden der rampzaligften ander het Menschdom; — een Laading Slaayen ! Deeze elendige weezens waren zamengepakt in de
morsfige hokken van een vaarende vulnishoop. Hun
jammerlyk geichreeuw; hun grommend misnoegen; hun
gelaat , waar op beurtlings de trekken van woede , van
khrik, van wanhopp , te leezen itonden; het rammelen
hunner ketenen; en de ftrenge oogflag der witte Barbaa7
ren, die over hun het opzigt hadden : dit alles leverde
eene vertooning op, welke de befehryving te leur Itch.
Voorzeker zal de grootmoedige Rajah zich Met verbeelden dat de Volvoerders van zulk eene wreedheid de
Belyders kunnen weezen van eenen Godsdienst, die de
M N nschlievenheid in de hoogfte maate aanbeveelt. Neen!
Hadt een Waal van kennisfe hun verlicht , zy zouden,
door de zwarte verwe van de huid der onbefchaafden
been, de uitvloeizels erkend hebben van den fcheppenden
Geest; zy zouden ontwaar geworden zyn, de Ziel, die,
in den vorderenden voortgang door verfcheide leevensitanden, ten eenigen tyde de Lichaamen van hunne eigene
Kinderen kan bewoonen. — Wat my betreft, toen ik
bet evengemelde jammertooneel, voor myne oogen opengefchooven, aanfchouwde, vervroegde ik , in myne verbeelding, de weinige onverbeeldlyk fnel voorbyvliegende
jaaren , in welke de Zielen van deeze dwinglandfche
Blan.
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zouden
overgaan
in
de
Lichaamen
van
zulke
tot
Blanken
elende gedoemde Negers; terwyl de tegenwoordige flacht.
offers hunner wreedheid, op hunne beurt, Meesters zouden warden, en met den fchorpioen - geesfel der verdrukkinge bet tegenwoordig lyden betaalen met al de bitterheid der wraake. — Maar, belaas ! de Godlyke Leer
der Wedervergelding is onbekend by deeze Christenen.
Geene vrees your ftraffe in een ander leeven houdt de
hand van medogenlooze wreedheid terugge. Geen begrip
van de wraake eerier getergde Godheid wendt hun of van
het heftig bejag der Gierigheid, of geeft eenige ftoorenis
aan het genot hunner weelde. Want, en laat het geen
ik aanvoere u niet doen twyfelen aan de waarheid van
myn zeggen,- wanneer ik vermeld, dat al deeze opeenItapeling van menschlyke elenden daargefteld wordt om
den fmaak der verdartelde Europeaanen te ftreelen, en
dat de ongelukkige Negers uit hun Vaderland weggefleept,
uit de armen hunner Bloedverwanten en Vrienden ger.ukt worden, tot geen ander einde, dan om Zuikerriet te
plauten en te bearbeiden een werk, te zwaar voor de
gemaklyke Ettropeaanen.
Wanneer ik van de SIaa yen der Christenen fpreek ,
moet uwe verbeelding zich niet vestigen op de Lyfeigenen in Alia, als of dier beiden omftandigheden gelyk waren. Neen: in gevolge der zagte Wetten van onzen Master ; en zelfs overeenkomitig met de minder goedertierene
inftellingen van MAHOMET1-I worden de Shaven aangemerkt als Lieden, die, hunne vryheid voor befcherming
verwisfeld hebbende , geregtigd zyn tot de eifchen van
ftrikte Regtvaardigheid, Zagtaartigheid en Toegeeflykheid.
Zy worden altoos met heuschheid behandeld, en zyn niet
zelden de Vrienden en Vertrouwden hunner, Meesteren.
Maar by deeze blanke Wilden, die medogenlooze Christenen, worden zy gedoemd om alles te verdunren, wat
wreedheid, aangezet door gierigheid , en dronkeu door
overmagt, kan aandoen.
Acb ! geliefd Hindollan gelukkig Land! Paradys des
Aardbodems! de eigenfte Plant, die, in de over zee gelegene Eilanden, gemest wordt met het bloed der elendigen,
verheft zich by u, en biedt zich aan als een vrywillig offer
aan uwe zuivere, onfchuldige, Kinderen! Dat liefIyk fap
uitleverend Riet , 't geen de Inwoonders van Europa
koopen voor eerie opeenftapeling van jammeren , hunne
Medemenfchen aangedaan, is, aan de boorden yan de
'Z 5
Can-
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Ganga , de uitfluitende eigendom van de lachende Godheid,
de nartftreelende Cama (*). Van deeze vormt de 'goon
van Maya den boog, die de met bloemen vercierde py-

len in de harten van de Kinderen der menrchen fchiet ;
met deeze nadert de fchadelooze Kluizenaar de Altaaren der Landgoden ; van deeze ontleenen de eenvoudige
maaltyden der gunftelingen van Veeshrai (f) de fmaaklykfte toebereiding.
Maar myne waarneemingen wegens den Godsdienst
der EngeNhen houden hier mede niet op. Een volkomen onderrigt deezer zaake te verkrygen, was een myner
hoofdnafpeuringen ; 'en ik hoop het is den edelen Rajah
bekend , dat een Bramin van myn chara&er zich niet
ligt laat bedriegen. — De gewoonte, Om den Zevenden Dag tot bedryven van Godsdienftigheid te fchikken,
wordt door den Rajah aangezien als eerie intlelling , wonder gefchikt om den geest van Godsvrugt leevendig te
houden , en ftrekkende om het hart te zuiveren , waar
van zelfsonderzoek en boetedoening allergefchiktfte middelen -zyn.
Helaas! hoe zeer heeft zyne eenvoudigheid zich laaten
bedriegen. Die Zevende Dag, 't is waar, wordt als een
Heilige Dag waargenomen door de laagere Casten des
Volks, en voorts door Werklieden befteed in het onfchuldig vermaak om buiten in de vclden te wandelen,
hunne Vrouwen en Kinderen dus eenig vermaak aan te
doen. By lieden van minder gezette zeden wordt deeze
Dag aan de dronkenfchap en onmaatigheid van allerleien
aart toegewyd. Under de aanzienlyker Casten wordt die
Dag niet flegrs geheel ongevierd gelaaten; maar dikwyls
befteed als zeer gefchikt om te reizen, uit noodzaaklykheid of vermaakshalven.
Een zeker getal , uit alle onderfcheidene Casten, vermaaken zichs nu en dan, met, voor een uur of twee, in
den voormiddag van dien Zevenden Dag, te zamen te komen in zekere groote Gebouwen , Kerken geheeten. Een
bedryf, 't welk zy ongetwyfeld aanhouden in overeenkomst met zeker oud gebruik, welks oorfprong thans vergeeten is ; fchoon men 't zelve nog gedeeltlyk onderhoudt. Nieuwsgierigheid voerde my eens na een diet
Kerken; waar een Perfoon, in 't best zyns leevens , in
at

De Hindoo-God der Liefde.
(f) De Onderhoudende Magt.
(')
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't wit gekleed, de plegtigheid verrigtte. Hadt de los. en
ligtvaardigheid van zyne howling my tot geene andere
gedagten gebragt, ik zou geoordeeld hebben , dat by geroepen was om Gebeden voor de Godheid uit te florten;
en, voor zo verre de onnavolgbaare vaardigheid zyner uitfpraate my toeliet te oordeelen, ftelde by eenige dingen
voor, die betrekking hadden tot een Toekomend Beftaan;
zo dat iemancl, min onderrigt dan ik was, op bet denkbeeld zou gevallen weezen , dat eenige begrippen van
dien aart daadlyk onder hun plaats hadden. Voorts
zag ik elders de plegtigheden van dien dag befluiten door
een ouden Priester, in een zwart kleed , die , op een
treurigen trant en eenzelvigen toon , eene foort van vermaaning voorlas, uit een klein boek , 't welk by in de
hand hieldt. De waarheden , daar in begreepen, fcheenen
my toe hem en zyne toehoorders even onverfchillig te
weezen. De geringe aandagt , welke men betoende aan 't
geen by voordroeg, fcheen hem niet te ftooren, of aan te
zetten om op een klemmender trant zyn voordragt te
doen; fchoon het hem waarfchynlyk aanzette OM eerder
aan bet einde to komen. Dit hadt ley niet bereikt, of
de gelaatstrekken zyner Toehoorderen klaarden op, en zy
fcheenen elkander geluk te wenfchen, dat zy ontheeven
waren van eene 'anger verdrietende plegtigheid.
Had ik 'Timmer dieper doorgedrongen in het Chara&er
deezer Engelfche Christenen,. ik zou hun aangezien hebben voor Weezens, geheel onvathaar voor ernftige en die.
pe aandagt- betooning in eenig Godsdienflig bedryf: maar
eene diepere nafpeuring overtuigde my van het tegendevi, en dat , in de volvoering van zodanige plegtigheden als zy oordeelen van weezenlyk aanbelang te zyn, dit
anderzins beuzelend Volk eene maate van gezetInid en
volftandigheid kan betoonen, die eere doen zou aan een
Sanee afee (*).

De Plegtigheden, op welke ik het oog heb , kunnen,
myns agtens , gemaklyk gebragt worden tot de heilige
Inftellingen der Geliefden van BRAHMA: dat Volk, 't welk
de zuivere bron is, waar uit alle menschlyke wysheid
voortvloeit.
Voor het verftand van u, o kundige Rajah ! verfchuilt
zigh niet , hoe onze groote Voorouders onvergelyklyk
in
(*) Eta Heine, die in ftrenge afzondering leefc.
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in Wysheid, zulke geheimzinnige voorftellingen voor uitfteekende verftanden befchikten , als het niet voegt voor
iemand, dan de heiligfte en geleerdfte der Braminen, na te
fpeuren. — De Godsdienttigtten van die heilige Caste, naa
zich van wereidfche gedagten gezuiverd te hebben, door
jaaren onthoudens, gefleeten in de ftilte van ftaatlyke bosfchen, zyn, door veel oefenings en onvermoeide nafpeuring , in that, om de waare meening te bevatten van do
Afbeeldingen, uitgehouwen in rotzen, gegraveerd op de
hooge muuren van oude gebouwen, die, in 't oog , des
gemeenen yolks, het voorkomen hebben van lompe fleenen beelden.
Het is, ongetwyfeld, in naavolging van dit voorbeeld
onzer oude Braminen, dat de Priesters van allerlei Godsdienstgezindheden geleerd hebben de eenvoudige Waar.
heid met den dikken en ondoordringbaaren wolk van
Symbolifche Verborgenheid te bedekken, welke niemand
dan zy zeive kunnen verklaaren. Deeze kennis des Gemeens zou alien yver dooden: maar diep is de eerbiede,
nisfe der Onkunde.
't Was , derhalven , niet van bet Volk , in de Plegtigheden, door my beoogd, bezig , dat ik deswegen onderrigting kon wagten. Maar ik bezat een beter onderwyzer
in myne eigene fchranderheid en vinding ; deeze leerdo
my welhaast, dat het voorwerp van hunne diepe Eerbiedenis veel overeenkomsts hadt met de Tekenen van onzen
.Dewtah, fchoon niet gehouwen in rots van duistere holen, of op wanden van heilige Tempels , maar, beantwoordende aan den laagen en beuzelagtigen geest deezes
Volks , gefehilderd op kleine ftukjes ftyf Papier
Ook is de wyze , op welke deeze Eerbiedbetooningen
volbragt worden, niet volkomen gelyk aan de onze. 't Is
niet noodig dat deeze Vereerders de zeven afwasfchingen
verrigten, dat zy hunne lichaamen met aarde bettryken,
of hunne hoofden met koemest dekken; en, in ttede van
eene ftaatlyke te nederbuiging voor deeze gefchilderde
voorwerpen hunner Afgoderye, neemen zy dezelve vrylyk in de band , en werpen ze, de een voor, de ander
naa, op eene tafel met een groen kleed overdekt; vatted
ze weder op , *gen ze weder neer ; zomtyds 'er met
eene oogenbliklyke bewondering op ftaroogende, als zy
op het midden van de tafel uitgebreid liggen; dan vatten zy ze weder op, met een heilige geestdrift, en keeEn aan deezen Paeren ze op de aangezigten om.
jah
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fah (*) van Afgoden, in de Landtaal Kaarren geheeten ,

befteedt een groot gedeelte des Volks zyn tyd ; alien genot des leevens, zo wel als elken huislyken pligt, opofferende aan het volbrengen van deezen ganscb, zonderlingen Eerdienst.
Men houdt voor een regel by ons, „ dat het alleen een
Heremiet, die zich daar voor geheel uitgeeft,voege, ge„ heel zyne driften en wereldlyke najaagingen te verzaa,, ken; doch dat het voor anderen genoeg, en voldoende,
,, is, zich van derzelver misbruik te fpeenen." Dan de
yver voor den Poojah der Kaarten boezemt eene veel
hooger maate van zelfverlochening in. Ik weet voorbeelden van driftige Vereerders, die de ftraalen der gulden
Zonne , op een der fchoonfie namiddagen van hun kortduurenden Zomer , buitenflooten om zich deezen Eerdienst toe te wyen ; die het gezang des Nagtegaals ontvlooden, alle fraai- en aangenaamheden, welke de Natuur
uanboodt , verzaakten , met een bewonderenswaardigen
cooed; voorts aan de Altaaren van deeze Afgoden gingen
zitten , en a; obbezweeken volhardden in dit eerbetoon,
dat zy alle zielskragt bykans verlooren.
Hoe weinig ik ook overhelle om in te fteinmen in het
denkbeeld van den Rajah, ten opzigte van de meerdere
uitmuntenheid der Engelfche Vrouwen in eenige andere
byzonderheid , moet ik bekennen , dat zy haare onaflaatende ilandvastigheid in den Poojah der Kaarten tot zulk
eene maate betoonen, dat dezelve naauwlyks kan overtroffen worden door een Togee (t) in het Ledryf der
boetedoening.
De kwyning en verveeling, zo zigtbaar te leezen op 't
gelaat der Engelfchen in de Kerk , befpeurde men Dimmer,
in de allerminfte maate, geiuurende de volvoering deezer
by hun zo veel gewigtiger gerekende Plegtigheid. Hier'
zelfs verloor die Priester die hartstochteloosheid , welke
daar zo zigtbaar op zyn geheel gelaat- geprent itondt.
De
( o) Eerdienst.
(t) De naam van Godsdienftige , Heremieten , uitfteekend
van wegen de firenge volbrenging der Boetedoeningen , by de

Hindoos .zo weezenlyk noodig gekeurd tot hunne Geluksbevordering in eenen Toekomenden Staat. De vrywillige Boetedoe•
ningen en Lyfkwelladien deezer 2"ogees zyn menigmaalen zo tea
niterffen fireng , 'dat ze teffens eene gelyke maate van bewon,
Bering en affchrik verwekken.
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De aandagt zyner mede- Vereerderen was nu niet Langer'
by hem een belangloos iluk. Zyn yver werd tot opbtuisfchende drift gewekt, en brak tut in itrenge verwytingen tegen eene Vrouw, die recht tegen hem over zat;
dewyl zy eenig voorbygaand blyk gegeeveti halt van
onaandagtigheid in het volbrengen van dat gedeelte des
Eerdiensts, 't welk zy op zich genomen hack.
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• cchoon de bekendheid van Naam niet zelden ter aanpry.
zing ftrekke van de Leevensgefchiedenisfen, welke wy
„ van tyd tot tyd, in ons Mengelwerk plaaczen heeft die ,
„ welke wy thans den Leezer rnededeelen , in ons Land , dat
voorregt met, hoewel zy, nu ruim eene Eeuw geleden , in
„ Engeland veel gerugts maakte, en nog niet vergeeten is. Het
„ zeldzaame zal hier dan de plaats van die anders uitlokkendd
„ bekendheid moeten vervullen; en avyfelen wy niet, of het
„ volgend Leevensberigt zal met bevreemding en genoegen
„ door veelen , en inzonderheid de Schoone Sexe,, geleezeu

If L."

e, wcirden."
•

* * *

Mejaffronw APHRA BEHN ftamde of van een niet onaanzienlyk
Geflacht in de Stad Canterbury. Zy werd gebooren ander de
.egeering van CAREL den 1; in welk jaar is onhekend. Haar5
Vaders naam was JoHNSoN ; diens betrekkitig tot .Lord WJLLUUGBY deeds hem de voordeelige post bekomen van Luitenant4
Generaal van , Suriname en zesendertig Eilanden. Hy nam der.
'wards de this aarl , met zyn geheele Gezitt: Zyne Dogtei
pHRA was then nog zeer jong.
De Heer JOHNSON overleedt op de heenreize; doch zyn Ge•
zin kwam behouden te Suriname, en betrok eene wooning,
zo aangenaam gelegen en ryk voorzien van zo veele fchnonlieden , dat, volgeus de befchryving van Mejuffrouw BEHN,
de Natuur met de Kunst zich fcheen vereenigd, te hebben om
dezelve in den volflen zin -des woords .fraai te maaken. In
een haarer Romans , Oroonoko getyted , geett zy oris eene
afbeelding van haare wooning in dieii ,00rd, en heeft daar toe
een tlerit kleurend penceel gebezigd. „ Zo ras ik,"chis maalt
dit Verbiyf „ in dit Land gekomen was , werd het beste
bilis my ter wooning aangeboden ; men heette het St. yohn's
Hill. Het flondt op een groote rots van wit warmer ; aan den
Voet Ilroornde de rivier; men zag in de diepte daar op littler,
etr
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en kon aan die zyde niet afklimmen. De kleine golfjes, fpeelende en fchuimende aan den voet van deeze rots , maakten
het zagtst gennumel cn de aartigite kringen. De oever aan
den overkant was vercierd met eene naettigte van onderfcheidene altoos bloeijende boomen, die elkert dag wat nieuws op.
ieverden , en van achteren befchut mer• hooge boomen vats
allerlei gedaante en kleur : dit leverde het verrttkkendst ge.
zigt op , 't welk verbeelding zich kan fchilderen. Aan
den kant van deeze rots, na de Rivier, was een Bosch van
Oranje- en Limoen -Boomen, wier bloeijende en vrugtdraagende
takken boven zamehliepen ; het doorbreeken der zonne, die
hier brandend heet fchynt, afweerende. De koele lugt, nit de
Rivier opkomende, maakce niet alleen deeze plaats' gefchikt ten
genoeglyken verblyve op de heecfte uuren van den dag, maar
Verfrischte ook bloezem en vrugten ; alles , met een woord,
was hoogst bekeorlyk. De wyde wereld kan Beene plaata
aanbieden zo vermaaklyk als dic boschje. Alle de tuinen ,
waar op Italie boogt , kunnen bier niet by haalen. En won*
derbaar is het , te Lien , hoe zulke groote boomen voedzel
kunnen haalen op eene rots met zo weinig aarde civerdekt:'
Het was hier dat Mejuffr. BERN kennis kreeg ran de Ge•
fchiedenis en den Perfoon van den AmericaanAhen- Prins °Roortono, wiens lotgevallen zy zo fraai, en met zo veel gevoels,
befchreeven heeft, in een Roman, met zynen naam berytelcii
en waar op de Heer SOUTHERN zyn Treurfpel Oroonoko gebonwd heeft; een gedeelte van welk Tooneelfiuk zo treffend
is, dat het bykans in het onnatuurfyke loopt.
Mejuffrouw BUM verhaalt ons , dat zy dien grooten Man'
dikwyls gezien en met hem verkeerd heeft, en getuige keweest
is van veele zyner groote bedryven. Onder anderen vermehit
zy, dat die Prins, met imotanA zyne Vrouw, op zekerea
tyd, zeer gemeenzaam aan haar huffs verkeerde; dat zy by haar
her naiddagmaal hidden , en zy van haaren kant alles deedt
oni dic Paar te onthaalen ; dat zy OROONOICO onderhieldt met
de Leevensverhaalen der Romeinen en andere groote Mannen,
't welk hem veel genoegen in haar gezelfchap deedt vinclen;
dat zy IMOINDA julferlyke handwerken, welke zy verftondt ,
leerde, Historien van Kloosterzuscers vertelde, en tot de keniris van den waaren God zogt te brengen.
Deeze gemeenzaame verkeering tuslchen haar en OROONOWO
heeft wel eens gelegenheid gegeeven om haar gedrag in ver.
denking te brengen. Dan , door een der Befchryffters van
haar Leeven, wordt zy op dit fink geregtvaardigd , en wel
op deeze wyze: „ Ten aanziene van dien Prins kan ik niets
vermelden buiten 't geen zy deswegen reeds der wereld heeft
medegedeeld , maar niet nalaaten haar te verdeedigen tegen
eenige oureganaatige verdenkingen. welke verfpreid zyn wegens haaren ommegang met dien Prins.
Lk kende haar
zeer
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zeer we!, en zy zou geen liefdensgevalletje voor my verbor.
gen gehouden hebben ; zy wist dat zy op myne geheimhouding
kon. that maaken , zy had die ondervon& , n: this nem ik het
op my, de wereld te verzekeren , dat 'er tusfchen dien Prins
en AsTE1EA ( P) niets van dien aart plaats greep.' Zy flelde
over :t algemeen prys op de ongemeene hoedanigheden van
dien Prins, en, als zy de gefchiedenis zyner ongelukken vermeldde , mogE zy met de DESDEMONA van SHAICESPEAR uitroepen, dat het jammer, hoogst jammer, was! doch dir kan men
niet voor liefde aanrekenen. Daarenboven was' het hart van
dien Prins al te 'zeer gefleld op de flandhoudende bekoorlyltheden van zyne IMOIND om gecroffen te worden door de (in
zyn oog) zwakkere aanloklykheden eener blanke Schoonheid ;
en ASTIL/EA' S Bloedverwanten, daar tegenwoordig, hielden over
haar een te waakend oog , om eene zwakheid der jeugd in
haar te voorkomen , indien anders haare bejtoorlykheden den
Prins hadden kunnen verlokken.''
Naa dat zy te Londen wederkeerde trouwde zy aan den
Beer ELHN, een Koopman te dier Stede, van Duitfche afkomst.
Pit Huwelyk maakte haar belangryker , deedt haar character meer uitkomen , en gaf haar gelegenheid om op geene onvoordeelige wyze ten Hove te verfehynen: Zy gaf Koning CAREL
den II een 20 naauwkeurig en bevallig verhaal van de Surinaanzfehe Volkplanting, dat by hooge gedagten van haare bekwaamheden opvatte , en haar voor eene gefchikte perfoone
hieldt , om, geduurende den Oorlog met Holland, met eenige
zaaken van, aangelegenheid belast re worden; dit deeds haar na
Flaandv.en trekken, en te Antwerpen haar verblyf neemen.
Flierx entdekte zy, door haare ftaatkundige fireelten , het
oogmerk der Hollanderen , om de Them s op te zeiien , en de
Schepen der Engelfchen in de Havens re verbranden: zy deelde
die kundfchap aan het Hof van Engeland mede; doch, haar
berigt, fchoon welgegrond, gelyk de uitkomst bewees, uitge•
lachen en 'verfmaad wordentle , lag zy alle andere bemoeijingen
met flaatzaaken ter zyde , en vermaakte zich, geduurende
haar verder verblyf te Antwerpen, met galanterien te diet
Stede.
Doch, daar wy vermeld hebben dat zy den toeleg om de
Engelfche Schepen te verbranden ontcleirce, zal het niet ongeval.
lig zyn hier vermeld te vinden toe zy aan die kundigheid
kwam. Zy deedt deeze ontdekking door de tusfchenkomst van
een Hollander, door haaren Leevensbefchryver VAN DER ALBERT
geheeten. Ms eene Staatshandelaaresfe kon zy zich Hier be.
dienen van de gewoone wyze om kundfchap te verkrygen ,
door zich in openbaare &amen te mengen , of deel te neemen
to
($) ASTIVEA

was de dichterlyke n2am van Mrs. BEM
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in tie kabaalen van Staatslieden; zy Hoeg derhalven een anderen weg in, misfchien ruim zo gewis; zy werkte met haare
oogen. Deeze ViN DER ALBERT was op haar verliefd geweest
vO6r haar Huwelyk met den Heer BUM. Hy hoorde van haare
komst te Antwerpen niet, of hy fpoedde zich daar heen, om
een bezoek by haar of re leggen ; en , naa eene herhaalde verklaaring van zyne vcorige hefdeberuigingen , en dienstvaardigheid ten haaren gevalle. , drong hy haar, om van hem eenige
onlochenbaare blyken te ontvangen van de fterkte en opregt.
held zyner liefde:
welke hy geene belooning verlangde,
v6Or
hy, door
doorlenge en getrouwe dienstbetooningen, haar
overtuigd h5dc dat by ze verdiende. Deeze voorflag
firookte dermaate met haare tegenwoordige begeerre om haar
Land dienst te doen, dat zy die aanbieding aanvaardde, en
zich van ALBilIT bediende op zulk eene wyze els haar ten
dienfte des Konings te paste kwam. Op het elude des jam
1666, Het hy haar, door een byzonder daar we afgevaardig.
den Boode, weeten, dat hy , op een bepaalden dag , by haar
zou komen. Hy verfcheel ten beftemden tyde , en oncdekte
haar, dat CORNELIS DE WITT, die, met de overigen van zyne
Familie , een onverzoenlyken haat hadt tegen de Engelfehen en
het Hills van Oranje, met den Admiraal DE RUYTER, aan de
Staaten, den gemelden Tocht na Engeland , met dat uogmerk,
poord,efteid hadt. Deeze voorilag zamenftemmende met de
berigten hun gegeeven door de IIollandfche Spionnen in Engeland , wegens de voiftrekte veragteloozing van atle Zeetuerus•
tingen, werd guntlig ontvangen, en men befloot die Landing
in 'c werk te
als eene zaak , die niets bezwaarlyks in
zich hadt, en zonder gevaar Icon ondernomen worden.
VAN DER ALBERT haar een geheim van die aangelegenheid vet..
crouwd hebbende, gepaard met zo vcele befcheiden van volfirekte waarheid , dat zy 'er Diet aan kon twyfeten, zondt zy ,
zo ras dit ouderhoud was afgeloopen,, een verhaal van deeze
haare oncdekking na Engeland.
Maar wy kunnen van Vieniffr. B HN' S Galanterien te Antwerpen niet afftappen , zonder nog een en ander des te vermelden:
dewy! zy door andere Minnaars werd aangevallen; en , fchoon
zy middEl vondt om haare onfchuld re bewaaren , is , nog.
thans, het verhaal, 't welk zy zelve daar van geeft, onderhou.
dend en geestig.
In een Brief eau eene Vriendinne fehryft zy: „ Myn andere
Minnaar is omtrent tweemaal zo oud als ALBERT , en ook twee•
maal zo dik, fchoon ALBtIRT niet van het vreemdfte falfoen is
dat gy ooit gezien- hebt; deeze Man heetre VAN BRUIN: hy
werd te myner kennis gebragt door A113 E:tr, die hem in Bloedverwantfchap, hoe na weet 1k niet, betiondt. Hem was aanbevolen, van ALBRRT' S wage, om my, geduurende zyn afweezen,
van geld, en wat ik anders mugt uoodig hebben, te vuorzien.
MEND. 1798. NO. 8.
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Deeze oude Knaap bath my ilegts eenige keeren gezien, of
by begon gevoelig re worden voor de kragt myner oogen, die
zyn oud vermolzemd geraamte brand deed= vatten; maar by
bezat geen zelfvertrouwen genoeg om my te zeggen dat by
my beminde; en zedigheid, gy weet het, is het algemeen gebrek zyner Landgenooten niet. Dikwyls gaf by my, van ter
zyde, te verftaan dat by een Man kende van middelen, en in
goeden doen gezeten, die, fcboon vry verre in jaaren gevor•
derd, en uit dien hoofde zo beminnelyk niet als een Jong.
man, fmoorlyk op my verliefd was; en by verlangde te weeten
of myn hart in zo verre aan een ander verpand was, dat zyn
Vriend niet eenige hoope kon fcheppen van te zullen ilaagen.
lk gaf hem myne hooggaande verwondering te verftaan,
te hooren dat een Vriend van ALBERT zich by my voor eel&
ander opdeed , en dat, indien Liefde eene drift ware voor
welke ik niet ongevoelig was, die nimmer in my kon vallen
omtrent een oud Man; en war des meer zy. Maar dit alley
was vrugtloos. Twee dagen laater ontving ik een Brief van,
hem." — Hier geeft Mrs. BERN eene overzettiug van den
Brief van VAN BRUIN, In 't Fransch gefchreeven , en in den
belachlykften flyl. Hy vermeldt hear, dat hy dikwyls gepoogd
hack , tie liormen, die in zyn hart woelden, te ontdekken, en
met zyn eigen mond de walien van haare genegenheid te be.
ilormen; maar, afgefchrikt door de fierkte hearer vestingwerken, hack by bellooten tot geregelder aannaderingen, en haar
op een verderen affland aan te vallen , en eerst te beproevea
war een Bombardement van Brieven zou kunnen uitwerken; en
of deeze Carcasfen van Liefde, in haare ooghoeken geworpen,
tot het midden van haar hart zouden doorbreeken, den buiten.
muur van wederzin omver werpen, en het magazyn van haare
wreedheid doers . in de lugs fpringen: of zulks haar ook mogt
beweegen om te daadigen, en zich op redelyke voorwaarden
over te geeven. — Vervolgens befchouwt hy haar als eat!
Vragtfchip , na de Indian befiemd; haar hair zyn de vlaggen,
haar voorhoofd' is de voorfieven, haare oogen zyn het gefchut,
haar neus is bet roar. Hy wenscht haar kiel eens boven watec
te zien , en wenscht haar Stuurman te zyn om ever de Kaap
de Goede Hoop na de Indan der Liefde te zeilen.
Onze Dichteresfe zondt hem een gepast antwoord op dee,
zen waarlyk hoogst belachlyken Brief. Zy gekjaagde met hem,
als iemand , die zich op een zo onvoordeeligen liefdetocht
waagde, en maakte eene grappige rekening van de kosten,
welke op zulk eene reis loopen; als kanten, diamanten ringers,
oor- en halscieraaden , ter verciering van de plaatzen des aan•
vats en der verdeediginge ; zyden lioffen , kanten, enz. tot
hasten verderen optooi.
Dir fchryven bath eenen anderen Brief van BRUIN ten gevolge , in denzelfdeu ily1; bier in gaf hy bur Carte-blanche,
OBI
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om 'er -de Vborwaarden, naar eigen goedclunken, in te vullen.
alejulfrouw BERN gaf bier op een antwoord, waar in zy orb
zichzelve en haare kennisfen Ed vermaaken , zich geliet aan
zyne minneklagten ,gehoor te geeven. Deeze Brief, kan
men ligt denken, bragt hear vuurigen Minnaar welhaast in,haar
kamer; by Welk bezoek by zyne Liefdensverklaaring vernieuwde. De, belachlykheid hier van, meldt Mejuffr. eeur , ging
bykans elle befchryving te boven. „ Maar ," dit zyn haare
eigene woorden , „ verbeeld u een oud, dit en waggelend
Hollander, die , alles kwalyk plaatfle war hy dagc dat hem beminnelyk in myne oogen kon maaken. Jaaren wist hy dat my
Hier konden behaagen; by zogt die derhalven door zyne kleeding te dekken , door zyn Parulk , en verderen jeugdigen opIchik , te gemoet te komen. Eerbied wist hy dat ik van eenen
Minnaar verwagtte; deezen zogt hy uit te drukken door zulke
belachlyke buigingen , en by hack zulk een zor flag van Waken, en drukte zich in zulice wonderlyke bewoordingen nit ,
slat ik geen ernftig antwoord kon geeven: want hoe ernftig
ook het onderwerp was , zyn perfoon-en kleeding maakte 'er
een klugtfpel van. 'Er was geene kleinigheid in de Galanaerie, welke by by de jonge Heeren in de Stad waargenomen
hadt, of hy paogde die na te volgen, zelfs tot het verzen
maaken toe; doch deeze waren in zyne eigene landtaale, en
vermoed ik, zeer zonderling geweest zyn
Mejuffrouw BERN vermaakte zich met BRUIN in ALBERT'S
afweezen, tot dat hy door zyn aanzoeken lastig begon te woeden, zo dat zy, om zich van hem of te helped, zich gedtor.•
gen von& de gebeele zaak :tan ALBERT re openbaaren , die
clear op zo woedend werd , dat by zynen Mededinger den
dood dreigde; doch by werd door haar ter neder gezet, en
vergenoegde' zich met hem zyn verraadlyk gedrag te verwyren,
en zyn Buis te verbieden. „ Maar dit ," verhaalt zy zelve,
bragt een zeer belachlyk tooneel voort: want myn Nestoritianfehe Minnaar wilde voor ALBERT niet onderdoen; hy fchatte lick zo hbog als zyn Mededinger, eischte , hem voor 't
mesje, near ]andsgebrulk , en beging duizend narrepotzen. Met
den woord, niets dan myri. volfirekt bevel kon hem voldoen;
en op 't zelve beloofde by my niet meer lastig te zulien vaIlen. Zich van my verzekerd houdende, was by als van den
(loader getroffen , Coen by 'boorde , dat ik hem uiet alleen myn
hula verboodt; maar zyn geheel gedrag, te mywaards gebouden , in al zyne. belachlykheid aim ALBERT verhaalde. Met
eene bonding, vol tekenen van Wanhoop , verliet hy niet alleen myn, verblyf, maar ook den volgenden dag iintwerpen;
bet niet Langer kunnende (Widen in eene Stad, waar hy zulk
eene nederlaage bekomen hadt."
Haar Leevensbefchryilter heeft ons een verder verllag gegeeyea van bur gedrar, omtrent ALBERT, waar in zy poogde haare
Aaz
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eer te bewaaren, zonder Bich ondankbaar aan te ftellen. Ook
beloofde ze hem te zullen trouwen als by in Engeland
kwam. Doch ALBERT , na Holland wedergekeerd om zich
tot de reis na Engeland gereed te tuaaken , werd ziek , en
Merl te Amfierdam.
Onze Dichteresfe, op dien voet eenigen tyd te Antwerpen
gefleeten hebbenie , ging ce Duinkerken fcheep , om na Enserail(' over ce tteeken. En het overvaaren zag zy bykans
haar elude t want het Schip , door form op de kust ge
dreeven , zonk in 't gezigt van 't land; doch hooter: , van
firand te hulp kotnende, redden alle de Schepelingen, en die
aan boord waren.
Mejuffrouw minty kwam te Londen, en wydde de rest hears
leevens toe aan 't vermaak en de Dichtkunsc. Behalven drie
Deelen Mengeldichtcn , fchreef zy zeventien Tooneeittukken ,
en eenige Romans. Zy vertaatde FONTLNELLE ' S Gefchiedenis der
Orakelen, alsmede eye Sulk over de Veelheid der Werelden.
Meer Overzettingen zyn van haare hand , onder anderen eene
der. Brieven van ovinius. • Zy fchreef ook de bekende Brieven
tusfchen een Edelman en zyne Zuster. Haar vernuft brags haar
in hoogagting by Mr. DRYD,N . , Mr. SOUTHERN, en andere
Dichters van haar tyd. Veelvuldig waren haare verkeeringen
met jonge Heeren , inzonderheid met eenen , met wien zy
Briefwisfeling hields onder den naam van LYCIDAS , die , zo
Cs wy uit een hearer Brieven mogen opmaaken , haare liefclo
met geene genoegzaame wederliefde beantwoordde.
Naa eene tangduurige ongetteldheid , overleedt Mejuffrouw
BERN den 16 April 1689. Zy werd in West.minfler Abdy
begraaven , wear een wine marmerfeen met een opfchrift ge•
vonden words.
Aan dit Leevensberigt willen wy eenige getuigenisfen van
baste Tydgenooten toevoegen. Mr. DRYDEN , van de Overzet•
ring der Brieven van avows fpreekende, zegt in. de Voorre.
den: „ Men heeft my verzogt te melden , dat de Vervaardiger, die tot de Schoone Sexe behoort, geen Latyn verttaac;
doch, verfaat zy het niet, dan- vrees ik , dat zy ons, die het
verttaan, reden geeft om ons ce fchaamen."
Mr. LANORAINE drukt zich haarenchalve nit : Ik denk
dat haar naam tang in gedagtenis zal blyven by de liefhebbers
van het Tooneeldicht; als mede door verfcheide andere Werken , beide in dicht en ondicht: zy werd door de Vetnuften
bykans getteld met de onvergelyklyke Mrs. CATHARINE PHILIPS."
Van alle haare Bewonderaaren fpreekt Mr. CHARLES GILDOn,
die hear van naby kende, over haar met -den hoogfen lof.
In den Opdragtsbrief van haste Romans, fchryfc by: „ Dichtkunst, dat hoogst genoegen voor 's tmenfchen geest, words in
vermaak gebooren , maar door fmert geprangd en gedood. Deeze asnmerking moet ons te meet over Mrs. BBIIN doen vetwon-
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wonderd als-wier vernuft iterk genoeg was om de vrolykheid te bewaaren te midden der teleuritellingen, weike eene
Vrouw van haar veritand en verdienften nook hadt behooren
te ondervinden. Maar zy bezat eene groote iterkte van geest ,
en was meestresfe van haar denkvermogen, in ]tact om in een
gezelfchap te fchryven , en teffens deel te neemen in 't gefprek. Ik zag haar dit doen, tom zy haar Oroonoko fchreef,
en andere gedeelten van haare Werken , waarin 'men altoos
eene gemaklykheid van 41 aantreft , en een gelukkigen trant
van denken. Over de Driften , en inzonderheid die der Lief.
de , fchreef zy meesterlyk , en gaf aan alles zo tedere en
fyne toetzen , dac men, fchoon de naam verborgen ware, Mrs.
Elm zou oncdekt hebben.''
„ Zy was,'' zegt haare Leevensbefehryffter,, ,, van een edelen en menschlievenden aart; zomtyds drifcig ; zeer dienstvaardig voor haare Vrienden, met alles wat in haar vermogen was;
liver kon zy een aangedaan ongelyk vergeeven, dan iemand
verongeIyken. Zy bezat veel vernuft, oordeel en goedhartigheid. Meesterlyk verftondt zy de kunst der verkeering. Gevoelig van getteltenisfe , was zy een liefhebiter van vermaak.
War my becreft, en ik kende haar van naby, zag ik haar nook
lets pleegen 't welk de zedigheid der Sexe niet voegc, fchoon
zy vryer en vrolyker leefde, dan veeler ityve naauwgezetheid
wit gehengen." Dit is zeker van den gunitigiten kant bzfchanwd.
De Schryvers van de Biographia Brittannica houden haare
Dichtitukken niet voor van den besten ftempel: fchryven, dac
haare Tooneeltiukken , fchoon niet van vernuft ontbloot , vol
zyn van onbetaandyke tooneelen en uitdrukkingen. — Doch de
eerfte deezer oordeelvellingen words tegengefprooken door her,
getuigenis van DtiVo$N, een bevoegd regcer in deezen.
War de Nuns betreft , dit kan zo goed niet onrlegd worden.
Dan 'eaten zy , die gereed ,zyn om haar des te berispen ,
-overweegen, dat zy zich in de noodzaaklykheid bevondt om
Ye fchryven of te fterven : de fmaak der tyden was bedorven; en het is eene gegronde aanmerking , dat zy , die leeveu
.em te behaagen, moeten behaagen om te . leeven. Misfchien wraakce Mrs. a,,nN die tooneelen en berchryvingen
zo zeer als iemand hearer Berisperen; maar men moet jets toegeeven aan de mentchelyke zwakheid. Zy zelve was van een
minzieken aart; zy voelde in haar boezem de drifcen woelen,
welken zy befchreef; en deeze omftandigheid , gepaard met de
dryfveer der gemelde noodzaaklykheid , is ongetwyfeld de oorzaak , dal haare Tooneelitukken van dien ftempel zyn. -Met edn woord , Mrs. BEIM was fchoon , was geestig ; zy
kan van onvoorzigtigheid niet vrygefprooken worden ; maar
haar deswegen, gelyk' men gedaan heeft, alles flegts ten taste
ce leggen, gaat te verre.
A23

336

NESCROUTING BY HET

oaAr.

BESCHOUWING BY HET GRAY.

dear de donkere Grrifkelder, de woonplaets der wort-a 'men ; het battle edge verblyf van den grooten en den
kleenen ; de verzamelplaats der afgeflorvenen. Wie kan
die zien , en zwygen Ja, hoe fchielyk fnelt ons kortflondig
leven he.enen ; dat levee , waar in men voor- en onfpoed
fmaakt, zegeningen en rampen, by afwisfeling, ten tooneele
ziet verfchynen; en, hoe ras loopt dic beftaan ten einde! men
worth geboren om ce fterven; en naauwlyks is ons aanzyn
dear , of elke tred , then wy doen, is een flap nader tot
ons Graf.
Naauwlyks zyn wy hier, of wy verdwynen, en ons levet
is als een droom. ja , Stervelingen hier is uw einde; gy zyt
niet meer ; en naastbelhanden , of vrienden , hoe lief en waardig, moeten u derven. En welk een groot onderfcheid is 'er
chans in uw verblyf Voorheen onvergenoegd , te onvrede over
uwe wooning op .het tooneel der waereld, waar ruime zaalen
voor uw hoog geplaatst hart nog fleeds ce eng waren, is charm
uwe wooning eerie kltene wooning der duisternis ; allengskens zal nu uw koud gebeente tot ftof verkeeien. Zoo kwaamt
gy; gIngt wader heenen; wy zagen u ma, en elk banner , die
u kende, met u had verkeerd., voor wien gy nuttig geweetc
WatIft voelde uw geniis. Dear ligt gy nu — gy rust van
uwen arbeid, en ziet niet meer dat heldere licht, 't welk gy
iederen morgen , by owe ontwaaking, aanfchouwde; deeze oes
op nieuw in meerder zorgen gedempeld te veorden — Beene
om aan zyne woelingerr en driften den vryen reugel ce vieren.
Dan , bier eindigde uwe afgefpeelde rolle; en, fchoon de aarde
trilt en beeft, de rommelencle douders krasken , gy zyt van
alles onbewusc; niets verfcbrikt .0 in uw fcimber. Graf.
6 Zagte rust, voor u, die rampen , onderdrukkiug en tegenheden, hier moest fmaaken! Hier, op deeze pleats. geniet
gy kalmte , na duizenden van tegenfpoeden. Gewenscht verblyf voor aangenaame &op, die u gevoelloos maakt voor het
lyden;lyden,'t welk bier beneden aan uw lot verkogt was. —
Dan , met welk eene angflige vreeze befchouwr *.de Dwaas
deeze ilille wooning! hoe trilt by voor deezen doodflaap, ee
met walk eene diepe ontroering ziet by deeze Grafplaets
min! Hier moet hy 66n On met hem, wien by, om dat he
wander fcheea, met veragthig bejegende. Hier moet by liggen by hem , dien hy nonit den op een afitand wilde befchoue
wen. En denkt hy sari de heerschzugt, met welke hy ande.
ten behandelde ; aan zyite baldaadige verkwistingen en oneutte eerfpillIngen, terwyl de om brood.zagtende medenatuurgenoot, al fpottende, of met geweld , van zyne wooning wad
Vit"'
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dagt; eene Godheid, van wien by her beaaan en den tegen.
woordig genooten zegen optving, — dan moet by billyk
beeven voor deeze verblyfplaats ; een verblyf, zoo aangenama
voor den braaven!
Doch dat sevens de befchouwing van bet Graf ons nimmer
vervoere tot overdreevene fentimenteele verzugtingen. Neen,
her aandenken bier aan moet ons, als veraandige Weezens,
ten nutte verftrekken: bet is bier, op deeze plaats, wear alle
rampen eindigen; bier , waar men geen feed gevoeit, waar alle
traanen ophouden; ja hier, by de lichaamen der afgeaorvenen,,
kan de veraandigae, even als de minkundige, leeren, dat alle
onze grootheid, woelingen, plannen en uitzigten, hoe wil over(Mgt, arts in rook verdwynen ; ja, alles is nietigheid!

Hale mini, eras tibi
Brielle, 1798.

J. D. V.
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et is wel zeker, dat wy in veele opzigten zwakke en kragtelooze fchepzelen zyn. Dan fchuiven wy niet al to wet
H
op onze zwakheden ? Als wy atle onze vermogens behooriyk
aanwendden, welke wy nog in de daad bezitten , wat zouden
wy meter kunnen doen, dan wy nu doen I Wy geven to veel toe
sin onze onmagt, en fchuiven alles op ons onvermogen; terwyl
veelal , regt ingezien, onze onwilligheid alleen de fchuld heeft.
Aanfchouw hem, by is de man die my wel aanftaat , zyne wezenstrekken bevallen my, zyn ganfehe gmaad toont immers dat by
de braafheid zelve zy. Alle zyne gelaadstrekken bewyzen imniers dac by een deugdzaam en braaf man is. — Dan hoe vaak
bedriegt ons her uitwendige niet I 's Menfcben therlyke gedaan.
to kan fchoon, maar zyne inwendige geftalte bevlekt, zyn. Zyne
uitwendige gedaante kan zuiver, maar zyne inwendige befinet,
wezen. Hoe dikwils heeft de fchyn bedrogen ! — De fcherpziendae' oogen van eenen LAVAYEtt kunnen bedrogen worden.
Lien fchoon gelaad duid niet altoos eerie fchoone zial sin, nocit
eerie afzigtelyke gedaante een arglistig hart.
War is het dat den mensch verzekeren kan van de aangenaambeden des levens, dat hem van een gelukkig en vergenoegd leven
bier op aarde kan verzekeren; war is dat Anders, dan Verdienften? Deze maken den mensch waarlyk beminnelyk. Laat men
Schatten Rykdommen , bezitten, Ambten en Waardigheden be.
kleeden , wat zyn ze buiten Deugd, buiten Verdienften? Last
men elle voorregcen, alien overvloed , alle goederen dezer wereld , bezitten, en Deugd en Verdienften derven , wat is de

lama zonder Deugd, wat is by zonder verdienften ? ---•
im-
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Immers niets, niets anders, dan een veragtelyk fchepzel, eau
fchepzel dat den rang onteerc, onder welken het geplaatst is;
een fchepzel dat onder de gefchapen Wezens het allerminst
beantwoordt aan zyne beftemming.
Zyn het de aardfche bezittingen wet, zyn het de Rykdommen en Schatten der wereld wel, welke den mensch ftellen
kunnen in het bezit van bettendig genuegen, van ware geluk.
zaligheid; of dienen zy by vee l en veeleer cot verleiding , en
ten valitrik , om den mensch ongelukkig te maken, en hem te
dompelen in eenen poet van jammer en ellende? zyn ze wet
gefchikt om den mensch te verheffen ; of dienen zy veeleer,
om hem te verlagen, dikwyls zelfs beneden den rang waar onder by forteert?
Wie is niet ingenomen met iemands deugdzaam gedrag en
beminnelyke hoedanigheden? De Deugd word zelfs van de
Ondeugd geEerd;uitItekende bekwaamheden fchitteren niet flegtt,
maar ze hebben alle uitwerkzels op alter gemoederen , die
men daar van verwagten kan. — Zy maken, dat alter aan.
dagt daar op gevestigd worde , en de belangens der zulken
regc behartigd warden en geven fpoorflagen aan den yver van
anderen, otn Bien op te welEken en te doen oncbranden.
Wie zyne ziel verrykt met wetenfchappen — wie kundig.
beden opzamelt, in eenen tyd , wanneer hy zich met dezelve
verryken kan, want de dagen komen fchielyk, dat men geene
kundigheden meer kan opdoen ; wanneer de ouderdom aankomt,
verminderen 's menrchen vermogens, en hy kan geene nieuwe
kundigheden meer opdoen: wie derhalven zyne ziele verrykt
met wetenfchappen, in de dagen dat hy de vermogens heeft
om die te vermeerderen; al wie alzo handelt , die is de wyze
man, zyne talenten op winst aanleggende. fly maakt zich beminnelyk by al de wereld , zynen omgang aangenaam en nuttig
by alien; met welken by verkeert. Zyne gefprekken zyn leer.
zaam voor alien , die dezelve hooren. Als nu de zedig.
heid by hem eene byzondere hoofddeugd is, dan oncvangt zyn
kara&er eenen nieuwen luister. Verwaandheid tog bederfc al het
fchoone, en maakt den mensch hatelyk en walgelyk. Alle de
vruchten, welke de nederigheid draagt, zyn aangenaame vrueli.
ten; daar die van verwaandheid, van hoogmoed, doen walgen.
Zulk een weet regt onderfcheid te maken tusfchen ware nederigheid, en die weike flegts in fchyn beftaat; maar, in de
daad, niets enders is , dan nederige opgeblazenheid. — Dan
kundige Lieden , welke zich bekwaamheden aanfchaffen,, en by
hunne kundigheden waarlyk nederig zyn , kunnen niet misfen eens ieders aandagc op te wekken, en tot zich te trekken
alien op hunne gaven te doen verlieven , weike maar
eenig gevoel van eer hebben , en luisteren naar de infpraak
der Rede. Zo draagt altoos beftendig een goed gedrag , zo
niet eller, ten miniten zeker de toejuiching alter Braven weg.
C. V. D.

G.

MENGELWERK,
TOT FRAAYE LETTEREN, KONSTEN EN WZETEN•
SCHAPPEN, BETREKKELYK.

REDE- EN SCHRIFTMAATIGE BEDENKINGEN OVER DE
PLIGTEN EN HOEDANIGHEDEN DER BEDIENAAREN
VAN HET EUANGELIE; ALS MEDE WEGENS HET
VOEGLYK GEDRAG DER LEDEN VAN DE
CHRISTLYKE GEMEENSCHAP , TEN OPZIGTE
VAN HUNNE LEEItAAREN.

(Volgens het Engeisch van JAMES FOsTzlt. OD.)
(Vervolg van bl. 298.)

't Ts de korte opheldering des vermaans van Apostel
PETRUS : De Ouderlingen, die under u zyn, vermaane ik, die een Mode - Ouderling ben. — Weidt de
Kudde Gods, die onder u is , hebbende opzigt daar over,
niet uit bedwang , maar gewillig ; noch om vuil gewin,
maar met een volvaardig gemoed ; noch als Heerichappy
voerend'e over het Erfdeel des Hceren , maar als voorbeelden der Kudde gtworden zynde (*), die ik voorheb te

ontvouwen.
Het eerfte, waar van ik hier fpreeken moet, is het
vermaan Weidt de Kudde GODS. - Eenige van de
fpreekwyzen, hier gebezigd, zyn duidelyk zinnebeeldig;
maar de algemeene zin is : Onderwyst de zodanigen, die
aan uwe zorge toevertrouwd zyn , in de groote en be.
langryke beginzelen van den Christlyken Godsdicnst; verklaart hun den geheelen raad van GOD, met betrekking
tot hunne eeuwige behoudenis; pryst hun de Pligten aan,
welke de Euangelicleer afvordert, en dringt de Betragling daar van aan, door alle de edelaartige, aanmoedigende , en ontzaglyke beweegredenen ; tragt bun oordeel
te overtuigen, als de eenige rechtmaatige grond om bun.
ne aandoeningen over te haalen. Kweekt, door deeze
(*) I PATE. V: I . 2,
MENG. 1798. NO.
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handelwyze, Godsdienstkennis aan; bevordert hunne in•
wendige regtheid, en die hebbelykheden van algerneene
Goedwilligheid, die het leeven , de flerkte, en het hoofs!.
cieraad, uitmaakt van 's Menfchen Ziel.
Maar, behalven deeze algerneene opvatting der woorden des Apostels , behelzen dezelve eenige meer byzondere onderrigtingen , noodig onderfcheidener te ontvou-

wen.

In de eerfle plaatze, is het hoogst noodig, dat de Leeraars, als Herders van GODS Ktidde, de Gemeente bekend
maaken met de gronden, de redenen , en de algemeene
blykbaarheden van den Godsdienst zo den Nattairlyken
als den Geopenbaarden. Zy moeten eenen aanvang maaken met het ontvouwen en bewyzen van de Grondbeginzelen des Natuurlyken Godsdiensts , als van welke niet
alleen de zekerhei d , maar zelfs de mogelykheid, eener God,
lyke Openbaaring noodwendig afhangt. Deeze belangry.
ke Stukken zyn, bet Beftaan van GOD, zyne algemeene
Voorzienigheid, zyn Zedelyk Befluur, en. een Toeko-.
mende Staat van Belooning of Straffe. Wanneer die
Grond/lag in deezer voege te regt gelegd is, beftaat de
volgende natuurlyke flap in voort, te gaan tot bet geen
daar op , gebouwd wordt. Dewyl, indien zy agtloos zyn
in het vastflellen van de eerfle Beginzeien des Christendams , de een of ander hunner Toehoorderen , in deeze
Eeuwe van onbezonne Twyfelaary, groot gevaar loopen,
om, eensflags de Belydenis des Christendorns verzaakende,
vervallen.
tot de volflaagenfte Godlochening
Waarby ik mag voegen, dat een redelyk Geloof in GOD,
en rechtmaatige begrippen wegens Hem, daar bet Euangelie van Godlyke Herkomst is, eene onmiddelyke ftrekking moeten hebben om onzen eerbied voor zyn Gezag te
verfterken , en een dieper eerbied in te boezemen voor
de Wetter; en Leerfiellingen daar in begreepen. En, indien
bet Volk desgelyks zorgvuldig onderweezen worth in de
eigenlyke baarblyklykheden van den Geopenbaarden Gods.
dienst, ten einde zy geen ingewikkelde , maar .redelyke,
Geloovers zyn , vaste gronden, en overttuging des
verftands , moet bun Geloof eigenaartig een vaster en
werkzaamer beginzel weezen van algemeene Godsvrugt
en De ugd
Een andere Regel, door Christen- Leeraars in agt te
neemen, beftaat bier in, dat zy, by het ontvouwen van
de byzondere Leeringen en Pligten des Christendom', bun-
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ne Toehoorders tragten te overtuigen , dat dezelve een
wys en met zichzelven begaanbaar Stelzel vormen, en alle
eene tot daadlyke beoefening opleidende en hartheiligende
trekking hebben. Wel Berk behooren zy in te boezemen de ondergefchiktheid van de Middelen des Godsdiensts
aan het Einde ; van Befpiegelingen en Plegtigheden aan
onveranderlyke Zedelyke Pligten. Want Geloof en Reda
tegen elkander over te ftelten , en als in tweeftryd te
vertoonen, is, en zal altoos niets anders weezen, dan een
vrugtbaare wortel van onberekenbaar verregaand Bygeloof planten. Indien men de Christlyke Beginzels en Foorregten , als merle de Inftellingen van Doop en Avondmaal,
op eene andere wyze aandringt, dan als opwekkingen en
aanfpooringen ter Deugd, is het zo verre van CF1RISTUS te
prediken of het eigenlyk einde van diens Godlyke Zending te bevorderen, dat het ter omkeering daar van moet
firekken, en niets anders dan een zeer verkeerd gebruik
te maaken van den Geopenbaarden Godsdienst, om allen
Godsdienst te ondermynen en het onderst boven te werpen.
Zodanige Leeraars volbrengen , derhalven, myns bedunkens , hunnen Pligt met de grootfte getrouwheid en
zorge , wier hoofdbedoeling ttrekt om de weezenlyke en
onmisbaare Deugden eens heiligen leevenswandels in te
fcherpen wier onderwys doorgaande daar heenen
itrekt , om hunnen Onderwyzelingeti in te boezemen
Eerbied voor , en Liefde tot, GOD; zugt tot billykheid,
waarheid, algemeene goedwilligheid, en vredelievenheid
maatigheid, kuischheid, en alle andere pligten van
Zelfbeftuur; — die de beginzelen van Christlyke Vryheid inboezemen , en alien (hoe zeer zy ook in befpiegelende ftukken dwaalen) voor hunne Broederen erkennen,
die Godzalig Regtvaardig en Maatig leeven (*); die
eerie yverige beoefening der Heilige Schriften, en vryheid
van GodsdienJlig Onderzoek, aanpryzen. — Zodanige
Leeraars, zeg 1k, dunken my hun pligt met de groottte
getrouwheid en zorge te volbrengen , om dat zy overeenkomftig handelen met de volgende eenvoudige Regelen,
te nedergefteld door de eerfte Verkondigers van het Dian.
gelie; te weeten: Onderzoekt de Schriften (1-). Oordeelt
gy voor u zelven wat regt is. Schoon ik al het Geloof had,
dat
(*) Dr. II:

12.

(f) JOANN.

V: 39.
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dat ik bergen kon verzetten , en de Liefde derfde ik
ware niets (*). Dit is een getrouw woord, en deeze dingen wil ik dat gy ernflig bevestigt, op dat zy, die in Goo
gelooven, goede werken molten voorfiaan: want deeze dingen zyn den Menfchen goed en nuttig (t).

Vraagt men, meer byzonder , in welk een Licht het
algemeen plan der Christlyke Leere het eigenaartigst kan
worden voorgedraagen ? Indien men my niet fchuldig
oordeele aan eene te groote aanmaatiging, met uitfpraak
te doen in eene zaak zo zeer betwist , ik zou als de
hoofdfom 'voordraagen : Dat de algemeene inhoud van
„ deeze Godlyke Inftelling niets anders is dan de her,, ke ying van den Natuurlyken Godsdienst en Deugd
„ wanneer Ondeugd en verwilderende Geestdryvery de
kennis daar van bykans in de gemoederen der men„ fchen hadt doen verfierven ; met de byvoeging van
,, twee of drie eenvoudige ftellige Bevelen, by welker
4 ) invoering op het fterkst gewaakt was tegen Bygeloovige
4, Misbruiken, en geichikt om de eeuwige Wetten van
Deugd en Braafheid aan te dringen.”
Meer byzonder komen de beginzels, daar by aangepreezen, hier op neder : dat 'er is een GOD, de Fader (4)
en Opperbeer van alien , die alle dingen fchiep door JEsus CHRISTUS (s); dat het Menschdom by dit oneindig
Weezen aangenomen is door de Regtvaardiging des
Geloofs (**) , inftemmende , in het eindelyk doel daar
van , met de algemeene wet der opregtheid , die , ten
zelfden tyde dat zy elke daad van moedwillige Ondeugd
verbiedt , toegeevend is ten opzigte van de onwillige
zwakheden der Menschlyke Natuure. Dat de gunst van
GOD zich tot alle Menfchen uitttrekt , en zyne vergifnis
fchenkende Genade tot alle waare en opregte Boetvaardigen ; doch betoond op zulk eene wyze, [dat is door het
Middelaarfchap van CHRISTUS] die de Rode noch kon
ontdekken , noch met grond berispen; een middel,
wyslyk uitgekoozen , om de Bekeering aan te moedigen
door de hoop van Genade; om zondige Menfchen, der
Godlyke guile onwaardig , met byblyvende gevoelens
van Nederigheid te vervullen , en Bygeloof uit te rooijen.
Dat de Vader des Menschdoms altoos gereed is om
hun
( 4') 1 COR. XIII: 2. (f) TIT.
8. (4.) t
(§) EPH. III; 9.
(") Rom. X: 6.

Coa. VIII; 6.
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hun byfland te bieden in het ftreeven na zuiverheid des
haven en gelukzaligheid. Dat by, naamaals, de 'weld
in regtmaatigheid zal Qordeelen , door JESUS CHRISTUS (*); aan Wiens beftuur by de wereld onderworpen,
en de Menfchen , wegens hun gedrag, verantwoordelyk
gemaakt heeft. Dat, gelyk by aan alle onboavaardige
Zondaaren, onpartydig, naar gelange hunner onderfcheidene maate van Mull, ftraft zal toewyzen, by ook zyne geloovige en getrouwe Dienaaren zal beloonen .met
nimmereindigend geluk en onfterflyke eere, ter oorzaake
van bet onveranderlyk genoegen , 't geen by fchept in
de Deugd, en om deeze, in 't einde, overwinnend en
zegevierend te maaken over boosheid en ondeugd. Eindelyk, dat, wanneer bet lot des geheelen Menschdams
dus regterlyk zal beflist weezen, en gevoiglyk de einden
van CHEISTUS Middelaarfchap geheel bereikt, het Koningryk' (ODE den Fader zal overgegeeven worden opdat de
Zoon zelve zal onderworpen worden aan Hem, (aan GOD)
die hem alle - dingen onderworpen heeft, en GOD altos in
alien zy CD.

Een Steizel als dit, over 't geheel, van dien aart, dat
elk bedagtzaam, elk Godfdienjiig, elk waarlyk Zedelyk ,
Mensch meet hoogagten en eerbieden; terwyl het alien,
die 't zelve van geheelen harte gelooven , en toelaaten
dat het deazelfs natuurlyken en regtmaatigen illVls:Vd op
hun hart hebbe, waarfehynlyk, hier op aarde, in vred.e
en gerustheid van ziel zal doen leeven, en volftrekt zeker de nimmer6ndigende gunst van Gotl, hier naamaals,
doen fmaaken.
De volgende tak van 's Leeraars Pligt , tot welks . ontvouwing ik gevorderd ben , befkaat hier in: dat by ha
opzigt over de Kudde GODS hebbe. In dit algemeene voore.
fchrift zyn de volgende byzonderheden begreepen.
Vooreerst, dat by den flaat en gefieltenisfe der Gemeente onderzoeke , en toezie (zo verre als zyn magt en
invloed, die enkel overreedend en niet dwingend zyn
zich uitflrekken ,) dat alle dingen, hetrekking hebbende
tot de openbaare Godsdienstpligten, met ernst en welvozg.
lykheid worden waargenomen, agtervolgens de voorfchriften des Nieuwen Verbonds — Het voegt hem ook,
toe te zien, dat geene gevaarlyke Dwaalingen I die het
oog(*) HAND:. XVii; 31.

(f) I COR. XV: 24-2a.
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oogmerk des Christendoms omverftooten, of onbeffaanbaar
zyn met deszelfs weezenlyke beginzelen , tot Losbandigheld en Zedeloosheid ftrekkende , ter Kerke worden ingevoerd. — En, fchoon verfchil in begrippen, omtrent
itukken van minder aangelegenheids, flegts weinig opmerkings vordere , zyn, egter, begrippen, rechtdraads ttrekkende om losbandigheid en ondeugd te begunftigen, wanneer zy zich opdoen, fireng ugen te /lama. — Maar
hoe? Enkel door kragt van bewysredenen, door zagtmoedige en bedaarde overtuiging ; want de Dienstknegt

des Heeren most niet twisten , maar vriendlyk zyn jegenf
allen (*).

Ten anderen , is het de pligt eens Ouderlings of Opzienders, de Onkundigen, naar maate van hunne verfchillende omftandigheden, te onderwyzen; troost te verfchaffen aan de kleinmoedigen, onderfteuning te verleenen aan
den zwakken, verfterking aan den onvasten, uit den weg
te ruimen alle ongegronde vermoedens en twyfelingen, als
mede de ligt buiten fpoor flaande opwellingen der jeugd
te bedwingen , en eene vroege wending ter Deugd en
Godsvrugt te geeven. Bovenal heeft by zich toe te leggen om Deugd en Godsvrugt hun voor te draagen in
het meest bekoorlyk licht , niet in eene treurige en affchrikwekkende gedaante. Eindelyk voegt het hem, tie
ongeregeld wandelenden te vermaanen en te beffraffen, daar
zy door hunne ondeugden de eer van het Christen - charader -bevlekken.
Maar, om dit laatstgemelde gedeelte van zynen pligt
met den verlangden uitilag te volbrengen, ftaat hem we!
naauwkeurig figt te geeven op voeglyke omftandigheden
van tyd en plaats, als mede op de byzondere chara8erS
en geaartheden der Perfoonen , welke by vermaant of bettraft. Die vermaaningen en beitraffingen moeten toegediend worden met alle blyken van tedere belangneeming
en vriendfthap ; met volflaagene verwydering van alien
trotsch, heerschzugt en drift. — 'Er kunnen Zondaars
weezen, zo geheel van alle braafheid ontbloot, zo ongevoelig voor alien bezef van het onderfcheid tusfchen goed
en kwaad, dat hun te vermaanen, of te beftraffen, alleen
itrekt om ons ten voorwerp te ftellen van hunne verfmaading en haat. Onze Zaligmaaker heeft daarom, en
de
(*) a TIM.
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de Leeraars, en de Christenen in 't algemeen, ontflaagen
van zich net deezen te betnoeijen. Geeft, is zyn woord,
hes heilige den honden niet, werpt uwe paarlen niet voor
de zwynen ; dat zy dezelve niet ten eenigen tyde met
de voeten vertreeden , en zich omkeerende et verfchettren (*).

In deezer voege heb ik een kort verflag gegeeven van
de natuur en het oogmerk des Leeraarampts, en hoofdzaaklyk aangetoond wat 'er ligt opgeflooten in de WOW'
den van Apostel PETRUS weidt de Kudde GODS,. en
hebt het opzigt daar over.
Ons ftaat nu voorts
onderzoeken, , met welke Gemoedsgefleltenisfe , en op
welk eene wyze, deeze aangelegene pligt moet volbragt
warden.
Ten deezen aanziene betuigt de Apostel, in de eerfte
plaats, dat een Leeraar zyn post te volbrengen hebbe,
niet uit bedwang, maar gewilloglyk; dat is, niet als een
opgelegde last trf taak, niet etittel uit vreeze voor firafe,
indien by verwaarloozend of ontrouw is in het writ
zyner bedieninge; maar van harten tot den dienst geveigd , en die zich gewillig en vry daar toe heeft overgegeeven.
In de tweede plaats, niet uit vuil gewin ;• dat is, niet
OM winst te doen als het voornaam en heerfchend beginzel, niet uit Geldgierigheid, welke eene zo laage ,en
fchandelyke drift is, dat dezelve iemand ongefchikt maakt
tot eenige post van aangelegenbeid, en buiten ftaat flelt
om eerlyk en onpartydig te weezen in de volbrenging
daar van , en inzonderheid onbevoegd maakt tot een
Ampt van eenen Godsdienftigen en zedelyken aart,
geheel onbeftaanbaar zynde met de Liefde tot GOD,
de verbanning van alle Deugd. Niet am vuil gewin,
Maar met een volvaardig gemoe d ; dat is, een o»baatzug.
tige en edeltnoedige gefteltenisfe , welke vermaak fchept
in goed te doen, en in zichzelven eene neiging en inwen.
dige begeerte voelt, om de- eer van GOD en de zaligheid
der onfterflyke Zielen te bevorderen.
Noel; oak als Heerfehappy voerende over het Erfdeel des
Neer= ; dit wil zeggen , zich niet aanmaatigende dat
4Regtsgebted over het Geweeten, die heerfchappye over het

Ge(*) MATTH. VII: 6.
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Geloof der Christenen,'t welk de Apostels zelve weigerden;
Piet ftreevende na grootheid en praalenden voorrang; maar
als voorbeelden der Kudde geworden zynde, van nederig.
Acid en gcmaatigdheid; zichzelven gelukkig agtende van
in de gelegenheid geffeld te weezen om hunne Christen.
Proederen , in then zo nuttigen thud, nuttig te weezen:
drukkende de voetftappen van hunnen grooten Meester,
die niet kwam om gediend te warden ; maar om te die.
nen (*). Teffens Voorbeelden zynde van een biaakende , doch te gelyk voeglyke en bedaarde, Godsvrugt ;
van Liefde tot alle Menfchen ; van gen2eenzaamheid en
meewaarigheid; van deftigheid, zonder ftuurschheid; van
zelfbedwang , zonder bygeloovige gefirengheden ; van
yver,, zonder bedilzugt of geweldige driftvervoering ; van
openhartigheid en eenvoudigheid des harten ver afgeIcheiden van vooroordeel en list; Van naargigheid, voorzigtigheid, en welbeJluurde driften ; van een vuurige begeerte

tot kennis voor zichzelven, en eene gereedheid om dezelve
vrylyk aan anderen mede te deelen; van weltevredenheid,
opgerttimdheid , en eene bedaarde onderwerping aan de
fchikkingen der Voorzienigheid ; en van eene flandvastige
en onbuigzaame braafheid, die zich egter voor onvoorzigtigheden wagt ; welke , fchoon zy gevaar vermydt ,
wanneer het met eere kan ontgaan worden , en , met behoud van een goed geweeten, en in zo verre 's Voiks
vooroordeelen inwilligt als ftrekken kan om de gereedlie
en onfchadelyke middelen te gebruiken om de rechte
beginzels van den Godsdienst hun in te boezemen, egter
nimmer eenige Kunftenaaryen bezigt om bun verkeerde
denkbeelden in te boezemen; nooit , door vooraf overlegde
dubbelzinnigheden in de voordragt , hun in dwaalingen ftyft,
of in 't minst hunne ondeugden ftreelt ; en , tot zulk
eene harde proeve opgeroepen zynde , alien wereidlyk
belang opoffert , om de zaak der Christenheid en der
Deugd welke de zaak van GOD is, te handhaaven.
Ik zal tiler alleen nog byvoegen , dat de ChristenLeeraars de fterkst mogelyke aanmoediging hebben , orn
dus onbefmet , yverig en getrouw, te weezen in het werk
hunner bedieninge , en het vercieren van de Godsdienstieer,, welke zy prediken , door den veelvermo.
gen(*) IVIATTH. XX: 2g.
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genden glans van een Godvrugtig en voorbeeldlyk leevensgedrag : naardemaal zy , zich in deezer voege ge.
draagende , de volftrekte verzekering hebben , dat
zy, wanneer de Overlie Herder verfcheenen zal zyn ,
de onverwelklyke hroone der heerlykheid behaalett zul
len (*).
('s) I Pira. V: 4.
(Het rervolg bier naa.)

OVER HET HEILZAAM GEBRUIK DER ZWAVEL - LEVERLUCHT ny HET LOOD - COLYK EN META AL VERGIFTIGING. Door J. C. KRAUSS Med. Doc?.

te
The menigte der dagelyks uitgevonden en met zo veel

ophefs aangeprezen Geneesmiddelen is dikwyls zo
groot, dat de waarheid minnende Arts dikwerf Diet weet,
welke hy meer vertrouwen zal, of de uitnodigende alles
beloovende aanpryzing van den Uitvinder, of zyn eigen,
met genoegzaame theoretirche kundigheden gepaard , Prac.
tisch gevoel.
War hiervan ook zyn moge, zo is yder Arts verpligt,
zo veel het zonder nadeel van zynen Lyder gefchieden
kan, zodanige middelen te beproeven , welke hem , na
Type vergelyking der dierlyke huishouding (voor zoo
verre zy ons bekend is) met de phyficaale of doode krach.
ten, nuttig ichytien , en in het tegenovergeftelde onfchadelyk zyn, om, ware het mogelyk, het heir der menfchelyke Kwaalen en Ongemakken hoe langer hoe meer
met zekerheid en wezentlyk nut te beftryden , en te
overwinnen.
Het Lood- Colyk, eene in deeze Landen gewis zeer
menigvuldige, en wegens zyne gevolgen akelige, ziekte, is,
tot dus verre, door veele Geleerden, zoo wel buiten als
binnen deeze Republiek , zeer naauwkeurig nagefpoord ,
en men heeft ook dikwyls de Lyders, door den tyd,
door het gebruik van ander water, verandering van lucht,
enz. herfteld; edoch veelmaalen gebrekkig , en zulks alleen , dewyl 'er tot dus verre geen middel bekend was,
't welk de zich in 't ligchaam bevindende Loodftoffen,
onmiddelbaar, door zyne grootere vermaagfchap, uit zyne
verBb 5

S42

OVER HET HEILZAAM GESRUIK

verbinding ftelde, amalgameerde, of in eene andere onfcha.
delyke gedaante deed overgaan. En zoude data een dus.
danig Geneesmiddel de nafpooring van een Arts niet verdienen? De door den beroemden HANNEMAN, tot vernietiging der overboodige Kwikzilver- werking, zoo wel als
tot de Neutralifatie van andere vergiftige Metaalkalken , in
het menfcheIyke Ligchaam, geroemde Zwavel-Leverlucht
verdient bier boven alles de opmerking der Geneesheeren. PAPING , in Zyne geleerde Disfertatie de Sulphurito
Catch, heeft Inn reeds de behoorlyke achting bewezen;
en het is eene uitgemaakte zaak, dat niets beter is om de
Kwikzilver - ziekte, door de dikwerf verbaazende hoeveelheid van dit Metaal, door zogenaamde Geneesmeesters
der Venusziekte allengskens toegediend , veroorzaakt,
(welke , nog altoos de gedaante der lang vernietigde Venusflof nabootfende, daarom met nog meerder Kwikzilver
geitadig met het grootfte nadeel beoorlogd word ,) te
geneezen , als de Zwavel- Leverlucht, benevens by tyd
en wylen daarby aantewendene Geneesmiddelen.
Zoo het bier de plaats was , zoude ik dit niet alleen
duidelyk kunnen bewyzen , maar met genoegzaame voorbeelden ftaaven.
HUFELAND , in zyne uitmuntende Verhandeling over
de Cala: "Int. Sulph. (zie Fad. Letterocfening No. la en
13 van 1797.) heeft de werking der Zwavel en. derzelver
Leverlucht zoo duidelyk en overtuigend voorgedraagen ,
dat ik geen reden vinde dezelve te herhaalen , of den grond
myner Proefneening daardoor te ftaaven. Aileen heb ik
daarby te voegen, dat ik van dit middel, ten opzichte van
het neutralifeeren der Kwikzilver-werking, zoo wel door
redeneering als ondervinding , zoo volkomen overtuigd
was , dat ik geen zwaarigheid maakte om hetzelve by
het hier te befchryven Geval aan te wenden, en waar in
ik zoo volmaakt gereusfeerd ben, dat ik my zelven niet
wederhouden kan , om het tot nut des menschdoms ,
vooral in dit Gemeenebest , bekend te maaken, en de aandacht myner Kunstgenooten tot het uithreiden deezer
heilzaame uitvinding op te wekken, en ter beproevinge uit
te noodigen. Wat geluk voor my, byaldien dit voor
bet (vooral hier te Lande, alwaar dit ongemak, uit hoofde
van het dikwyls vergiftigde Drinkwater, zoo veelvuldig
is) lydend menschdom van zoo veel nut mogt zyn, ala
ik zulks vuurig wenfche!
Zie hier het Geval.
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Dames Schaalwyk, 35 jaaren oud ,van een fterk gefpierd
en zo genaamd cholericq geftel , wierd den x Maart
1798 door een zwaar Culyk aangetast ; by gebruikte
toen eenige huisniiddelen, Opiata,enz. Dan deeze niethelpende, liet hy een Arts roepen. Na verloop van 14 dagen
wierd by in zo verre beter, dat by zyne hezigheden weer
konde opvatten. — Den 31 Maart /tome hy weder in,
en gaf zich aan een ander Geneeshter over ; dock zonder
verligting 'er wierd Rhabarbar met Kreefisoogen,
verfcheide andere zate purgeermiddelen, gebruikt , verfcheide .klisteeren aangewend , en tot tweemaalen bloed
afgetapt; maar alles vruchteloos. — Den 14 May wierd ik
by hem geroepen; en alles onderzoekende, de voorgaande
Geneesmiddelen met de nog ftandhoudende kwaal vergelykende, de trekkingen, pynen in de leden en vooral
de gewrigten , de rillingen en beevingen , benevens de
zigtbaare trekkingen in de voorarmen waarneemende, de
krampagtige echter niet koortfige pots, .de aardkieur des
aangezigts , bet ftarzien der oogen , eindelyk de doorboorende pynen van den navel tegens de ruggeftreng getxeerd , zomtyds van zelve open lyf,, geenzins bellagen tong , appetyt om te eeten, flaaploosheid, en, als 'et
Aomtyds al wat vaak kwam, het fchielyk weder met fchrik
wakker worden , de dunne, weinig geverfde, en gering
bewolkte, krampachtige urine, enz. alle deeze tekenen
deeden my aanftonds tot een vergiftiging door Lood befluiten. Ik liet myn lyder daadelyk een lavement vats
zetten, en inwendig het Olcum in de
a4 uuren gebruiken; verbiedende te gelyk niets meer vain
zyn t egenwater te drinken, en dit water te laaten onderzoeken. 's Anderendaags, den 15, wederkomende , was
myn Zieke lydelyker; want hy had een weinig rust ge.
had, en de pynen waren niet van die hevigheid, echter
nog hevig genoeg. Het water, in twee onderfcheiden
Apotheeken onderzogt , vertoonde eene groote quantiteit lood- bezinkfel. Daar ik nu van myne indicatie
teker was , konde ik met meerder zekerheid de oorzaak
der ziekte aantasten. Ik ordonneerde dienvolgends de
hepar. Sulph. calcar. (Vid. Pharm.
p. i.o) 3i3 met
alle twee ,uuren een lepel vol.
aq.
Den 16. De lyder had, fchoon onrustig , echter met
meer verkwikking geflaapen , de pynen en trekkingen
der leden waren voorby; ook die in den buik, zoo lang
by liggende was waren geheel over; inaar alkenlyk
als
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als hy opzat, had hy meer eene fpanning in het middenrif, dan wel pynen. Ook had hy, geduurende dien tyd,
rykelyk uitgewaasfemd, en ontlasting gehad. Ik bleef by
hetzelfde voorfchrift, en liet om de 2 uuren 2 lepels vol
gebruiken.
Den 17. Alles was beter , daar was maar zomtyds
nog een idee van pyn, en eenige trekkingen in den grooten
toon van het linkerbeen ; de flaap nog min of meer on,
rustig, echter beter. Dezelfde middelen; alleenlyk voegde ik 'er nog 3 13 hep. Sulph. by.
Den i8. De Zieke was volkomen beter, en deed. zelfs,
zonder myn weeten , 's avonds, als het vry koel was,
een boodfchap, een half uur van zyn huis af, been en
weder, zonder bezwaarnis.
Den 19. Ter gelegenheid van het Conftitutie feest
reguleerde hy , zonder eenig onaangenaam gevoel , a14
Adjudant, zyne Burger Compagnie, op de wapenpiaats;
en Aar hy geen ongemak voelde, woonde hy zelfs op
de parade de Festiviteit by, zonder het minfte nadeel te
gevoelen.
Den 20 , was by volmaakt wel, en ik liet hem man
de rest van zyne nog voorhanden zynde middelen opgebruiken, waarover hy hartelyk blyde was, vermits hem,
het onaangenaame daarvan reeds lang verveelde. Om
echter de veerkracht der ingewanden, die zeer veel geleden hadden , eenigzints te herftellen , liet ik hem
een aftrekfel van Koorts- en Cascarillenbast gebruiken.
Den 2.2, hernain by zyne bezigheden , fchoon wat
zwakkelyk, echter zonder andere bezwaaren.
Den 24, was de Zieke nog even wel; flaap, appetyt
en ontlasting alles behoorlyk , en de krachten namen dagelyks toe. Hy continueerde met dezelfde middelen.
Den 27 , was hy zo volmaakt wel , dat ik onnoodig
achtte hem iets meer dan een goeden leefregel aan te raaden , en is tot beden , zonder eenigen aanval van deem.
Ziekte, wel en gezond gebleven.
De Huisvrouw des Lyders, benevens vier kinderen, en
nog andere lieden die van denzelfden regenbak dronken,waren wel , fchoon de leden van des Lyders huisgezin een
seer bleek en aardachtig uitzien hadden.
Verdere Proefneemingen van anderen zullen, gelyk ik
niet twvffel, deeze Geneeswyze tot het onfeilbaare verheffen. Want, fchoon men de eigentlyke werkingsaart, (wegens de tot dus verre nog niet zeer gevorderde kenms in
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de dierlyke huishouding, en derzelver reageerend en i itaai
vermogen; de Chemicale werking van een levend fchep.
fel- op een dood Chemicaal ligchaam) nog niet beredeneeren kan, zo is het echter waar genoeg , dat de Zwavel
byna het grootfte gedeelte der metaalen en metaalkalken
Chemisch neutralifeert; wanneer men nu hierby in aan,
merking neemt , dat de Leverlucht , zeer doordringend,
buiten het ligchaam het zelfde bewerkt , en dat zy, door
den mensch inwendig gebruikt, door den reuk by de uit•
waasfeming weder s waargenomen word , zo weet ik niet
hoe veel 'er tegen in te brengen ware , indien men dit
middel dezelfde Chemicaale werking ook in een levend
ligchaam , was het ook maar a posteriori, toefchreef.

WAARNEEMINGEN OP DE MAGNETISCHE VLOEISTOFFE
IN HET ZEEKOMPAS. Door den Zee - Capitein
O' BRIEN DRURY.

(Uit het Engelsch.)

Magnetifche Vloeiftoffe, en de Verfchynzels , daar
uit ontftaande, zyn niet min zonderling dan duister,
D
en hebben te lang de aandagt der Wysgeeren bezig gee

lJ

houden, dan dat ik eene veronderftelling, dit ftuk betreffende, in 't midden zou brengen. 1k heb alleen voor
met weinige woorden , van eene daadzaak te fpreeken ,
welke ik vermeen dat der Zeevaard van dienst kan weezen , inzonderheid dan, wanneer de verandering van het
Zeekompas ooit gebruikt wprdt als eene wyze om de
Lengte op Zee te bepaalen.
Her is niet noodig in een breedfpraakig verflag te treeden van de Proeven, die ten bewyze flrekken van de
Magnetifche ftoffe, die fteeds rondsom en door den Zeilfteen vloeit; daar deeze ten vollen beweezen wordt door
de verplaatzing van vylzel van ftaal , gelegd op een glas
boven een Zeiltteen geplaatst.
De ondervinding leert ons , dat de Kompasnaalde, zo
wel als alle andere Magneeten, 't zy door kunst gemaakte
of andere, steeds sets van de Magnetifche kragt ver/iezen ;
't welk dikwyls een verfchil van meer dan een ftreek
baart. Ook hou ik my ten vollen verzekerd dat' de
groote misrekeningeu aall Word dikwyls sneer ontaaan
uit
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Irk de onnaauwkeurigheid van het Kompas, dan uit eenige
andere oorzaak.
Staal kan niet te veel getemperd worden om tot Naal•
den in het Zeekornpas te dienen; hoe meer het gehard
is, hoe beftendiger de Magneetkragt is, daaraan medegedeeld ; rnaar om die Magneetkragt te bewaaren, en ge.
volglyk het Poolaanwyzen der Naalde, prys ik aan, die
Naalde in Tin, welgepolyst zagt Yzer, te befluiten , of
aan de Poolen te wapenen met een weinig zagt Yzer.
Door veelvuldige Proefneemingen heb ik bevonden ,
dat de dus ingeflootene Kompasnaald de Magneetkragt
veel volkomener bewaarde, dan de oningeflootene. Zomtyds heb ik gedagt , dat de Magneetkragt der dus ingefloote Naalde toenam, terwyl die van oningetlootene
ongewapende in het aanwyzen van de Pool afnam.
Eenigen tyd geleden plaatfte ik een ingeflootene Kompasnaald, een gewapende Kompasnaald; en een oningeflootem en ongewapende, in . eene kamer, drie maanden lang;
elk hadt, op dien tyd, juist dezelfde rigting, en bykans
dezelfde graad van kragt. Naa bet verloop van drie
maanden, beyond ik dat de ingeflootene en gewapende
Kompasnaald niets in 't minfte van derzeiver rigting verlooren hadden; de andere was twee Graaden veranderd,
en had zeer veel van de Magneetkragt verlooren. Indien
'er eenige verandering by de twee andere gemelde Kompasnaalden plaats hadt, was deeze al te gering om waar•
genomen te , kunnen worden.
1Deeze eenvoudtge Waarneemingen zyn , zo verre ik
weer, nieuw, en kunnen aanleiding geeven tot eene aanmerklyke verbetering onzer Zeekompasfen. Ik geef dezelve aan de bedenkingen der Wysgeeren over.
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e meermaalen fchikte gy eene plaats , in uw Mengelwerk , voor Land- en Plaatsbefchryvingen , van

„ Welke de tydsomflandigheden meer dan gewoonlyk dee.
,, den fpreeken. Ik twyfel overzulks niet of de veornaamfle
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I, fie Byzonderheden van het Eiland Maltha , uit de nieuwfle
„ berigten opgemaakt zullen u welkom weezen, en eene
,, plaats, in 't zelve, waardig gekeurd worden; daar de
91 bemagtiging diens Eilands, door den onvergelyklyken
15 LUONAPARTE I van 't zelve zo zeer als ooit doet fpree,, ken. Gevalt u deeze Befchryving, dan zal ik, binnen
„ kort, een Verflag laaten volgen van de Maltheezer Ridderorde. Meer heb ik niet te berigten, en blyf
Ul. welwenfchende
Medeburger (*).

*
Het Eiland Maltha, oudtyds Melite geheeten , ligt,
met Goza , en eenige andere mindere Eilandjes, daar toe
behoorende, in de Middellandfche Zee, ten Zuiden van Sitilie, en dus na den kant van Africa, tot welk Werelddeel zommigen het betrekken. ,De afftand van Sicilia
wordt tusfchen de zeventien en achttien Zeemylen gefchat. By de Ouden was Melite reeds bekend als eon
Eiland, beroemd wegens de veiligheid der Havens, aan
eene Zee, onder hun voor gevaarlyk vermaard CD. Men
heeft alle reden om vast te ttellen, dat het door de Phesiciers, de Inwoonders van Tyrus en Sidon, eerst bevolkt
is; althans het komt als eene Volkplanting der Pheniciers
by de Ouden voor, die wegens. den naamsoorfprong zeer
verfchillend denken, en zich an elkander omverflootende
gisfingen, met welke wy ons niet zullen ophouden, verliezen. De taal, die nog onder de Landlieden op dit Eiland gefprooken wordt, wil men dat de Punifche of Phenicliche zy ; niet ongegrond Belt men, dat deeze Eilanders
daarom by de Romeinen en Grieken den naam van Bar.
baarcn draagen (4-).
De
Wy bedanken den Zender, en milieu, met geneegen,
2yn beloofd Verflag inwagten; eene fpoedige zending zal ons
het ftuk welkomer maaken.
(f) Wie des berigteu begeert, raadpleege CELLAR!! Geogr.
Antiq. Tom. I, p. 1020-1023.
(I) Onder deezen naam komen zy voor, Handel. XXVIII: a.
Want dit Eiland was het, waar op PAuLus Schipbreuk leedt;
fehoon eenigen eon ander Eland van dien naam in de Adria:lithe
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Dc gedaante des Eilands is langwerpig rond ; men rekent den omtrek op ruim tien uuren gaans in de lengte,
en vier uuren in de breedte. Omtrent midden op bet
Eiland ligt Citta of Civita Vecchia, oudtyds de HoofdItad, en ook wel Citta Notabile geheeten. Dan deeze,
fchoon nog een Bisfchoplyke Zetel , heeft haar ouden
luister verlooren. De tegenwoordige verblyfplaats des
Grootmeesters en der Orde van de Maltheezer Ridderen
heeft de oude Stad in haare vernaamdheid doen taanen;
hoewel zy alle aantrekkelykheid niet verlooren hebbe.
De Stad ligt in 't ronde, en heeft een welgefterkt voorkomen. Nog praalt zy met verfcheide fchoone Huizen,
aan den oorfpronglyken Maltheezer Adel toebehoorende ;
de Cath2draal-Kerk, het Bisfchoplyk Paleis, en diens Seminarium, fieeken boven alle ult. Dan noch de oudheid,
noch de geestlyke aantrekkelykheden, kunnen opweegen
tegen die van de verblyfplaats des Grootmeesters; weshalven de Bisfchop zich daar veel meer tyds ophoudt ,
dan in zyn eigen Paleis.
De nieuwe Stad ligt op de Noordlyke kust des Eilands. Eigenlyk beftaat dezelve uit het zamenftel van
onderfcheidene Steden ; de voornaamfte wordt la Valette
geheeten , naar den Grootmeester die 'er de Stichter
van was (*).

Dee.
fche Zee daar voor houden : de gegrondheid van bet eerfte,
en de zwakheid van het laatstgemelde, gevoelen , wont HANIELSVELD , in zyne .dardrykskunde des B,ybels , VI D. bl.
26S , enz.
(*) Deeze Grootmeester, JOANNES DE VALETTE PARISOT , een
Fransehman , was de dappere verdeediger en behouder van
illaltha , in het viermaandig beleg, tegen de Turken. Hy
werd overal bewonderd en toegejuichd, van alle oorden werden hem gelukwenfchingen gezonden, en wegens zyne overwinning werd in verfcheide Staaten openbaare vreugde bedreeven. PHILIP DE II , Koning van Spanje, zondt, tot blyk van
hoogagting, een Afgezant om hem een zwaard ce vereeren, en
een dagge, welker greepen van vast goud waren, vercierd met
edele gefteenten , en verbondt by zich oin 's jaarlyks eene
fomme gelds to betaa'en, tot onderfland van het herflelien der
verwoeste en tot puin gefchoote Vestingwerken. Wegens deezen aanval. en het ontzet, verdient geleezen te worden WATSON
HO. der Regeering van PHILIPS DEN II , I D. hi. 165 tot 232.

School) deeze Gtoottueester de Stichter der Stad zy, wordt
tea
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Deeze Stad is aangelegd op een fmalle lange Landtong,
die egter niet, buiten het Eiland zelve , in zee uitfteekt.
Behalven dat dezelve aan drie zyden met water omgeeven is, en aan den uithoek na zee een fterk Fort heeft,
is de Stad van alle zyden verfchanst, en wordt aan de
Landzyde van agteren gedekt door het Fort, in het gedeelte Floriana geheeten. — De Landtong, waar
men goedgevonden heeft deeze Stad aan te leggen, wordt
door twee lange , doch daar aan in evenredigheid niet
breede, waterboezemen van het overige des Eilands afgefcheiden ; die aan de Oostzyde wordt met grond voor
de beste Haven deezer zonderlinge Zeeftad gehouden.
Zonderling noem ik die Stad, en eene korte befchryving zal die benaaming wettigen. De fteilheid der ftraaten op den oneffen rotzigen grond is zo groot , dat het
gebruik eens rydtuigs niet alleen ongeraaden , maar volftrekt onmogelyk is; dit gebrek wordt vergoed door een
welaangelegden ftraatweg , met een voetpad langs de
huizen, waar in op de anders moeilykfte plaatzen trap.
pen gemaakt zyn. De platte grond der Stad heeft veel
van een Dambord; want alle de ftraaten doorkruisfen elkander, zo in de lengte als in de breedte , met rechte
hoeken. Het eenzelvige, 't welk nit zulk eenen aanleg
noodwendig ontftaat, wordt afgebrooken door twee uitgeitrekte Marktpleinen, de plaats rondsom de Hoofdkerk
en voor het Paleis des Grootmeesters. Behalven dat
de ftraaten over 't algemeen dat eenzelvige voorko.
men hebben , in ftrekking zyn ook de Huizen , tot vermeerdering daar van, alle gebouwd van een gladden, ligtgeelen fteen , de gewoone en gemaklyk bewerkbaare
bouwftoffe op dit Eiland.
Kenners geeven aan de Bouworde van 't Paleis weinig
roems. Voor het Paleis is de Hoofdwagt en de Kanfelary. Het laatst aangelegde gebouw, de Thefaurie, fteekt
boven alien in bouwtrant uit. Het Geregtshof , bet
Stadhuis , en de Verzamelplaatzen der verfchillende Taa.
len uit welke de Ridderorde is zamengeftekl, als merle
de twee Kerken, die van St. yan, de Hoofdkerk, en die
der
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een hater Grootmeester, VIGNACOUBT gezegd 'er het leeven
Ran gefchonken te hebben, door 'et Waterteidingen aan toe te

voegen.
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der Y efuiten, onderfcheiden zich het voordeeligst under de
.Stadsgebouwen. 't Is in de eerstgemelde , waar de kidderorde op la Palette den Godsdienst verrigt, en gevolglyk
den Grootmeester ter Kapel verftrekt. In dezelve heeft
by zyn zitplaats op een Throon ter zyde van het Hoofdaltaar. Hy heeft een zwarten mantel om, met het Maltheezer Kruis daar op. Twee Pages, in 't wit gekleed , than
heeds agter hem, en worden wanneer zy vermoeid zyn,
door twee andere vervangen , die zo lang gezeten hebben. Een dubbele ry van Banken omringt , in drie gefleelten van een vierkant, het Hoofdaltaar. Op de voorfte zitten de Grootkruisfers, de Baillifs, en andere Perfoonen van aanzienlyken rang , desgelyks met een mantel,
vercierd met het Kruis, omhangen. De agterften worden
door Ridders van een minderen rang, enkel in het zwart
gekleed, bezeten. Naa dat de Godsdienst voleindigd is ,
brengen de Ridders, by paaren, den Grootmeester t'huis.
In Kerkcieraaden fteekt dit Kerkgebouw boven alle an•
dere op het Eiland uit. Hier praalen de Grafgedenktekens der Grootmeesteren. Behalven eenige Gedenktekens ,
van Rhodus medegenomen, vertoont men 'er den Hoed en
1 , et Zwaard , door den Paus den Grootmeesteren , naa
hunne verkiezing, overgezonden.
Het herbergen der Kranken behoort tot de -oorfpronglyke Inftellingen deezer Ridderorde , en mag men zeggen dat de Broederliefde zich bier met de gruottle pragt
vertoont. Den Lyders wordt hier het eeten in zilver opgedischt ; dan, 't geen Meer zegt, is, dat men, in dit Gefticht, dat der Mennen althans, (want daar is 'er ook
een voor de Vrouwen ,) zonder onderfcheid van Jaaren ,
Rang , of Godsdienstbelydenisfe , zo veele Zieken en
Gekwetften opneemt als 'er zich aanbieden ; alleen worden Roomfchen en Onroomfchen van elkander afgefcheiden. Tot zevenhonderd bedden kunnen 'er gefpreid
worden. Geen benaauwde of bedorven lugt befmet de
verblyfplaats deezer ongelukkigen. Behoorlyk worden de
ftervenden , als mede die met Venerifche kwaalen behebt
zyn, van de andere onderfcheiden. Men fchryft op eene
.ley, naast de bedden hangende, welk foort van fpyze ieder
Lyder 'met worden toegereikt. Ieder Zieke, rekent men,
most daags omtrent vier Hollandfche Schellingen. Aan vier
Doetoren en vier Chirurgyns is het opzigt over de Zieken aanbevolen ; behalven dat ieder deezer nog een Hel-
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per heeft, pasfen verfcheide der jongere Kweekeliegen in
de Genees- en Heelkunde, voor welken hier Lesteu gehouden worden, de Zieken op.
Floriana, een gedeelte van la Palette, flegts door een
poort, en een daar op volgende Esplanade, afgezonderd,
beftaat uit twee rechte en breede Hoofuftraaten, en twee
andere, die ter zyde afloopen.
Byzonder meldenswaardig zyn de Havens te deezer
Stede. De Oostlyke loopt langs la palette eu Floriana
been , en ftrekt agter Floriana nog verre landwaards in.
Aan den overkant heeft dezelve veele inhammen, die aan
de Schepen de grootfte veiligheid verfchaffen. De Landtongen, door deeze boezemen uitgefneeden , ftrehken de
eene ten grondflage van een Fort; twee andere draagen
de kleine Steden Ifola en Borgo, met bet daar agter liggend Burtnela. Laatstgenoemde plaatzen zyn alle, gelyk
de Hoofdftad, verfchanst ; doch voor het overige veel
minder dan deeze.
De Westlyke Haven is in veele opzigten aan de Oosterhaven gelyk, behalven dat de Landtongen aan den
overkant geen Steden hebben ; maar in tegendeel vindt
men hier het Lazareth voor de Schepelingen die Quarantaine moeten houden, en de Vesting Manoel; deeze Sterkte hadt ten Stichter den Grootmeester EMANUEL VII..
JANA die, daar by zyne meeste inkomften tot welzyn
van den Staat befteedde, onder anderen deeze Vesting op
eigen kosten bouwde. Dezelve is of uit rots gehouwen,
of van vierkante fteenen opgemetzeld , en ligt op eene
Landtong; met zwaar gefchut, ten getale van omtrent vyf.
tig ftukken, bezet. Alles , wat tot eene goede Vesting noodzaaklyk is, wordt hier gevonden. De Krygsbezettingen
der veelvuldige Sterkten zyn zwak ; doch voor den tyd
van nood zyn alle Eilanders ter verdeediging buns Vaderlands opgefchreeven. Met dit alles zouden de veelvuldige Vestingwerken niet behoorlyk bemand kunnen worden om tegen alien aanval beveiligd te weezen.
In de Oosterhaven is de verblyf- en legplaats der Scheepsmagt van de Ridderfchap , die niet veel te beduiden
heeft ; uit een of twee Liniefchepen en eenige Fregatten
beftaande; behalven eenige Galeien , wier Manfchap, zo
dezelve niet uit gevangen Slaaven beftaat, wordt zamengefteld uit Booswichten , dien de Regtbanken van Maltha,
van Sicae, en de Napolitaanfche, tot 'deeze ftraf verweeCc2
zei
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zen hebben, wier that het uiterfte van menschlyke clew
de uitmaakt, en een treffend tegenbeeld oplevert van de
behandeling in het Hospitaal deezes Eilands den zieken
aangedaan. Men verbeelde zich de tot deeze ftraf verweezenen aan hunne roeibanken geketend, allerjammerlykst
gekleed, vol ongedierte . , met het flegtst mogelyk voedzel
gefpyzigd , zonder eenig ander nagtleger dan de plank
waar aan zy geklonken zyn. Wanneer het in zee op
roeijen aankomt , om de Galei een meer dan gemeenen
fpoed by to zetten , zweeft de ftok des Opzienders over de
Roeijers, (het werk dier Galeiboeven,) van rug tot tug, en
van fchouders tot fchouders ; en moot voor de traagheid eens
enkelen , of de opvatting dat dezelve plaats heeft , zomtyds
door alle zitters aan eenen roeibank vergolden worden.
Behalven de oude en de tegenwoordige Hoofdftad , telt
men thans, op Maltha, twee en twintig Dorpen, bier Calais geheeten. De Oostlyke helft des Eilands is van
dezelve rykst voorzien; en liggen dezelve veelal zeer digt
by elkander,, of men ziet , eene hoogte beklommen hebben.
de, een aantal teffens, die gevolglyk niet verre van elkander verwyderd liggen. De huizen zyn meestal netjes
van denzelfden (teen als la Palette gebouwd ; de Parochie- Kerken en Kapéllen, niet zonder fmaak gebouwd :
volkryk zyn deeze Dorpen ; en de bevalligheid der
Landfchilderye ten deezen aanziene neemt toe door veelvuldige Lusthuizen der Ridderen , die in de nabuurfchap
van la Palette, en verder op in het Eiland, liggen. Waar
onder de twee Lusthoven des Grootmeesters, Il Bosquetto
en St. Antonio, uitfteeken C).
By de rykheid en vrugtbaarheid, welke in deeze zo byzonder wel aangelegde plaatzen heerscht, levert het vertoon der Landsdouwen een vry mm ftreelend gezigt op.
Behalven eenige fteile Rotten tangs de Kust en eenige
Hoog(4.) Men vindt ze in 't breede befchreeven in Eenige Berigten
ontrent de Pruislifche , Oostenrykfche en Siciliaanfche Monarchyen , benevens zominige daar aan grenzende Staaten , (door
den Heer DinERMAN) IV Deel, bi. 345. 't Is uit dit Werk, als
het laatfle, ons bekend, 't welk een breedfpraakig berigt van
dit Eiland geefc, dat wy de meesce hedendaagfche byzonderheden ontleend hebben. — Ook vindt men keurige Berigten
Wegens dit Eiland, in de beroemde Reizen van DRYDON Cn

nz BORC.11 ) IV Deelen , in gr. 8vo.
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Ii0Ogten , zo aan den Zuid- als aan den Westkant van Maltha, verheft zich de grond flegts met zagte goLvingen.
Dan de over 't algemeen rotsagtige bodem heeft, om 'er
het zaad aan te kunnen vertrouwen, met aarde moeten
overdekt, en telkens weder aangehoogd worden. Om deeze met veel moeite daar gebragte aarde voor wegfpoeling
door bet water, en verftuiving door den wind, te bewaaren, omringt een muur van ruw gehakten en onregelmaatig. op elkander geftapelden (teen de kleine daar binnen
beflootene akkers. Door bet veelvuldig aanhoogen fleeken de akkers boven den weg uit; 't welk, van de vlakte gezien, een onbevallig vertoon maakt. De vlyt der
Landbouweren, door nood geperst, heat de kaale rotzen
als gedwongen vrugt te geeven. Zy lagen terrasfen tegen
de fteilten aan, en wierpen ze met aarde vol.
De Zuidelyke ligging van Maltha is alleen genpeg om
ons te berinnereu aan de Lugtftreek', en over. 't algemeen aan de. Gewasfen, welke de grond oplevert. Bette
heerscht 'er doorgaandea dau in den Zomer is bet fchier
ondraaglyk beet ; de zeewinden koelen het af, Men
gevoelt 'er ook foms de onaangenaame uitwerkzels van
den Sciroeco - wind, door de engte van het kanaal niet genoegzaam verkoeld. Onder den veelal belderen hornet
komen de vrugten vroeg tot rypheid. Aardbezin zyn
'er tegen het einde van Maart ryp ; Vygen in 't begin
van Juny eetbaar. De Appelcinaas vallen 'er ongemeen
fap- en geurryk ; de Oranjeboomen praalen 'er met beerlyke vrugten; de Palmboom verheft 'er hier en daar den
cierlyken kruin. Katoen groeit 'ex in overvloed, en is
het door den verkoop dat men zich van Graanen voorziet, die 'er anders ZQ weinig groeijen dat ze flegts voor
twee of drie maanden de Inwoonders zouden kunnen
fpyzigen. Sicilie is de koornfchuur voor Maltha. Van
fchadawryk geboomte , 't went geen eetbaare vrugten
draagt, maakt men hier geen werk.
Omtrent twee uuren van de Hoofdflad is eene natuuriyke zeldzaamheid, Macaluba geheeten. Dezelve is eerie
langwerpig ronde diepte in een rots, aan alle zyden genoegzaam loodrecht nederdaalende. Na beneden ziende,
kan men zich van afgryzen. niet onthouden ; dan men ontekt tevens, meer dan honderd voeten beneden zich, een
Tuin , waar in Wyngaarden, Vygenboomen en andere
wetlig beret}, bangs een fmallen trap, in de rots uitgeCc 3
bou-
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houwen, daalt men in deczen vrugtiyken afgrond neder.
De rsg,elmaatige aanleg, nu en dan zeker door de kunst
geholpen , en flegts hier en daar door uithoolingen van
het water in den !teen afgebrooken, doet dit voorwerp
met verwondering befchouwen , en na den oorfprong
gisfen.
Niet verre van de oude Hoofdftad , daalt men in een
onderaardfche Grot neder, in welke men wil dat Apostel
PAULUS, by zyn vertoeven naa de fchipbreuk op dit Eiland, zich menigmaal ten gebede afzonderde. Dat bet
Bygeloof van deeze Grot fteenen afbeitelt, is zo zeer gelooflyk, als het ongelooflyk is, dat die fteenen, gelyk de
Gidfen de Geloovigen verzekeren , telkens wonderdaadig
weder aangroeijen. Een Marmeren Beeld van dien Apostel houdt zyne gedagtenis in weezen; als mede een in
de Kerk boven de Grotte gebouwd, waar men verfcheide
itukjes van 's Mans beenderen, onder meer andere zeldzaamheden van dien aart, vertoont. Een derde Beeldtenis
van dien Apostel ziet men op het Kerkhof , ter plaatze
waar men wil dat by voor het Volk zou gepredikt hebben. De plek, waar by aan een afgelegen hoek in 't
westlyk deel des Eilands zou geland weezen , en gastvrye herbergzaamheid ontmoette , wyst men aan; docli
met hoe veel zelterheids laat zich denken.
Het voorval met de Adder doet de Overleveringen,
by BARONIUS te vinden, zeggen, dat zedert de landing
van PAULUS, en 't geen hem daar met de Adder we•
dervoer, ten einde de kragt diens Apostels, door genade
aan dit Eiland toegeftaan, des te meer bekend kon wor.
den, en blyken zou dat dit geenzins door eene natuur.
lyke hoedanigheid veroorzaakt zy, de Slangen van dit
Eiland, of geheel uitgerooid zyn, of ten minften, als geen
vergif meer hebbende , hoewel zy iemand byten , geen
letzel veroorzaaken ; ook wil men dat de grond vah dit
Eiland een tegengif tegen het Slangenfenyn zou weezen.
Welke grollen! Over het beftaan der Slangen op dit Eiland wordt getwist. NIEBUHR heeft eerst zulks gelochend,
en beweerd , dat zy misfchien op den , dorren rotzigen
grond des Eilands niet leeven konden ; dcch naderhand heeft by de mogelykheid van het beilaan der
Slangen op dit Eiland erkend. Volgens de berigten,
die de geleerde MICHAeLIS in zyne Aanmerkingen
op de Handelingen der Apostelen mededeelt , zyn ze
'er
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'er met de daad (*). Doch laaten wy bier op niet Ianger ftilflaan.
De wegen op het Eiland zyn omftreeks la Valetta en
de oude Hoofditad draaglyk bruikbaar; voorts zo ruw
en klippig, dat men alleen te voet en te paard voort kan.
komen. Het ryden met Rydtuigen is dus zeer beperkt,
en gefchiedt alleen op de weinige daar toe gefchikte wegen.
De Bewoonders van Maltha, Goza, en de mindere Eilanden daar toe behoorende, beftaan uit Inboorelingen en
Ridders, die alle Vreemdelingen zyn. Wanneer Keizer
CAREL DE V, in den Jaare MDXXX, die Eilanden aan
de Ridderorde fclionk , was, door bet flegt beftuur der
Siciliaanfche Onderkoningen, het getal der Eilanderen geen
no,000; en ging deeze geringe bevolking met een verval
van alle takken des beftaans gepaard. Een beter befluur
en verftandige maatregelen hebben de volkrykheid dier
Eilanden thans, zo men wil, tot eene hoogte van rro,000
gebragt , waar van Maltha zelve alleen 'er ruim 9o,000
telt.
De Eilanders hebben in 't gelaad een zweem van het
Africaanfche; dan de Sexe kan op geene fchoonheid roemen. De kleeding zet 'er niets treffends aan by. Wan.
neer zy over ftraat gaan, overdekt, veelal, een fluter van
mane zyde het boofd ; in huis hebben zy een witten
doek met de punt na boven geflaagen ; de rokken zyn
verre van fleepende. Aan de vlegtinge des hairs wordt
bier blykbaar,, zelfs onder Vrouwen van aanzien, weiraig tyds verfpild ; doch het poederen niet vergeeten. De
kleeding der Mannen heeft niets zonderling onderfebei,
lends; de Landlieden alleen gaan veelal of blootvoets, of
/net zoolen , naar de wyze der Ouden vastgehegt.
De Landtaal is thans bastaard-Arabisch; ten blyke bier
van kunnen de Maltheezers en Barbaresquen met elkander
In het fpreeken zeer wel te recht. Lieden van aanzien
fpreeken veelal Italiaansch en Maltheesch ; doch de eerfte taal met een tongval die het aanleeren verraadt.
Van bet Character der Maltheezeren fpreeken de Siciliaanen laag; doch zy kunnen niet wel voor onpartydige
en dus bevoegde Regters gelaouden worden. Zeker overtref(*) Men zie bier ove; Y. VAN HAMELSVELD Bybel verdeed.
VI D. bl. 13r, 132.
Cc 4
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treffen zy deeze ongunflige beoordeelaars in vlytbetoon,
en naarftigheid , verre; en wat den Godsdienst aanbelangt1
=lien zy in uiterlyk vertoon , en het inagtneemen van
plegtigheden, elkander vry gelyk weezen. Alles ligt 'er
in de diepfte bygelooyigheid gedompeld (*).
In de Stad beeft alles door den Handel en Zeevaart
een welvaarend voorkomen ; zindelykheid heerscht 'er in
de Straaten; overvloed vertoont zich op de Markten; aan
Koffyhuizen en Liqueurwinkels is 'er geen gebrek, noch
onk aan Goud- en Zilverfmeden. Het Katoen, 't welk
men op Illaltha teelt, wordt 'er tot Kousfen en andere
kleinigheden verwerkt ; doch meest niet verder dan tot het
fpinnen gebragt, en dan na Spanje en Sicilie uitgevoerd.
Van Sicilie ontvangt Maltha, behalven Koorn, veele leevensmiddclen. Africa verfcbaft 'er desgelyks haare voort.
brengzels; zo dat 'er op het Eiland over vloed heerscht.
De Handel te la Palette gedreeven , en de Kidders van
allerlei Taalen daar woonagtig, maaken die Stad als 't
ware Europa in 't klein.
Alle burgerlyke en lyfftraflyke Regtsgedingen der verfchillende Cafalen op Maltha worden ter eerfte inftantie
In de O.ude Stad beflisti die van la Valette op het Stadhuis te dier Stede, en van Geza op dat afgefcheiden
Eiland zelve. Men beroept zich van daar op het Conftil
d'App&. Doch de Grootmeester verandert wet eens
eenige Vonnisfen , naar loutere willekeur. Tegen hem,
j'choon by Bezitter is van eene menigte goederen op
het Eiland , kan men in geen regtsgeding treeden; huiten dit is men over 't algemeen met de Regeering wet
te vrede.
De Weetenfchappen worden 'er niet Berk aangekweekt.
Men vindt 'er Boekeryen ; die van den Grootmeester is
uitfteekend. Ook eene Botkverzanieling , die ter leezing
dagelyks eenige uuren lopen that, Geen een I3oekwinkel van betekenis treft men aan in eene Stad, waar ee*
Gymnafium gevestigd is , in 't welk men Alle Weeten.
fchappen onderwyst, en zelfs Academifche bevorderingen
uitdeelt. Dit Gymnafium is deers voor de illaltheezer
jeugd beftemd; doch meest voor de Geestlyken die tot
de
(*) De Heer MEERMAN , die de Heilige Week te la Palette
cloorbragt, geeft 'er in het bovenaangehaalde Werk, bl. 3573$9 een breed berigt van.
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fie Orde behooren, en hier alien moeten geftudeerd heb.
ben. Dan geen uitmuntende Hoogleeraaren fchynen hier.
Lesfen te geeven. Liefhebbers van IVIuntkabinetten, en
van Verzamelingen tot de Natuurlyke Historic behoorende kunnen op Maltha het een en ander vats hunnen
fmaak aantreffen.

BEDENKINGEN OVER DE ONREGTMAATIGE BESCHULDIGINGEN AFGEGEEVEN TEGEN DE WAARE.
WYSGEEItEN, TEN AANZIENE DER STAATSOMWENTELINGEN.
(Vit le Spet"tateur Francois , van den Burger nz LA
CitOix , voorheen Profusfor in de Rechtsgeleerdheid,
in het Lyceum.)

II beweer , zegt PLATO , dat myn Ontwerp eener Staatsge.
fleltenisle, hoe hersfenfthimmig het ook zy, gedeeltlyk in wee.
ten kan kamen, niet flegts ander ons , maar zelfs overal , indien men /legts gene verandering in het Staatsbefluur Wilde
'waken. En welke zou deeze verandering anders zyn, don
DAT DE

t

vvysc E EN TEN Ta tooN STEEGEN, of DAT ALLE VOR-

Dit denkbeeld zal bun voorzeker
flooten, die de waare Wysbegeette niet kennen; doch de overi.
gen zullen erkennen, dat 'er,, zonder Haar, geen herfiel is voor
de rampen der lydende Menschheid. PLATO de Repubi. L.
sTEN WYSGEERCN WiERDEN.

V. p. 473.

p
w

Taar het denkbeeld van veelen der zodanigen, die by.
de Omwenteling in Frankryk lyden , zyn alle de
aalingen , alle de Onregtvaardigheden, en alle de
Vervolgingen, welke elk Vriend des Menschdoms moeten grieyen, het werk der Wysbegeerte. Dan, molten
Wy niet, met meer waarheids, beweeren, dat deeze gevolgen zyn van bet veragten haarer Lesfen ; en dat
het doof blyven voor haare flemme ter oorzaake ftrekt.
van zo veel onrusts, jammers en verwoestings , als wy
hebben zien gebeuren en beweenen?
Heeft niet de Wysbegeerte allerlei gedaanten aangenomen, zich van allerlei taalvermogen bediend , om de
Franfche Monarchen te doen begrypen , dat zy zich ,
zonder uitftel, bezig moesten houden met de bevordering
het geluk hunner Onderdaanen; dat zy, bet alge.
meen
Cc5
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meen welweezen opofferende aan de hebzugt eeniger byzondere Perfoonen, zelfs geene verzadiging fchonken ant
de greetige inhaaligheid hunner Hovelingen; dat zy zich
blootftelden aan het gevaar , om , in de harten hunner
Onderdaanen, die liefde uit te dooven, zo eigen aan het
Volk onder hunne heerfchappye , en die het hegtfte
fteunzel was van hunnen Throon? Werden niet de dagen des Schryvers van den Telemachus door ballingfchap
verbitterd , om dat by , onder bet oog van LODEWYK
DEN XIV, de Pligten van een groot Koning durfde aflchetzen? Vondt RACINE zich niet met den last der ongenade gedrukt , om dat by het hart van dien zelfden
Vorst hadt poogen te beweegen tot deerenis met de onheilen zyns Volks?
Stelde VOLTAIRE MONTESQUIEU % MA BLY ROUSSEAU, met den woord, alle Wysgeerige en Zedekundige
Schryvers, alle hunne poogingen niet te werk, om LODEWYK DEN XV uit zyne fchandlyke ongevoeligheid
op te wekken, en in zyn bevroozen hart eenige zaaden
van deugd te flrooijen? — Welke loffpraaken , tot vergrootens toe, hebben zy- niet uitgeboezemd over HENDRIK DEN IV, om den nayver zyner Afftammelingen
op te wekken, en hem te doen herleeven in de Edgenaamen zyner Kroone! De beste raadgeevingen zyn verfinaad, de heilzaamfte oogmerken gelasterd.
Toen werd de yvergloed der Wysbegeerte brandend ;
zy nam de toon der Voorzegginge aan, en befloot met
duidelyk aan te kondigen die Gebeurtenisfen , welke
onze oogen nu aanfchouwen, en die onze harten verbaazen. Deeze waarheden fcheenen zo onwaarfchynlyk, dat
men 'er naauwlyks eenige agt op floeg. Ten bewyze van
't geen ik hier zegge, voer ik alleen aan , de volgende
plaats van EMILIUS : Gy vertrouwt op de thans be„ ftaande orde en inrigting der Maatfchappye, zonder te
„ bedenken, dat deeze onderhevig is aan onvermydbaare
„ Omwentelingen. De grooten worden klein, de ryken
„ arm, en de Monarch een Onderdaan. Zyn de wisfe„ lingen des lots zo zeldzaam, dat gy verwagten moogt
„ dezelve te zullen ontgaan? Wy naderen tot een ftaat
,, van beflisfing , tot de Eeuw der Omvventelinge ; en
wie kan u borg blyven , wie inflaan voor 't geen U
5/ alsdan zal overkomen?” — Om deeze Voorzegging
.nog meer klems by te zetten, voegt de Schryver, in eene
Aantekening, 'er nevens : „ Ik hou het voor onmogelyki
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Iyk, dat de groote Monarchyen van Europa langen tyd
zullen duuren : alle hebben zy gefchitterd ; en else
• Staat, die fehittert, is naby aan zynen val. Ik heb. meet
„ byzondere redenen, dan deeze algemeene Grondregel
• voor myn gevoelen; loch bet is myne zaak niet,
zelve op te haalen; en ieder, die de oogen wil openen,
ziet ze maar al te duidelyk."
Koningen, Kerkvoogden, Edelen, Financiers, was het.
mogelyk, her
u over 't hoofd hangende, duidlyker
te vooripellen?
Gelukkig voor hem, die op deezen
toon uwen fchielyk aanftaanden val voorfpelde, dat
door u alleen met verfmaadende kleinagting bejegend
werd.
Indien de Overheden met geene onverbiddelyke gevoelloosheid de Grondttellingen verworpen hadden van de
liECCARIAS, de FILANGIERES , de DUPATYS, en van alle
de zodanigen , die hun in 'den naam der Menschheid bezwooren om gelykerhand de befcherming uit te flrekken
over onfchuld en elenden, zouden zy dan hunne verdeedigers niet gevonden hebben in die Nationaale Vergadering,
welke hunne magt verbrak? — De Edelen, zo nayverig
op het behouden der inkomiten aan den AdelItand ge,
begt, en alle die eifchen vafi dienstbaarheid,, welke de,
Bewoonders des Plattenlands verncderen, hebben zy niet
tegen hun gaande gemaakt cenen Staatsdienaar, die zich
een befchermer zou betoond hebben van hunne eigen.
dolmen?
Verre van uit eigen beweeging en vrywillig na de Item
der Rede te luisteren, en geringe opofferingen te doen
het algemeen belang, hebben zy hunne afmattende plaageryet1 verdubbeld; Menfchen geflacht, om hunne l3eesten
te behouden. Nogthans, in itede van 'tgeen hun overkwam aan hunne eigene onregtvaardigheid te wyten, en
aan hunnen hoogmoed en ftugge ongevoeligheid de wraak
hunner voorige Afhangelingen toe te fchryven, leggen zy
dir der Wysbegeerte ten laste.
Ach! dat men de Wysbegeerte niet langer lastere! Zy
voorzag alle die onheilen ; zy waagde en braveerde vervolging, om dezelve of te wenden; don haare poogingtn
vielen vrugtloos uit. Vorften hebben hunne Onderzaaten , in ftede van derzelver drukkenden last te verligten,
met meer lasten bezwaard; de Grooten, in plaats van
hun te gemoete te korner), drukten ze te zwaarder ; de
Priesters, wel verre van de Gemeenten op te bouwen en
te

860 BESCHULDIGINGEN TEGEN DE WYSGEEREN•

te ftichten, deeden dezelve fchande aan; de Overheden,
in plaats van de Onderzaaten te befchermen, mishandeliden hun. — Het oogenblik van 's Volks magt is aangebrooken. Op 't zelve herinnerde het zich niets anders
dan het lyden en de verdrukkingen, welke zy zo langen
tyd verduurd hadden. Is 's Volks wraak verfchriklyk
gel,veest , 't was de Wysbegeerte niet, die aan dezelve
den fpoorflag gaf; integendeel, zy heeft haare poogingen
ingefpannen om die te maatigen; maar het was niet meet
in haare magt, am de buitenfpoorigheden te beteugelen,
welke zy met heete traanen beweende , dan om het
goede , 't welk zy ten oogmerke bath daar te ftellen ,
te bewerken.
Het is niet in het tydperk dat de vlam der Omwente.
linge lichterlay opbrandt, dat de flem des Wyzen eenige
magt bezit om de hollende driften der, menfchen te beteugelen. Wat vermogten de Romeinfch4 Redenaars',
,vat de Wysgeeren te Rome, ten tyde van SYLLA en de
Driemannen? Niet meer dan de DE THOUS en L'HOSPI,
TALS in de hooggaande Staatsonlusten ten hunnen dage.
Zou een FENELON, een MONTESQUIEU, een VOLTAIRE,
en een ROUSSEAU zelve , waren zy nog in leeven, een
eindpaal hebben kunnen ftellen aan de bloedige ,bedryven, die onze Vryheid bezoedelen, en de klaagtoon onzer. Wetgeeveren wekken ? Gedwongen, tot vrugtloos weeklaagen , zouden wy zien dat zy geleeken na
den Stuurman, die, geduurende bet woeden van eenen
verfchriklyken ftorm , een verbaasd oog geflaagen houdt
op het Schip, welks roer by niet langer kan in handers
bouden.
Dat men my eenen enkelen Wysgeer noeme ,
naam waardig, die het Volk opgehitst heeft tot vernieling en moord ; die het Volk niet aangemaand beeft
om edelmoedig te zyn by de zegepraal , wettigen eh
gendom te ontzien , de zwakken te fpaaren , en de
fchuldigen alleen naar de regelen des Regts te vex!
ordeelen !

SS-
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(Naar het EngeIseh.)
MEDEBURGERs!

de Wysgeeren, is eene zekere betrekA king enzeggen
overeenkomst tusfchen twee of meer dinnalogic,

gen, die, in andere opzigten, geheel van elkander verfchillen. Deeze Analogie heeft derhalven deel in alle
onze redenkavelingen, en dient om te ontvouwen en op
te helderen ; en in die gevallen, waar 'er weezenlyk eene
groote gelykheid tusfchen de vergeleekene zaaken plaats
heeft, mag men, eene vry groote maate van vertrouwen
itellen op de gevolgen uit gemelde Analogie getrokken. —
Maar ik vrees, dat, even gelyk' veele andere dierbaare
dingen in algemeen gebruik , de Analogie bloorgeiteld is
om gebezigd te worden waar dezeive van geen dienst
altoos kan weezen ; of waar dezelve veeleer het oordeel
verbystert en bedwelmt, dan onderrigt. Dikmaals neemt
dezelve de gedaante van Vernuft aan ; en dus, in ftede
van eenige weezenlyk daar zynde betrekking tusfchen de
vergeleekene voorwerpen aan ons te ontdekken, worden
wy aileen begogeld door eene grillige overeenkomiligbeid, welke geen grond altoos heeft dan in de vrugtbaarheid eener fpeelende verbeelding. Van dien aart was
misfchien het bewys van een oud Geneeskundigen tegen
de Lichaamsbeweeging. De menfchen, zeide by, moeten
geen Lichaamsbeweeging maaken; dewyl de boomer', die
nooit van plaats veranderen, veel rasfer en fterker groeijen dan de menfchen.
1k ben tot het voorftellen deezer denkbeelden geleid
door het waarneemen man de Toepasfing, welke ten deezen dage gemaakt is, van zekere Staatkundige Leeringen,
op bet Huishouden ; waar mede de invoerders dier begrippen zeker geen oogmerk hadden dat zy ooit iets
zouden te maaken hebben.
Noodloos is het, bier op te haalen, hoe zeer de lieginzels van Monarchic, Ariliocratic en Democratie i ten
deeien dage zyn uitgeploozen; met welk een heeten yver,
met welk eene bitterheid, dezelve voor- en tegengefprooken zyn. Het fchynt als of het beftaan der wereld afhangt
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hangt van eene onmiddelyke beflisfing deezer gewigtige
onderwerpen; al het nude zal, als 't ware, voorbygaan ;
eene geheel nieuwe orde vari zaaken gebooren worden ,
vol van gevolgen, die, in derzelver vooruitzigt, niet wel
te berekenen vallen.
Hadt men over deeze Onderwerpen alleen gehandeld ,
in zo verre 'er Koningryken, Vorftendommen en BurgerItaaten in betrokken zyn, nimmer zou ik eenige neiging
gevoeld hebben om 'er jets tegen in te brengen ; dewyl,
in dit geval, myns oordeels , de baane des onderzoeks niet
to ruim en te vry kan opengefteld warden: doch, daar
ik bevind dat Analogifche list onderwerpen heeft onderhanden genomen , welke met het Staatkundige in geen
noodzaaklyk verband ftaan; daar ik ontwaar worde dat
men poogt Revolutionaire gevoelens te verfpreiden , zo
wel in Huisgezinnen als in Koningryken , oordeel ik het
hoog tyd, dat wy uitzien na eenige middelen, om Huislyke Regeeringloosheid en Huwelyks•Oproer te voorkomen.
Ik weet wel, dat de zodanigen, die een Huisgezin en
een Staatsbefluur met elkander vergelyken , ARISTOTELES
op hunne zyde hebben , en die groote, Wysgeer gezegd
heeft, dat het Beftuur van een Huisgezin natuurlyk Monarchaal is; maar ik hou my verzekerd, dat die fchrandere Man deeze uitdrukking niet in de volfte ruimte wilde
opgevat hebben; en dat, dewyl by een Huisgezin by eene
IVIonarchie vergeleek wy deeze gelykenis niet moeten
voortzetten tot de minfte byzonderheid toe. Hy hadt waarfchynlyk het oog op de Aartsvaderlyke beginzelen van
eenen Staat , wanneer het Hoofd eens Gezins die magt
bezat over de goederen en bet leeven zyner Kinderen ,
welke nu, naar de voorfchriften der wysheid, by den
Staat berust.
Nogthans heeft men onlangs dit gevoelen van ARISTO.
TELES ongelukkig toegepast om eene volkomene Analogic
in te voeren tusfchen een Huisgezin en een Staatsbeftuur;
en dewyl eenige Volken, uit noodzaaklykheid, of tot OpItand gedwongen, de Monarchaale Regeeringsvorm verworpen hebben, daar uit de hoogstgevaarlyke (felling afgeleid , dat dit zelfde in de 1-luisgezinnen mag gefchieden.
Dit, Burgers! is eene Nieuwigheid , welke wy moeten
tegengaan; dit betreft ons elk, hoofd voor hoofd: wie zal
zeggen waar op dit zal uitkomen , waar eindigen!
Met ARISTOTELES dan ftemmen wy toe, dat het Beheer
eens Huisgezins Monarchaal is. De eerfte Nieuwigheid ,
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'Welke de hedendaagfche Hervormers hebben willen invoeren , is de natuurlyke orde der dingen ter zyde te
Ichuiven; Daamlyk , de Opvolging in de Manlyke Linie.
Altoos ben ik een bewonderaar geweest van PHARAMOND, den (veronderitelden) invoerder van de Salifche
Wet in Frankryk, uit kragt van welke de Mannen alleen erven. — , eer ik verder gaa, verzoek ik eenige myner Leezeren te regt te brengen , to hunne begrippen, deeze Wet betreffende. Men heeft gedagt, dat die
Wet byzonder de Kroon des Franfehen Ryks betrof: daar
dezelve, met de daad , algemeen influit, dat geen dee'
der Erfenisfe aan eene Vrouwe zal vallen, maar alles in
de Manlyke Linie overgaan ; en ftrekt dezelve zich zo
wel uit tot byzondere Perfoonen, als tot die des Koninglyken Gezins. 1k ben, 't is waar, niet van begrip, dat
dezelve zich zo verre moet uitftrekken ; doch zo verre
het de Erfenisfe betreft van de Kroon des Huisgezins, is
het eene natuurlyke en boogstregtmaatige Wet ; en hou ik
my verzekerd, dat, indien ARISTOTELES thans aan myne
zyde ftondt, by zou zeggen, dat, warmeer by een Gezin tot
eene Monarchic maakte, by daar mede meende dat de Man
de Monarch zou weezen. — Wat een Volk betreft, ben
ik mede van begrip, dat de SaliMe Wet goed is, of de
algemeene inrigting onzer Wetten is verkeerd. Want
waarom zouden wy veronderftellen, dat eene Vrouw meer
gefchikt is om eerie Koningin te weezen, dan am een
Parlementslid te zyn, of eenige aanzienlyke Post in Kerk
of Staat te bekleeden? Nogthans wordt het eerfle gezegd
regt en voeglyk te weezen; en het laatfle zou men , als
ongerymd en belachlyk, uitjouwen. Maar dit by wyze
van uitftap.
1k zeg, Burgers! dat de eerfte ftap, dien onze nieuwe
Planmaakers genomen hebben, is, het Regt van Opvolging
te betwisten , en de Vrouw op den Throon te heffen ;
Diet met verflooting van den Man, maar in daadlyke me•
dedinging met hem; niet dewyl by afgefloofd , krankzinnig , of onbekwaam tot regeeren, is ; maar om dat zy 'er een
nevens hem ten Throon willen heffen, en hem de teugels
der Regeeringe uit de handen neemen. — Van bier is
het, Burgers! dat wy in zo veele Huisgezinnen twyfelingen hooren opwerpen , wegens het Godlyk Regt der
Mannen om hunne Huisgezinnen te beheeren ; en deeze
twyfelingen , hoe nederig ook voorgedraagen , en met hoe
4eel fchynbaare kieschheid omkleed doen welhaast de
be-
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beginlels der Onderdaanen wankelen, zetten han tot op•
ftand aan, en veroorzaaken dikwyls een daadlyk oproer,
't geen zeldzaam gefluit words zonder grout kwaad en nadeel voor beide de partyen, en ongelulv.ig bykans nimmer
zonder toegeevingen van den Monarch , die tot geen ander
einde ftrekken dan om de wederhoorigen te verharden,
en onbefchoft in veelvuldige eifchen te doen worden.
Ik heb tot dus verre eenige toegeevenheicl betoond aan
de redekaveling uit de Analogie afgeleid, dewyl het bygebragte gezag groot en eerwaardig is; maar, indien wy,
met deeze Nieuwigheidzoekers , deeze Analogie verder
uitftrekken, zullen wy bevinden, dat, zo als de Redeneerkundigen fpreeken, de Gelykenis /flank gnat. Men kan
geen meer gelykvormigheden bybrengen tusfchen des Konings Throon en des Vaders Arrnfloel ; en wy moeten of
eene menigte van byzonderheden zamenvoegen, die geen
natuurlyk verband hebben, en dus eene ongerymde verbinding zouden opleveren; of wy moeten gerust nederzitten a met de erkentenis dat het Beheer eens Gezins
IVIonarchaal is: niets meer kan 'er van gezegd, of geen
verder gebruik van de Stelling van ARISTOTELES gemaakt,
worden.
Maar, indien de Rustverfloorders der Huisgezinnen verder willen gaan, zou ik hun vraagen , weak eene foort
van Monarchic het is , die men in een Gezin heeft vastgetteld ? Is het eene volftrekte of eerie bepaalde Monarchie? Waar huisvest de uitvoerende Magt? Hoe worden
de Geldmiddelen geheeven ? door wie befteed? — Lang
cer zy tot de laatfte deezer voorgeftelde Vraagen gekomen
zyn, zullen zy bemerken, dat de Analogie niets meer
betekent, en dat het Beftuur van een Gezin weinig of
geene gelykheid heeft met het Beituur van een Koningryk.
De Vader eens Gezins verwekt zyne Onderdaanen ; een
Koning vindt ze reeds verwekt, en heeft niets te doen
dan vnor opvolgers te zorgen. In een Gezin is de Vader
de eerfte Schatbewaarder en algemeene Betaalsheer ; by
bekleedt meest alle Bedieningen in eigen perfoon , van
Souverain of tot Beul toe. Wlnneer by eenig gedeelte
van zyn gezag afftaat , words het nog onder zyn oog
waargenomen , en overeenkomftig met zyn bevel; en in
zeer weinige gevallen verleent by magt om naar welgevallen te handelen. — Maar, 't geen bovenal hem Oppermagtig maakt, beftaat hier in, dat hy, wegens zyne Inkomften, geene verpligting heeft aan zyne Onderdaanen;
maar
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maar zy alles, wat ay bezitten, aan Hem verfchuldigd
zyn. — Nog eene rede, waarom hy Oppermagtig is,
ontftaat daar uit, dat hy de Stichter en Grondvester is
van zyne Monarchie; by verkiest zyne Wederbelft. Indien zy hem koos, zou, ik Item het toe, het geval geheel
veranderen ; maar niets van dien aart valt voor ; uitgenomen, zo men my berigt, in eenige weinige gelegenbeden , ttaande dat vreemde tydperk , 't welk men een
Schrikkeljaar noemt , waarfchynlyk om dat dan eenige perfoonen de perken van Zedigheid overtreeden. IVIaar
zelfs deeze uitzondering grypt zo zeldzaam fland, dat ik
ze myne tegenfpreekers geheel wil toegeeven; zy zal myne redeneering niet in 't mintte verzwakken.
De Monarchic in een Huisgezin is egter geene volflaagene Monarchie; dan zou dezelve in Dwinglandy ve6arten: 't is een bepaalde Monarchie. De 'Oppermagt is
gebonden aan een groot Wetboek, te breed om het bier op
te haalen. 't Geen byzonder zyn Gezagbetoon omfchryft
kan op het Register gevonden worden , onder de woorden: Gezond Vergand, Genegenheid, Ouderliege, Eigenbelang, Hawelykstrouw, en andere foortgeiyke. De raadpleeger met dit Wetboek, deeze Hoofdttukken naflaande,
zal bevmden, hoe naauwkeurig de Wetten voorgefchreey en en de Grondregels vastgetteld worden, volgens welke hy zyn gedrag moet fchikken. En, fchoon 'er geen
gefchreeven Verdrag is tusfchen de Onderdaanen en den
Souverein , doet hy zeer thatlyk , en doorgalans in eene
Kerk een plegtigen Eed, wanneer by zyn Huislyken
Staat aanvaardt; en nimmer verbreekt by dien Eed, of
fchendt eenig gedeelte van de bovengemelde Wetten,
ongeftraft. — Deed by zulks , vorderde hy van een
zyner Onderdaanen af, eenig flegt bedryf te volvoeren,
of jets, 't welk ongerymd. is, te doen, zy mogen het
weigeren ; en fchoon by des wraake mogt neemen als
een dwingeland, hy heeft geene magt, bun te dwingen,
om lets, ftrydig met bun geweeten , te bedryven.
Zo veel wegens de paalen, die zyn gezag beperken.
Ten aanziene van alle de weezenlyk nuttige takken
zyns Belluurs, mag hy als voltirekt heerfchende worden
aangemerkt. Staat een zyner Onderdaanen tegen hem
op, hy heeft de middelen by de hand om gehoorzaambeid af te vorderen , of bun te verwyderen uit de Maarfchappy, van Welke zy niet verdienen langer Leden le
blyven. Indien zyne Wederhelft afwykt van de VerbiLlDd
teMENG. 1798. NO. 9.
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tenisfe met Kaaren Heer aangegaan, en het zo verre brengt
dat zy in misdaadige verflandhouding met den vyand
treedt, dan mag by haar geheel verwyderen , en eene
andere in haare flede kiezen. Voorbeelden bier van,
fchoon dit nooit gefchied dan op het bybrengen van de
voldingendfte bewyzen, zyn, in deeze laatfte dagen , vry
veelvuldig geweest; en kan ik die menigvuldigheid niet
wel aan lets anders toefchryven , dan aan de oproerige
denkbeelden , met zo ongebonden eene vryheid ver.
fpreid tegen de magt en waardigheid der Huislyke Regeering. Deeze ondermynen de grondflagen van gehoorzaamheid, boezemen eene very Ling in voor den Perfoon
van den Souverain , en doen het oor leenen om to luisteren na de inboezemingen van een Overweldiger , die
raadflagen fmeedt tegen de 'roots, en de eer van den
Souverain.
Ik moet, nogthans, hier aanmerken , dat de voorwaarden, op welke de Monarch des Gezins zyn gezag behoudt , zodanig zyn, dat, in gevalle beweezen kan woeden , dat hy zyne Echtgenoote verwaarloosd of mishandeld,
haare eer op deeze of geene wyze bevlekt heeft, hy haar
mag affcheiden van zyn hof; doch haar met een genoegzaamen voorraad moet voorzien, en by geene andere
in haare plaats mag neemen, zo lang zy leeft. Zo zeer
zyn de magten, die eene Familie-Monarchie uitmaaken,
tegen elkander opgewogen.
Nu, myne Medeburgers ! welk flag van Lieden moeten
het weezen , die deeze Regeeringsvorm zouden willen
veranderen; die, begogeld door Analogifche Drogredenary, (want ik wil dit geen redeneeren noemen,) eene Regeeringloosheid zouden willen invoeren , onder bet dekkleed van Hervorming7 Voorzeker, zy 'moeten zeer flegt
flag van lieden weezen; dewyl zy niet onkundig kunnen
zyn, dat de Regeeringsvorm , in de Huisgezinnen aangetomen , zesduizend jaaren reeds beftaan heeft, —beftaan
heeft met zo veel voordeels als met mogelykheid van eenige
Conttitutie kan getrokken worden, en met zo weinig misbruiken als men kan verwagten van den onvolmaakten
that der rnenschlyke natuure.
Nogthans, indien wy dwaas genoeg zyn om ons to
laaten begochelen tot het gehengen deezer nieuwigbeden ; indien wy, by voorbeeld, in flede van de Monarchic, eene Gunarchie vastftellen, of het geen JOAN KNOX
de Heerfchappy der Yrouwen noewde, dan zal de orde der
Na-
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Natuur omgekeerd, en het zwakfle vat tot het fterkfte
gemaakt worden; waar uit een onnoemlyk aantal ongelegenheden moet =than , om niet te zeggen van ongebondenheden.
Egter heeft deeze jammerlyke ommekeer reeds daad.
lyk ftand gegreepen in veele Familien van Fatfoen, gelyk men ze gelieft te noemen. Wy leezen, in de Dagpapieren, dat Mevrouw AVERECHTS een Bal geeft; dat
Mevrouw SPILZIEK een Kaartparty en Avondmaaltyd
zal houden ; in deeze aankondigingen worden de naamen der Mannen en Meesters even min gefpeld, als of
zy een o in 't cyfer waren. — En wat is het gevolg
geweest, Burgers ! van zulk eene losmaaking der zedelyke beginzelen; wat anders, dan dat de Regeering, door
het uitvaardigen van dreigende verboden, zich daartegen
heeft moeten . verzetten. Dit zyn de heerlyke vrugten van die Nieuwigheden; dit de veranderingen , door
die zogenaamde vryheid van denken en doen ingevoerd.
Een ander gevolg , 't welk voortvlaeit uit de pooging
van eene Omwenteling te doen ftandgrypen in het Buislyk Beheer, is het aankweeken van een Partygeest.
ftede van eensgezindheid en wettige gehoorzaamheid
vinden wy de Huisgezinnen vol Partyfchappen ; deeze
hangt de zyde van den Heer geene die der Vrouwe
aan. Waar de laatstgemelde Party de overhand beeft,
gaat zulks vergezeld met eene ontzettende verkwisting
der Inkomften; en die Party wordt niet zelden de doorbrengfter van ontelbaare duizenden. De geheele Staat
wordt bankbreukig ; en de leden worden genoodzaakt
uiteen te gaan, en elders een goed heenkomen te zoeken. Niet zelden ook vormt de vermoedelyke Erfgenaam
eene fterke Party tegen den Souverain; en, door middei
van vreemde troepen, het doorgaand gevolg eener buitenlandfche opvoeding, keert by den Throon om, op wel.
ken by als Opvolger bath moeten zitten.
Maar ik heb myn Brief tot eene ongewoone lengte nit.
gerekt: 't geen ik daar in fchreef moet geimegzaam weezen om het gevaar aan te toonen, van uit de iinalogic
te redenkavelen, of de gelykenis te verre uit te ftrekken
tusfchen een Koningryk en een Huisgezin, en, gevolglyk, om in bet laatfte over te brengen die befpiegelende
Aelzels en Utopiaanfche harsfenfchimmen, welke, binnen
behoorlyke paalen omfchreeven, mogen dienen om het
veritand der Staatkundigen bezig te houden en te flyDd 2
pen;
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pen; maar, wanneer men poogt de uitvoering daar van
over te brengen op de veel •leinder fchaal van Huislyk
Beftuur, verwarring, regeeringloosheid, en verderf moet
naa zich deepen. Het is gevaarlyk, al te kiesch te weezen, en oude V,stftellingen omver te werpen, ter oor•
zaake van kleine gebreken ; en ze te neder te fmyten , eer wy verzekering bekomen hebben , dat wy
lets, zo goed , indien niets beter, in ftede kunnen fteilen. 1k ben
Uw Medeburger
HUIS-POLITIEK.

NET PABADYS VAN SCHEDAD.

( gene Arabifche Vertelling.)

eleer, tang v6Or

dat gezegend oogenblik , in 't welk de
Propheet der waare Geloovigen de waereld verlichtte,
W
en eer de geheiligde Koran uit den zevenden Hemel was ne-

dergedaald wierd Temen (Gelukkig Arable) met een wiilekeuTig gezag beheerscht door SCHEDAD. Deeze was een wreed en
wellustig Despoot , verfoeilyk door zyne buitenfpoorigheid ea
godloosheid ; ja eerder een Monlier dan een Mensch. By
zyne overige affchuwelyke hoedanigheden voegde by de dwaasbeid van een Goddelyken Eeredienst te begeeren. Had by
deeze buitenfpoorigheid alleen binnen de muuren van zyn
Paleis beflooten , by zoo daaraan gemaklyk hebben kunnen
voldoen : de Hovelingen van zyn tyd zouden hem , zonder
de minfte tegenkanting , hebben aangebeden; zy zouden zelfs,
zo het gevorderd was, den Aap en de Papegaay huns Mees•
ters tot de voorwerpen hunner aanbidding gemaakt hebben,
Poch SCHEDAD begeerde , dat zyne Goddelykheid door bet
geheele Volk zoude erkend, en in ernst worden aangenomen voor een onfeilbaar Leerftuk in de Atabifche Gocige-

leerdbeid.

Om tot zyn oogmerk te geraaken, dagt by een buitenfpoo.
rig middel uit, en niet ten onregte ; want de zodanige flaa•
gen dikwyls het best. Hy deed ten dien einde een uitgebreid
veld, in het aangenaamst gedeelte van zyne Staaten, met een
hoogen muur omringen. Een van binnen rondloopend Bosch
van zeer hooge en fchoone boomen bedekte bet gezigt van
bet muurwerk , en omcingelde den grootften en practigften
Toin , die immer beftaan hadt. In denzelven vond men vrugt-

baare velden , bepoot met de fchoonfte en wetriekeudfte Lente-
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tebloemen ; van daar ging men in dreeven en wandelwegen ,
op het keurigst beplant met de uitgezogtfte weirieltende en
vrugtdraagende boomen. Doorfchynende heeken itroomden,
met een zagt geruisch, over het goudkleurig zand, of botften
tegen fchitterende keitleenen; met welk geluid zich de ttredende item van bet zangryk gevogelte , 't geen het omringend geboomte bewoonde, op het lieflykst, vertnengde. Op eene andere
plaats fpiegelde men zich in 't kristallyne vogt van een grooten vyver. in welks doorfebynende wateren men de fchoonfte
fchelpdieren en visfchen zag fpeelen. Van daar ging men in de
verkwiklyke fchaduw eener betoverende Valei , in welke een
zilverkleurige waierval de lugs fteeds verfri:chte; terwyI meta
zich wat verder kon verlustigen in een Doolhof , zamengefteld
tilt de fchoonfte Pahnboomen en fteeds groenende Cederen.
Overat , ow kort to gaan, had de konst de betoverende
foboonheden der natuure op het gelukkigst gebezigd.
Op eenen heuvel , in het middenpunt van dit betoverend
verb l yf , had SCFV.DAD een kosrelyk Paleis gebouwd , in 't
welk futaalt en rykdom elkanderen den prys betwistten. Ages
vond men hier vereenigd , wat door eene vuurige verbeeldingskragt , tot genak en vermaak , kan worden uitgedagt. De nitIteekendile Konftenaars , die door hunne weetenfchap de zinnen kunnen ftreelen , waren hier byeenverzameld door bekwaame Koks Mufikanten, Danfers , Potzetnaakers , Pt*en ,
epz. Dan, 't geen nog meet was dan dit alles, een talryke
zwerm van jonge Sehoonheden , wel minder zuiver, maar
gelyk nog aanvalliger, dan de Hemelfche Houris, vercierde dit
betoverend Kasteel.
Toen nu SCHKDAD alles had doen gereed maaken, 't geen
tot het in werking breugen van zyn vreemd ontwerp moest
dienen , deed by aan de deuren van alle Tempels de volgende
33ekendmaalting aanplakken:
„ SCHEDAD God van Temen , aan alle Geloovigen hell
Voorgenomen hebbende alle andere Goden, die alleen below
„, ningen na dit leven belooven, in vve/daadigheid to overtreffen,
„ doen wy re weeten, dat wy in onze vlakte van Tanen een
„ Parydys hebben gefchaapen, in 't welk Gylieden zult kun„ nen genieten alle de verrnaaken van het tegenwoordig leven.
„ Wy zullen daar alle de geenen in opneemen, die, met ver„ agting van alle onnutte Deugden, opregtelyk in Ons gelto„ yen: en van dit oogenblik of aan zullen wy de hier sevens
„ genoemden van onze getrouwe Dienaaren in hetzeive doen
„ ingsan. 0 Volk van Temen ! volg het voetfpoor deezer
„ gelukkigen na, en verdien de Kroone der Uitverkoore•
,, nen.”
De Gelukzaligen , Wier naamen in de genoemde Afkondiging
vermehi wierden , waren de onberchaamdfte der vleijers van
KIIEDAD; de werktuigen zyuer geweldeuaryen, en de rnetgezeld3
len
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len zyner wellustigheden: voorts ligtekooijen, die zich tan hem
ten besce hadden gegeeven , en eenige andere Vrouwen van
een listiger eau, die hem alleen met beloften hadden gepaaid.
Naauwelyks was her Edift afgekondigd , of SCFIEDAD deed
zyne nieuwbakkeu Heiligen , met groOte plegtigheid, inleiden
in het Paleis van Irarn, en bevel hun in vrede die gelukzalig.
beden te genieten, die by hun had toebereid; wier waardye
nog aanmerkelyk vergroot zou worden , door de menigvuldi.
ge bezoelten, waar mede by hen dacht ce vereeren. Na deeze
inhuldiging verlier hy het Paradys , floor de deur, en bevel de
Wagt, die by daar by plaatfle , alle Ongeloovigen , zonder
genade, om hals te brengen, die het waagen snogren dit
ce naderen.
De Geloovigen baadden zich intusfchen, zonder eenige weerbonding, in alle die vermaaklykheden , welke hunne Godlyke
woonplaats bun kon doen genieten. Voor de eerile reize bewonderden zy , ja beminden zelfs byna , den Dwingeland. Ja
zoniwylen vielen, zy byna in verkoeking, van te gelooven, dst
de bezorger van zo veele vermaaklykbeden waarlyk een Godlyk Perfoon moest zyn : 't geen juist datgeen was, 'c welk
SCHEDAD veriangde. Ondertusfchen duurde hwt Geloo'f uiet Ian.
ger dan hun geluk , 't geen fpoedigd eindigde. Vermaaken,
die alleen in fchyn afwisfelden , maar indedaad dezelfde waren ; vermaaken zonder ophouden, zonder melte verkreegea
en nooit afgebrooken, wierden ras fmaakeloos en eindip
den in eene ondraagiyke zadheid. Maar dir was niet alles :
•door zich al te veel in vermaaken toe te geeven , wierden de
Geloovigen Hier alleen onbekwaam om dezelve meer re genie&
ten; maar zagen rich daarenboven ten prooije aan alle ziekten
en menfchelyke zwakheden, welke de Soldaaten van SCHEIMA
niet in bat waren buiren het Paradys re keeren.
De gemelde onheilen wierden nog bier door verzwaard, dat
de Gelukzaligen elkanderen in de waereld gekend hadden: toen
ler tyd was hunne onderlinge liefde niet groot geweest ,
duns , daar ty zich fteeds in hetzelfde gezelfaap bevonden,
verfoeiden zy 'elkanderen. Het zy ze zieb opgeflooten in hunne
vertrekken; i t zy ze hunne ledige lickaamen afleiding tragtten
te bezorgeR met de heerlyke Tuinen fond te wandelen, 't was
alles hetzelfde, en zy wierpen op alles , 't geen zich aan
hunne zintuigen aanbood , een blik van doodelyke verveeling.
Van een verheven plants in dit Paradys zag men op de Roods
Zee, tn de dorre rotten, met welke dezelve omzoomd is. Wat
souden zy 'wet niet hebben gegeeven , om als Zeelieden ten
fpeelbal te mogen dienen aan dit onituimig water , of op die
onbewoonde roczen om te dwaalen.
De bewooners van dit Paradys bevonden zich in deeze vet'•
maaklyke omftandigheid, Coen de God van--Temen hun met zyn
settle bezoek vereerde. By die vermaaken , door welke hy
eu-
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onderftelde dat zy als opgetoogen waren, hoopte by thins bet
onfchatbaar geluk van zyne tegenwoordigheid te voegen. Doch ,
hoe groat was zyne vetbsaadheid en verontwaardiging, toen
by, in pleats van een vreugdegefchrei van dankliederen, et;
van andere menigvuldige tekenen van erkentenis, niets hoorde
din kiagten en murmureeringen. Hy tragtte intusfchen zyn
misnoegen te ontveinzen, en, zyne verontwaardiging zo veel
mogelyk verbergende , mengde by liefkoozingen met zyne drel.
gementen, en zyne Heiligen nu eens vleijende en dan eens
dreigende , bewoog by hen om bet nog verder isi het Paradys
nit te houden , en bun geluk met geduld te draagen. Deese,
voorzorgen waren intusfchen niet voldoende: SCHEDAD zou ale
vrugc zyner poogingen verlooren hebben, zo by aan de bewaa4
kers van het Paradys geen order bad gegeeven , om niet ale=
de Godloozen, die zich in het Paradys wilden begeeven, out
bats te brengen; maar insgelyks de Vroomen, die poogingen
mogten doen om uic dic Hemelsch verblyf te ontfuappen.
SCHEDAD keerde in zyne Hoofdaad terug, in eene verfchrilt4
lyke woede. Zich in zyne ontwerpen geheelenal te boor gefteld
ziende, rragtte by zich aan een ieder te wreeken. Hy zag zyn
Paradys en zyne Godlykheid veragten ., en om dit eislyk on.
hell te ftuiten nam by zyne toevlugt cot een ander middel. Hy
lies eene tweede Afkondiging uitvaardlgen, in wake by bekend
meakce, dat hy,, in aanmerking neemende de ondankbaarheid
van zyn Volk, en de zo geringe genegenheid van hetzeive
om in de zegeningen van zyn Paradys te deelen, nu eene He/
zou fcheppen, waar in by alle Godloozen zou doen werpen,
die maar in 'c geringfte aan zyne Godlykheid zouden durven
twyfelen , of zich eenigzins durfden flellen tegen de uitvoering
zyner ontwerpeu.
In deeze laatfte onderneeming flaagde het Monfter ten volien.
Doch eindelyk verloor het Volt van Temen alien geduld, frond
tegen den dwingeland op, en vermoordde hem. — Onder andeTen kunnen wy uit zyne Gefchiedenis leeren ,dat het gemaklykee
is, de menfchen te kwellen, dan dezelve gelukkig te maaken.
DE EINDIGENDE DAD.

Fragment.
J — d e deg is weder gaindigd! weder den dag tot ons
J leven toegevoegd , den kleene fchakel, aan onze levensketen gehegt, — hoe veelen zyn zy, die den blyden Morgen
vrolyk zagen aanlichten, en reeds niet sneer in leven mil die,
*Or bet eindigen van deezen dog, ook bun dierbaar leven ge•
eindigd hebben, een leven, dat voor fommigen pas aan yangelyk was , dat met plannen en uitzigten verzeld ging, eu webifie thins ook in eenen flag ophouden — hoe
veelen beloofden zig ales, op den aannaJerenden Morgen,
ja, van do nog vonchanden zyncle jaareu I even of men gewisfe
ze.

37 2

DE EiNbIGENDE DAC.

zekerheid bekomen had van nog een aantal jaaren in leven is
zulten zyn. Ach! welk eene dwaasheid; daar men dage,
lyks, .ja, te aller uuren, zoo veele voorbeelden ziet , dat ons
fortuin en leven kort, onbettendig-, en ras voorbygaand is,
even als rook die door een enkelen wind verdwynt. En ftelie
melt dan de jaaren der kindsheid, die wy al fluimerende doorbrengen; die onzer onervaaren losfe jeugd, die wy enkel verdarEelen; die als.Man, warmer wy ook zeer dikwyls de aller•
verrigtingen uitoefenen, en onzen tyd in drift en
capriles ten einde brengen; en onzen ouderdorn, waar in de
vermogens verftompen en . verminderen , — hoe gering en
hoe weinig zyn dan die jaaren, waar in wy eigentlyk leeven,
Waar ih wy nuttig zyn , en b.eantwoorden aan de.beftemming
waar roe wy hier geplaatst zyn ; inaar ook , hoe niers heduidend brengen wy veeityds onze dagen ten elude; men loopt,
en draaft — men is den gantfchen dag de bezige, en verrigt
niers , dat wezenlyk den- naatn van nuttig verdient; beu2elingen die niers in zig bevatten; verrigtingen zonder kragt,
voordeel, of genoegen, voor ons zelven en anderen ; fiellende u
zelve gelyk met het redenlooze vee, dat enkel voortleeft
oniciat het ,leeft. Dan gy vergeet dat de weggevlooden tyd
niet weder kan herroepen worden , neen — weg is
deceive, en komt nimmer weder. Onvergeevelyk is het, wan•
neer gy in ftaat weart geweest den geleedenen tyd nuttig te
befteeden, en deeze gelegenheid zoo jammerlyk hebt verwaar•
loosd: wie weer hoe gy nog reikhalzend zult verlangen naar
dien zoo onnut verfpilden , en nu weggevloden, tyd , die
mooglyk, in zyne gevolgen en einden , de grootfte nuttigheid
voor het menschdom zoude aangebragt hebben , en een heilzaamen zegen agtergehaten voor uwe Burgers, Medebroederen,
of Huisgenooten. Neen laat nooit Uri uur,, dênen dag,
door u ten einde gebragt worden, die, in zyne gevolgen, Met
beantwoord heeft aan uwe zoo groote'verpligting, als Mensch,
als de heerlyktte der Schepfelen. Het ftaat zoo fchom, zoo
luistervol ,:aan zyne waarde te beantwoorden , en geenfins op
eene dolle wyze zyne onituimige drifren den vryen room te
vieren. Bedenk welk een verheven Schepfel gy zyt, en met
welke fchoone heerlyke vermogens gy gefchapen zyt ; en
maakt gy gebruik van die edele talenten , hoe veel nut kunt gy
dan toebrengen aan uwe medenatuurgenooten, die gy anderfins,
door uwen lastigen ommegang, tot verveeling vcrftrekc. Nog
eens het is ten hoogften ftrafbaar, ja onvergeevelyk, zoo
gy ooit een oogenblik des tyds laat vocirbygaan, zonder nuttig
te zyn geweest voor anderen of voor u zelven — het heerlyk,
het genoeglyk aandenken, van ook in zynen Icring lets roegebragt re hebben, dat nuttig in zyne gevolgen was, is de grootIle aangenaamheid in dit leven, en gy bevordert, hier door,
het oogmerk en einde uwer wording.
Brielle, 1798.
I. D. V.

MENGELWERK,
TOT FRAAYE LETTEREN, KONSTEN EN WEETENSCHAPPEN, BETREKKELYK.

!CEDE- EN SCHRIFTMAATIGE BEDENKINGEN OVER DE
PLIGTEN EN HOEDANIGHEDEN DER BEDIENAAREN
VAN HET EUANGELIE ; ALS MEDE WEGENS HET
VOEGLYK GEDRAG DER LEDEN VAN DE
CHRISTLYKE GEMEENSCHAP , TEN OPZIGTE
VAN HUNNE LEERAAREN.
(VOIVIIS hettngeisch van JAMES FOSTER,

DD.)

(Vervolg van bl. 341.)

In het voorgaande een kort en algemeen verfiag gegee-

ven hebbende van den aart en het oogmerk des
Christenleeraararnpts, en de verpligtingen, daar uit voort-

vloeijende ; zal ik , met dezelfde beknoptheid, daar by
voegen, het voornaamfte van den Pligt der Leden eener
Christlyke Gemeenfchappe ten opzigte van hunne Leeraa.
ten. — Eene ttoffe van geen minder aangelegenheids
voor de eer des Christendoms, voor de bevordering van
waarheid en deugd, en den bloeiftand der Christlyke Ge.
tneenten, dan het goed gedrag , de voorzigtigheid en
getrouwheid der Leeraaren zelve. Want , in elk geval
van betreklyke Pligt, en waar wederkeerige verpligtingen
2yn tusfchen de Partyen daar in betrokken, 't zy Overheden en Onderzaaten, Oudets en Kinderen, Heeren en
Dienstbooden , moet de gebrekkige beantwoording aan
een der beide zyden noodwendig Verwarring baaren, en
vergezeld gaan met heillooze ongeregeidheden. Dit iS
tie rechtftreekfche en hoodzaaklyke ftrekking der dingen,
de onveranderlyke getteldheid der natuure; en , in het
ftuk , 't geen ik thans gaa overweegen , wordt zulks ,
buiten alien kyf, bevestigd, door de ftandhoudende 011dervinding.
De Gebrekei der Christenleeraaren , gelyk ik voorheerl
heb opgemerkt, hebben dikwyls Me tot hoogklinkende
MENG. 1798. NO, IO,
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klagten opgeleverd , en men heeft niet naagelaaten dezelve met de zwartfte kleuren of te fchilderen. Maar ,
fchoon het geroep des Ongeloovigen , en van den alles
uitkrytenden Yrygeest, doorgaans hierby ophoude , mag
men met rede vraagen , of 'er geen andere regtmaatige grond van klagte is? of het ongercgeld gedrag zich
alleen tot die zyde bepaale?
Geen mensch kan dit beweeren, of, eerlyk zynde, het
zelfs waagen van ter zyde met een week dit te verfiaan
te .geeven, zo by jets weete van de Gefehiedenisfe der
Christlyke Kern , of den tegenwoordigen toettand van
den Godsdienst onder ons. In tegendeel is het alien
beltend, dat, door 's Volks onverfchilligheid en laauwheid,
ernftige Godsvrugt en betragting van Zedelyke Deugd
in deerlyk verval geraakt zyn , in gemeenten voorzien
van Leeraaren geheel tot hun post toegerust, van voorbeeldlyken yver en braafheid. 's Volks trots, en vitzugt,
hunne bittere verdeeldheden en partyfebappen,hunne onbuigzaame flyfzinnigheid, hunne bekrompenbeid van begrippen,
en de ontmoediging , welke zy daar door gegeeven hebben aan een verftandig en vry onderzoek van den zin
der Heilige Schriften, baarden de jammerlykfte verwarring. Ja ik mag my onderwinden vry uit to zeggen, dat
ze moeten geteld worden onder de hoofdoorzaaken van
een zwak, niet vorderend, en onkundig Leeraarfchap; de
reden waarom eenigen van de meest verdienstlyken wedertireefd zyn in het toebrengen van dat nut, 't welk
zy zouden hebben kunnen uitwerken ; ,teffens eene flerke
verzoeking voor anderen tot verbastering en geveinsdheid.
lk vermeld deeze dingen, niet om eenig verwyt te
doen aan eenige Gezindheid onder de Christenen in 't
byzonder , (want alle Gezindheden zyn 'er in zekere
maate aan fchuldig); maar enkel om te toonen, van welk
een groot aanbelang het is , dat het Volk zyn pligt to
recht verftaat, en zorgvuldig betragt.
De eerfte tak van 's Volks Pligt omtrent de Leeraars,
tot welks voordragt ik my natuurlyk geleid vind, dewyl
dezelve met de daad de grond en het fteunzel is van alle
overige, beftaat in een cerbiedigend gedrag, en hun, ten
alien tyde , to behandelen met behoorlyke agting en
ecre. — Maar, ten einde dit myn zeggen niet misduid
en geoordeeld worde eenigzins naar Hoogmoed to fmaa.
ken , wanneer zulks aangedrongen words door iemand
van
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van niyn Character , verzoek ik , ten deezen opzigte
myne meening wat nader open te leggen, en verltaan te
worden met de volgende Bepaalingen.
Ik wil dan in geenen deele aangemerkt worden als een
roorfpraak van veel zich aanmaatigende Domkoppen, die
gehee ongefchikt zyn om anderen te onderwyzen; noch
ook van de luien en ondeugenden, die fchandvlekken zyn
van het Leeraarampt ; noch van die Jioute bedriegers, die
'er op uit zyn om de Geweetens der menfchen te verflaaven ; maar alleen van Perfoonen van weezenlyke
verdienlien , van bekwaamheid , yver en getrouwheid in
het werk hunner bedieninge, en die, in ftede van Heerfchappye te voeren over het erfdeel des Heeren , voorheelden
der Kudde zyn (*). Ook is de eerbied, voor welken
ik pleit, geenzins eene volJirekte onderwerping aan de ge-

voelens van eenige Leeraaren , hoe 'zeer ook met reden
geagt van wegen hunne Kunde of Godsvrugt.
Want, indien de Christenen hunne geestlyke Leidslieden
blindlyk volgen , en alle hunne Leerftellingen met een
ingewikkeld geloove aanneemen , dan liggen zy bloot
voor ontelbaare bedriegeryen, en hebben geen behoed- of
fchutsmiddel tegen de domtte Geestdryvery , noch tegen
Ongodsdienfligheid zelve. In tegendeei, hoe vryer hunne
gevoelens getoetst worden aan den algemeenen regel des
Gezonden Ver./lands en de maatftok der Geopenbaarde
Godsdienstleere, zullen de zodanigen, die onder hun onder.
wys ftaan, meer vorderen in Godsdienftige en Christlyke
kundigheden, meer zich aangezet en bevestigd vinden in
de betragting van alle Deugd.
1k wil, overzulks, in ftede van dit te ontzeggen, elk
Christen wel ernftig aanmaanen tot eene onpartydige beoefe.
ning der Heilige Bladeren, als een allereigenaartigst middel voor elk, om een met zichzelven bellaanbaar, en redelyk, Stelzel te vormen van Geloof en Leeven, van rechtrnaatige begrippen wegens de GODHEID, van de uitgeftrektheld der Godsdienliige en Zedelyke verpligtingen. Door
dit Yniddel zullen de Christgeloovigen een itrikten en getnaklyken Regel hebben om volgens te handelen, en de
hoope der Gelukzaligheid op eenen vasten grondflag te
doen rusten; tetwyl het verwaarloozen van deezen regel
zo veele onbegryplyke Geloofsartykelen heeft ingevoerd;
leer.
(*) I PETR.
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le'erflellingen, der waare Godsvrugt vyandig ; donkera,
wanhoop inboezemende, gevoelens wegens de GODHEID
en bygeloovige, yzing aanjaagende, verfchrikkingen.
Daarenboven zal het leezen der Heilige Schriften, met
onpartydigheid, opregte en eerlyke Zielen vervullen met
nedertgheid en goedwilligheid, met gemaatigdheid, verdraag.
zaamheid en onderlinge opregtheid; terwyl het tegenovergeitelde dier handeiwyze, of het verzuim van dit voorfehrift, duistere en geweldige Gefchillen vermenigvuldigt,
en voortzet met een dollen yver, zonder verfland of eenigen zweem van befcheidenheid.
En, — om thans ilegts nog een voordeel te vermelden
van 't geen ik tegenwoordig aanprys, — door dit middel zal het gros des Christendoms de gronden zyns Gew
loofs beter verflaan, en gevolglyk 'er te vaster in gevestigd weezen. De Christgeloovigen zullen volkomener onderrigt weezen van de innerlyke voortrefiykheid der Godsdienstleere , welke zy belyden , van de flerkte en het
gewigt der uitwendige blykbaarheden. In deezer voege
zullen zy Geloovigen weezen , niet op den voet van enkel Overlevering en Gezag, ('t welk alle Godsdienstbelydenisfen even zeer fchraagt); maar op gronden van redelyke Overtuiging en Keuze. — Uit al 't welk wy mogul
afleiden, dat voor Leeraars en Onderwyzelingen het een algemeene pligt is, de Schriften te onderzoeken (*): deeze vryheid ongemoeid , eti door geen fchrik vervaard gemaakt,
of door Anti.christirche verdrukking gedwarsboomd, uit
te oefenen, denk ik in opregten gemoede , (en gave GOD
dat de Christenen alien dit uit het zelfde oogpunt befchouvoden!) is het hoogfle en meest te fchatten van alle
uitwendige Christlyke voorregten.
En nu, is 'ex in dit alles iets 't welk naar Thertchappy,
jets 't welk naar Geestlyke dwinglandy, fmaakt? iets dan
't geen flrekt om de ziel tilt te breiden en op te klaaren?
Het moet , volgens deeze beginzelen, geheel 's Volko
eigen fchuld weezen, indien het onkundig , verfiaafd of
in de ftrikkert van bygeloof verward is. Men zal dan
min klaagen over Priester. bedrog, en veel meer, dan men
gewoon is te doen, over zelfbedrog en zelfmisleiding.
Want, wanneer de Christenen, ten eenigen tyde, aange.
maand worden om hunne Forganeren te gedenken, huts
CI) PAN. V: 39,
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geloof naa te volgen; hunne Voorgangeren gehoorzaam en

onderdaanig te zyn (*), is dit eeniglyk in zo verre als
zy verpligt zyn zich te onderwerpen aan eenige andere
wyze en redelyke inftelling : het is niet aan zulke
Foorgangers en Leidslieden, als Heerfehappy voeren over
bun Geloove; maar aan de zodanigen, die enkel aangefteld zyn om hunne Onder wyzers te weezen in het waa.
re Christendom, en Medehelpers tot ban heiligen wandel
en geestlyke blydfchap.
Eindelyk , de Lerbied, den Leeraaren verfchuldigd,
wordt niet gevorderd uit hoofde van eenige zonderlinge
verdienfle, die by hun huisvest, en nog minder uit hoofde
van enkele Tytels of uitwendige Onderfeheidingen, of
eenig aan hun Ampt verknogt gezag, of in hun woonende Heiligheid ; maar ter oorzaake van de nuttigheid
des Characters , 't welk zy bekleeden, als het naar eisch
en eerlyk door hun wordt opgehouden. Overeenkomftig bier mede vinden wy, dat PAULUS de Geloovigen to
Thesfalonica aanmaant, om de zodanigen, die onder hun
arbeiden , en hunne Voorflanders waren in den Heere ,
zeer wed in liefde te agten , om hum werks wille

Een voorfchrift , zeker, 't geen zo verre is van eenen
buitenfpoorigen en op eerbetoon vlammenden eisch, dat
bet veeleer aangedrongen wordt door alle beginzelen van
rede en edelmoedigheid,
Daarenboven, dewy] het onmogelyk is, dat het gewigt
en aanbelang van eenig opmerking verdienend Character kan opgehouden worden , indien de zodanigen, die
'er mede bekleed zyn , verfmaad en veragt worden ,
volgt hier uit noodwendig , dat de minagting , betoond
aan getrouwe Dienaaren van CHRISTUS waarfchynlyk
zich niet zal bepaalen tot hunne Perfoonen ; maar ook
itrekken om hunne Bediening zelve in veragting te brengen. En een veragt Leeraarfchap is altoos geweest, en zal
altoos zyn, een in diezelfde maate onbevorderlyk en geen
dienst doend Leeraarfchap. Dat de Christenen, derhaly en , zorge draagen dat noch een blinde yver, noch
trotschheid noch een bedilziekheid van aart , immer
de zaaken tot dit uiterlie brenge , ter minagting, van
bet Christendom en het ftremmen van deszeIfs op- en
voortgang,
Een
(*) Hatt. XIII: 7, 17.

(f) I TIIaSSAL. V: /2, 13.
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Een ander gedeelte van den Pligt der Christenen jegens hunne Leeraaren bettaat in hun een voeglyken Onderfland te, fchenken. — Hier op behoef ik niet lang
ftaan te blyven ; dewyl Menfchen eigen, rede, indien
by immer op dit ttuk eenigzins nadenkt , hem moet
overtuigen , .dat dit een tak is van natuurlyke
held dat z , die geheel en al hun arbeid te koste
leggen om Gotisdienftige kundigheden en deugdsbetragting onder de Christenen te bevorderen, err gevolglyk
niedewerken tot de, hoogite gelukzaligheid des Menschdoms, en menigmaalen zich zelven , uit Bien hoofde ,
groute tydlyke voordeelen , welke zy anderzins zouden
kunnen behaalen, outzeggen , het Leevensonderhoud ontvangen van de zodanigen , die zy ten dientle , ftaan, eft
ik mag 'er byvoegen een voeglyk en eerlyk onderhoud ,
naar gelange van het gewigt en het nut van den Diens:,
tot welken zy zich hebben overgegeeven.
En deezen Birch, zo zeer zamenttemmende met alle beginzelen van natuurlyke billykheid en regt , heeft het
Euangelle met zo Berke en uitdruklyke verklaaringen bekragtigd dat 'er geen ontwyken aan is. Zo beveelt
Leeraar PAULUS , in zynen Brieve aan de Galaters : die
onderweezen wordt in het Mord , deele suede van alle
goederen den geenen die hem onderwyst (*). In diens
Apostels eertten Brieve aan de Corinthers is eene zeer
byzondere en opmerkenswaardige plaats, dit onderwerp
betreffende : Hebben wy niet magt om to eeten en to

drinken? Hebben wy niet magt am een Wyf, eene Zuster
xynde, met ons am to leiden, gelyk ook de andere Apos,
telen, en de Brooders des Heeren, en CEPFIAS? Of hobben alleen ik en ISARNABAS goon magt van niet te werken ? Wie dient ooit in den kryg op eigen bezoldinge ?
Wie plant eenen wyngaard , en eet niet van zyne vrugt ?
Of vie weidt eene kudde, en eet niet van de melk tier kudde? Spreek ik dit naar den menfche , of zegt ook de Wet
het zelve niet? 'Want in de Wet van MOSES is gefchreeYen, gy z,ult eenen dorfchenden Os niet muilbanden. Zorgt
GOD ook voor de Osfen? Of zegt by dat ganschlyk om on= wine? Want om onzen wille is dat gefchreeven ; overmitt die ploegt op hoope moet ploegen , en die op hoope
doricht moot zyner hoope deelagtig worden. indien wy
ulio.
CP) G AL. Vi: 6.
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fulieden het geestlyke gezaaid hebben , is het eene groote
zaake, dat wy het uwe, dat lichaamlyk is, maatjen?
IFeet gy niet dat tie geenen, die de heilige (linger; bedie.
nen, van het heilige eeten? en die den Aitaar heeds by
zyn, deelen met den ifltaar ? Alzo heeft ook de Heere geordineerd, dat zy, die het Euangelie verkondigen, van het
Euangelie zullen leeven (*) fchoon de Apostel het onbepaald Nat , op welk eene wyze dit Onderhoud den

Leeraaren moet bezorgd warden —Liedendie het
Christendom verzaakt hebben , of geene belyd'enis van
eenigen Godsdienst in 't geheel doen , mogen dit alles
voor ydel gefnap en beuzeltaal houden ; maar ik ben
verzekerd, dat geen Christen kan naalaaten overtuigd te
weezen, dat dit Onderhoud verfchaffen aan de Leeraaren een flandhoudende en onvermydelyke tak van den
pligt eens Christens is.
Wy mogen by dit alles voegen , dat naauwlyks iets
zo veel medewerkt tot. de eer en het nut des Leeraarfchaps, als dat men den Band der geenen, die in deezen
arbeid bezig zyn, boven angstvallige zorg en bekommerdheid om brood verheffe, en boven den peil der armoede. Voeglyk ruime leevensomitandigheden wekken
de leevenskragten op , fchenken aan de zielsvermogens
vryer werking, boezemen een voeglyk vertrouwen en
moed in. Terwyl, wanneer een Mensal met ichaarsheld woritelt, zyne lekwaamheden, beagd , zich niet ten
voordeeligfte kunnen uitbreiden. Hy kwynt; zyne beste
lesfen verliezen een groot gedeelte van haar gewigt ; zy
worden, inzonderheid door lieden van een trotfchen aart,
met onbefchoftheid en verfmaading behandeld. Jets
zodanigs moet een ieder, die der zaake van den Christ..
lyken Godsdienst een goed hart toedraagt, en verlangt dat
de verpligtingen ter Deugd onderfchraagd worden door
openlyk betoon van hoogagting, zorgvuldig tragten te
voorkomen, en daar aan bet zyne toebrengen.
Veroorlof my, hier nog by te voegen, dat het geen
ik thans aangedrongen heb, niettegenftaande het aanbelang der zaake, een ftuk fchynt , waaromtrent veele
Christlyke Gemeenfchappen zich zeer onverfchillig gedraagen. Die, in ftede van hunnen Leeraaren een voeglyke
Wedde te bezorgen, (fchoon zy daar toe geregtigd zyn
door
(*) I COR.
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door het regt der natuure , door het Euangelie, gelyk
wy gezien hebben, bekragtigd,) handelen als of zy hun
wilden noodaaaken tot zelfverlocbening , en hun ontzetten van de deugd en de belooning toegezegd op vrywillige zelfverlochening; Menfchen, by welken eene zo groote onevenredigheid gevonden wordt tusfchen hunne zorg
en uitgave vuor tyd en, eeuwigheid, als of het tegenwoordig dierlyk Leevcn de vervulling ware van hunne
vuurigtte verlangens . en de welftand en onflergykheid hunner Zielen fiegts een onopmerkenswaardig gedeelte van
bun geluk.
Maar, dewyl dit een kiesch en teder onderwerp is , zou
het verder hier op fliittaan en aandringen, naar zommiger begrip, te veel naar Zelfbelang frnaaken ; en zal ik
daarom veele andere byzonderheden, daartoe behoorende,
met ftilzwygen voorbytreeden. Voor alles wat ik gezegd heb in 't algemeen, dienen de noodwendigheden van
veele waardige Huisgezinnen , de billykheid der zaake, en de aandrang daar op in de Christlyke Openbaa.
ring, zo ik hoop, tot een genoegzaame verdediging. --r
Wat my betreft, om alle perfoodyke verdenkingen te voorkomen , ik verklaar zo veel te bezitten als ik verlang,
en meer misfchien dan ik met gemaatigdheid zou kunnen
Yorderen (*).

zie de voornaamfle Leevensbyzonderheden van
in de IVieulve Vaderl. Letteroef. III D. 2 d e Stuk abl.
335. Wear wy aangetekend vinden , dat , in den beginne van
vosrut's predikdienst in eene kleine Gemeente, zyne inkomften
(*) Men

3. FOSTER,

zo gering waren , dac Isy in de gedagte nam em eenig handwetic
;e aanvaarden. Vervolgens kwam by in ruimer omflandigheden;
doch zo groot was zyne Milddaadigheid , dat by nimmer van de
gaven hem gefehonken , of van zyn vast inkomen , jets oplei
tot gebruik in 't toekomende., Het boven aangehaald Leevens•
herigt leezende, zal men bevinden dat FOSTER de Man was die
over de Pligteu des Leeraars en der Gemeente-Leden zo mogt
fpreeken als wy hem hooren doen in een en ander Vertoog.
.rant. van

den VERTAALER.
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AANMERKINGEN OVER DE GENEESKUNDIGE KRAGTEN VAN DE BISMUTHKALK,, (Magifierium Bis-

muthi.)
(Uit het Yournal der Erfindungen, &c. Sulk II, p. 'cm.)

B

et is in de daad zeer zonderling, dat zomwylen een
voortreflyk Geneesmiddel , itraks na dat het bekend wierd, wederom zodanig in de vergetelheid gednmpeld wordt, dat het, zelfs in deeze veelweetende tyden,
voor het meerendeel den beoeffenaars der Geneeskun-de
verborgen blyfr. Dit is onder anderen ook het geval van
de Bismuthkalk , welke, reeds in 1786 , door ODLER
(Sarnml. auferles. Abhandl. zurn gebrauche prad. Aerztei,
j2 Band 1". 326) als een voortreflyk Krampttillend mid-

del , byzonder tegen Maagkrampen , ten flerkften is aangepreezen ; doch waar van men na dien tyd weinig
nicer gehoord beeft. Daar wy in ftaat zyn de gedagte waarneemingen met verfcheidene proeven , door eat
uitmuntend Geneesheer genomen , ten vollen te bevestigen, zullen wy dezelve bier mededeelen , om ook het
onze by te brengen tot de verdere bekendmaaking van
een zo nuttig Geneesmiddel,
G * * den 19 Febr. 1 793„ Het Magiflorium Bismuth!, het geen ODIER , in 1786,
en na hem eenige weinige andere Artzen, tegen Maagkrampen van allerlei foort hebben aanbevolen, fchynt by
ons , niettegenftaande deszelfs zo zeer geroemde werkzaamheid, nog niet veel gebruikt , en dus deszelfs heilzaame Geneeskragt niet naar behooren bevestigd, te zyn.
Daar ik zelve, door myne ondervinding, van het nut
deezes middels, tegen,een der fmertlykfte en hardnek.
kigtte kwaalen, overtuigd ben , achte ik my verpligt, tot
verdere aanpryzing van hetzelve, het myne toe te brengen , en teffens andere Artzen te verzoeken , om insgelyks . deszelfs werkingen te beproeven , en hunne waarreemmgen openlyk mede te deelen. In veele Apotheeken
is deeze Kalk nog niet ingevoerd als een inwendig Geleestuiddel s en wordt dus aldaar , tot nog toe, ook niet
met
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met de vereischte zorgvuldigheid vervaardigd. Wy hoopen,
intusfchen, dat dit middel welhaast beter bekend zal worden, dan alleen als een uitwendig. blanketzel, waar toe het
tot 'hier toe voornaamlyk gebezigd words. Te Geneve ,
waar de Maagkrampen zeer veelvuldig zyn, gebruiken de
Artzen , vooral de Heer Or ER, dit middel thans reeds
zeer dikwyls ; en in de Apotheek van den Heer onLAnoN daar ter Rlaarze , worth jaarlyks ten minften
eery pond van dit middel verbruikt. Zelve heb ik eerst
voor korten tyd eenige Proeven met dit middel in het
werk gefteld , waar van ik de volgende alhier zal mededeelen."
Eerfle Leval.
.11 Een Man , oud 45 jaaren , van een fchraai geftel,
die, onder eene maatige levenswyze, en zonder veel beroepsbezigheden , voorheen een goede gezondheid genoot,
befpeurde , ongeveer een jaar geleden , een vingerbreed
beneden den navel, naar den kant der valfche ribben
der rechter zyde , in de diepte des onderbuiks , eene
vaste , by tusfchenpoozen wederkeerende , pynlykheid ,
die nu eens van een knypenden en dan eens van een
fteekenden aart was. Gewoonlyk verfcheen dit toeval
twee of drie uuren na den eeten , nu eens fpoediger,, dan
eens traager,, en duurde doorgaans drie uuren lang, of
daaromtrent. De Lyder voer voort met zyne beroepsbezigheden waar te neemen ; doch volbragt dit fteeds
gebrekkig. Door uitwendige drukking wierd de , pyn
noch vermeerderd noch verminderd , en op het gevoel
kon men volftrekt niets tegennatuurlyks , op de aangedaane plaats , ontdekken. Door het drinken van melk en
water bekwam de Lyder doorgaans eenige verligting ;
doch daar by een liefhebber was van bier, kon by zich
daar kwalyk naar fchikken. Waarfchynlyk was de grond
zyner kwaale te zoeken in een plaatzelyk gebrek van
eenig ingewand , mogelyk in eene beginnende verharding
van den twaalfvingerrgen darm. Door Podagra of Ambeijen was de Lyder nooit aangetast geweest. Ook kon
men niets in Czyne voorige omftandigheden, ontdekken,
't welk eenig licht ten opzichte van het ontftaan deezes
ongemaks kon geeven. Zyn voorige Arts, een Man van
wrens gegronde kennis men alles goeds verwagten kon
had met alle de aangewende middelen niets kunnen ult.

voe-
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voeren ; het geen den ongeduldigen Lyder bmoog tot
my zyne toevlucht te neemen. Daar ik met zekerheid
niets over den eigenlyken aart der kwaale kon bepaalen,
befloot ik my vooreerst by Palliative middelen te houden ; ten welken einde ik de voorkeuze gaf aan het
Magillerium Bismuth/. In den beginne gaf ik dagelyks
drie rnaalen twee greinen, gemengd met zuiker; eerlang
wierden de giften tot drie greinen vermeerderd, en zo
allengskens tot zes greinen. Reeds in den beginne gevoelde de Lyder eene aanmerklyke verligting; en toen
de giften, na verloop van twaalf dagen, tot zes greinen
waren vermeerderd , verdween tie pyn geheel en al.
Thans hield de Lyder op met het gebruik van het middel, en bleef vier weeken lang zonder pyn; loch wierd
na dien tyd daar wederom door . aangevallen. Door het
herhaald gebruik van het middel verdween de pyn wederom; doch zo ras men met het middel ophield , keerde
de kwaal , na verloop van eenige dagen , weder terug.
Daar nu de Lyder eene grondige geneezing vorderde ,
en vreesde dezelve niet door dit middel te zullen verkrygen, verliet by my, en nam zyn toevlucht tot een anderen Geneesheer; doch hoe het verder met hem is afgeloopen , zulks is my onbekend."
Schoon nu in dit geval geene volkcinene geneezing
heeft plaats gehad , mogelyk doordien me() niet fang genoeg met het middel heeft aangehouden , heeft het toch,
zo lang het wierd aangewend , de ziekte in toom ge.
houden, en was dus ten minften van veel meerder uitwerking , dan alles wat voorliten gebruikt was. &loch,
de beide volgende Gevallen zyn meer beflisfend.
Tweede Geval.

Een Jong Vrouwsperfoon , twintig jaaren end, die,
geduurende een langen tyd, aan kramptrekkingen en ze.
nuwtoevallen van allerhande foort gezukkeld had, en, na
een geweldigen fchrik , dagelyks , na zonnenondergang,
wierd aangetast dour een aanval van bewusteloosheid
vergezeld met algemeene ftuiptrekkingen , maakte , op
myn raad , gebruik van Zinkbloemen en Valeriaan. Na
2ulks drie dagen lang gedaan te hebben , verdween
dit toeval ; doch nu bekwam zy, ftraks na het nuttigeri
van eenige fpyzen, een geweldige Maagkramp. Dagelyks
ik haar, vd6r den wen, twee greinen Bismuthkalk gebrui.
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bruiken ; en reeds . met de eerfte gifte hidden de py,
nen op. Zy gebruikte het middel nog twee keeren ,
baare pynen kwamen niet weder. Doch haar eerfte ongemak op de zenuwen keerde naderhand meermaalen terug, na geweldige gemoedsbeweegingen."
.Derde Geval.

Eene gezonde Berke Meld, drie&itwintig jaaren oud,
wierd aangevallen door een geweldige Maagpyn , die
dagelyks op onbepaalde tyden wederkeerde, en wel met
zo veel geweld , dat de Lyderes haare fmert niet
verbergen , maar daar door als ineen kromp. Verdere
omttandigheden kan ik aangaande de oorzaak der kwaale
niet vermelden, naardien deeze Lyderesfe op het land
woonde , en ik alleen by monde over haaren toeftand
wierd geraadpleegd. Bezwaarlyk viel het dus , eene beredeneerde Aanwyzing tot geneezing te maaken; waarom
ik het best dagt , maar aanftonds eene proef te neemen
met de Bismuthkalk. Gelyk boven vermeld is , begon
ik met .giften van twee greinen , met zuiker gemengd,
om dezelve allengskens te vergrooten. Naauwlyks waren,
op dien voet , de poeders tot vier greinen Bismuthkalk
vermeerderd , of zy wierd verlost van haare verfchriklyke pynen , tegen welke, door verfchillende Artzen, een
groot aantal verfchillende middelen te vergeefsch was
voorgefchreeven , gelyk zy my met de hirtlykfle uitdrukkingen van vreugde en dankbaarheid meldde. Ook
bleeven die pynen, 't geen nog niet gebeurd was een
geheel vierendeels jaar weg ; wanneer zy wederkeerden ;
doch ook ras , door Bismuthkalk, in poeders van twee
greinen zwaarte voorgefchreeven, weder weggenomen
wierden."
„ Nog heb ik twee 'Gevallen waargenomen van Maag.
pynen, die zeer klaarblyklyk voortkwamen uit verzamelde -kwaade floffen en winden , in welke ik, tot demping
der toevallen, eer ik een begin maakte met de grondige
geneeswyze , de Bismuthkalk deed gebruiken , met zeer
groote verligting , zonder dat 'er iets nadeeligs door
wierd uitgewerkt."
,. D2 Bismuthkalk, van welke in alle de vermelde gevallen gebruik gemaakt is, was bereid op de volgende
reamer. — Een deel Bismuth wordt ontbonden in twee
deelen fterkwater of Salpeterzuur , het geen niet zeer
krag-
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kragtig , maar zo veel mogelyk moet gezuiverd zyn van
Vitriool- en Zeezouts - zuur. Den Bismuth moet men maar
by kleine gedeelten in. het vogt weipen , en dus zeer
langzaam finelten. Hierop verdunt men de ontbinding
met een of tweemaal zo veel water, om de groffte deelen te doen nederploffen , en het bytend vermogen der
ontbinding zo veel te verzwakken als noodig is om het
vogt door vloeipapier te kunnen doen gaan , zonder dat
hetzelve daar door worde aangevreeten. Vervolgens gaat
men over tot bet nederploffen der Bismuthkalk Int het
fcheidvogt , 't welk nu gezuiverd is van zyn zwart poeder, dat , geduurende de oplosfing te voorfchyn komt
en door OREN gehouden wordt voor , Bismuth - zwavel.
Tot de nederpioffing van eene once Bismuth heeft men
noodig drie gewoone ernmers zuiver water;- voorts gaat
die nederplofhng zeer langzaam in zyn werk, en, geduurende die bewerking , moeten de glazen niet gefloeten
zyn. Vervolgens moet het nederzinkzel , door 'er meermaalen zuiver water op te gieten, zorgvuldig verzoet, en
op eene warme fchaduwagtige plaats gedroogd worden ;
doch niet in den zonnefchyn , dewyl het poeder daar
door zyne witte kleur zou verliezen. Den Bismuth, welke
nog in de aflosfing overblyft , *kan men daar uit doen
nederploffen door middel van een vast loogzout , en het
verkreegen poeder tot blanketzel gebruiken , of ceder
tot Bismuth reduceeren."
A. Br,

REDENVOERING OVER DEN INVLOED VAN DEN NATUUR.LYKEN, ZEDELYKEN EN STAATKUNDIGEN TOESTAND
DER. VOLICERLN, OP DUNNE BOUWKUNDE.

Uitgefproken door den Burger PONCE, in eene Ver.
gadering van een Genootfchap der Ireetenfchap.
pen, enz. te Parys.

Wysbegeerte is niet vreemd aan de fraaije KonfIen;
ezy is het, integendeel, welke, tevens met de NaD
tuur, door derzelver beoeffenaars moet geraadpleegd wor-

den , en die hunnen arbeid moet beftieren. Ongelukkig
de Konftenaar , die , hardnekkig tegen Kaaren zachten
invloed , zyne verbeeldingskragt niet ontfieeken voelt
door de ilraaleu van Kaaren fakkel.
Dc
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De Bouwkonst is, zonder tegenfpraak, eene der nuttiga
fie Weetenfchappen ; zy draagt een grootsch kenmerk ;
zy duet de zinnen krachtdaadig aan ; zy biedt eene ruime
itoffe tot onderzoek voor de verbeeldingskragt, voor de op.
raerkzaamheid van den Wysgeer, en y our de nieuwsgierig.
heid van den Reiziger. Dikwyls . ontdekt de wel onderrichte kenner der gefchiedenisfen , m het midden der Ruinen,
maauwkeurige voetfpooren der zeden, gebruiken en wetten,
van weleer vermaarde Vulkeren , die Diet meer beftaan.
Terwyl de Schilderkunst, de Muziek en de Beeldhouwkunde, de Zeden van cen Volk door hunnen invloed Leiden,
is de Bouwkunde aan hurt ondergefchikt, dewyl zy Reeds
te worftelen heeft tegen het geftrenge der zaizoenen ,
bet ongunftige van het climaat , de woede der elementen,
en de ongefchiktheid van den grond, die dikwyls, door
zyne losheid, aan haare werken de noodige fteunpunten
ontzegt. Deeze weetenfchap is steeds gebonden aan de
vooroordeelen der Stervelingen ; zy heeft gevoel van de
vernedering der Volfieren, en van het bederf der Zeden.
De Natuur, welke de Konftenaar nooit moet verwaarlooien , de Zedekunde en de Regeeringsform, hebben zodanig een invloed op de Bouwkunde , dat ' 'er geen minder
einderfcheid zou moeten .zyn in den flunk en de vercierzels van, twee Gedenkftukkeh , die tot h'etzelfde oogmerk
opgericht zouden moeti*lvvorden te Parys en te Peking; dan 'er plaats heeft, tusfchen de platte daken van
Italie, en de in eene fpits . toeloopende hutten der Siberiers.
In Egypte, waar het byna nooit regent , hebben de
meeste openbaare gebouwen geen daken; doch hoe' meer
men de Noord - Pool nadert , zo veel zwaarder en booger wordt het dakwerk gemaakt, om te beter tegenftand
te bieden. aan de , ltortregent en fneeuwvlaagen, waar mede zy overlaadert Worden. In dezelfde Gewesten voorziet men de huizen . met weinig ventters, en plaatst dezelve , zo veel n?ogelyk , naar het Zuiden. In de Zuidelyke Gewesten men de venfters daarentegen Reeds naar
het Noorden. In de heete Landftreeken zyn de itraaten
over het algemeen zeer naauw, en loopen zo veel moge.
lyk evenwydig aan de Evennachtslyn. Op de Eilanden
onder den Wind , die op gezette tyden door Orcaanen
onderst boven worden gekeerd; te St. Domingo, alwaar
het aardryk dikwyls onder de voeten der inwoouers wegzinkt, durft men om die redenen geenerley trotsch gebouw oprichten. Wendt men het oog naar Greek-frittarp

OVER DE ZOUWRUNDE.

387

tanje, dan ziet men dat de belasting op de venaerraamen
een groot nadeel toebrengt aan de uitwendige verciering
der huizen : naardien men, om die reden, 'er niet meer
maakt, dan die volftrekt noodig zyn , om het licht en
de lucht binnen te laaten. Ten tyde van jumus clEsAn.,
wierd 'er te Rome eene belasting gelegd op het plaatzen
van Kolommen aan de openbaare gebouwen, 't geen ten
gevolge had , dat die vercieringen eerlang in onbruik
kwamen. Op andere tyden en plaatzen heeft daarentegen
de dweepzucht en het bygeloof aan de Bouwkonst groote beletzelen in den weg gelegd. De Mahomedaanen hebben bepaalde afmeetingen voor de huizen der verfchillende Seeten, en 'er valt niet aan te twyffelen, of de Gebouwen der heerfchende Kerk zullen wel de aanzieTilykfte zyn. Op dezelfde wyze hebben zich de Bouwkonftenaars in de Roomscli Catholyke landen, geduurende verfcheidene Eeuwen , ,fteeds genoodzaakt gezien om de
Chooren hunner Kerkgebouwen naar het Oosten te richten, niettegenftaande zodanig . eene plaatzing dikwyls in
bet geheel Breed tegen de inrichting der toegangen. De
zo nthtige Bouwkunde heeft dus Reeds te karnpen , zo
tegen de vervolgingen der tollenaaren en de woede der
elementen, als tegen de vooroordeelen en. driften, die het
menschdom onteeren.
De Reizigers , die fangs de boorden des Nyls trekken , ftaan verbaasd over bet gezicht der menigvuIdige duivenhokken , die op eene .zeer eentoonige wyze
de daken der meeste wooningen uitmaaken. Deeze zonderlinge verciering is het gevolg eener wyze wet, welke
een ieder berooft van zyn natuurlyk recht om te trouwen, en eene huishouding op te zetten , zo fang by pen
duivenhok gebouwd heeft: om , clat de duivendrek de beste mest is voor een groot gedeelte van den Egyptifchen
grond , en niets de heilzaame overftroomingen van bet
Mrlwater meerder hulpe biedt in het vruchtbaarmaaken
des aardryks.
Te vergeefsch zou de Bouwkunde veeImaaIen eene
groote pooging willen doen: te vergeefsch zoude een groot
Konftenaar zich willen verheffen boven den fmaak zyner Eeuw. Zyne poogingen zullen ydel zyn, zo niet de
openbaare toettand zyner landgenooten aan zyn fcheppenden geest de noodige middelen tot uitbreiding zyner
bekwaamheden verfchaft. Het betaamt alleen aan een
groot Volk, om aanzienlyke Gedenkitukken te doen oprich-
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richten. Het Gemeenebest van St. Marin zoude in zyti
boezem kunnen bevatten beroemde Schilders , Boetzeerders en Beeldfnyders; doch het vernuft van een uttfteekenden Bouwmeester zoude zich daar al te veel bepaald
vinden, en zyne Route ontwetpen zouden eene reusachtige onevenredigheid daarftellen. 'Er beftaan zelfs Landen
van eene onmeetelyke uitgebreidheid en van een zees
overvloedigen rykdom, in welke de Regeeringswyze den
Konftenaar geenerhande hulpe zoude aanbieden, am zyne
ontwerpen te doen flaagen.
In Frankryk beftaan zekerlyk veele Gedenkftukken
Welke alleen door die van Griekenland en van Italic
overtroffen worden ; doch onder die , welke, geduurende de voorige Regeeringsform, gebouwd zyn, vindt men
geen bepaalden kenfchetzenden fmaak , dan alleen in
de Kerken. Ondertusfchen was de Eerdienst , daar in
geoeffend, niet gunftig voor de algemeene fchoonheid;
de te groote menigte benadeelde ook de volkomenbeid deezer Gebouwen ; terwyl men uit den aart der
2aake ook niet kon verwagten die aangenaame verfcheidenheid, die, in de gelykzoortige gebouwen der Grieken
en der Romeinen, wierd waargenomen ; om dat, in de
Tempels der verfchillende Godheden, geheel en al verfchillende Eerdienften wierden uitgeoeffend. Daarom zyn
zy ook , het Pantheon uitgezonderd , naauwlyks de aandagt waardig van de kenners en beoeffenaars der verhevene Bouwkunde. De Paleizen der oude Koningen, hoewel vervuld met heerlyk uitgcvoerde gedeelten , bezitten
echter, het kolomwerk uitgezonderd, geenzins die voortreflyke eenheid van fmaak , en daar dour die waare
groothied , die eigenlyk gefchikt is om het verblyf uit
te maaken van een Opperhoofd van een groot Volk. De
reden bier van is, dat men nooit een algemeen beftek
beefs gehad , en dat alles ftukswyze is ontworpen en
daargefteld. Daarenboven zyn zodanige Werken de voort.
brengzels der eigenzinnigheid van lieden zonder kennis 'en
zonder fmaak. De geheime invloed van eel) Staatsdienear, of van eene begunftigde Iichtekooy, befliste doorgaans, wie de uitvoerder van het gemaakte ontwerp zott
zyn ; terwyl wederom de tegenwerking van een ander
dikwerf het Werk in zyne daarftelling, door geheitne inzichten , bedierf.
Wat verder betreft de Paleizen der ryke lieden; de affcheiding der leden van eene en dezelfde huishouding van
elk-
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elkanderen; de verwydering van het vaderlyk opzicht; de
menigvuldige dienstbooden, die insgelyks ruime vertrekken moeten hebben; de menigvuldigheid der vertrekjes,
welke de behoeften der hedendaagfche Dames en Heeren vorderen; alle deeze uitvoerigheden in het uitwerken
van een gebouw,, die een groot aantal kleine verifierraamen vereifchen , belemmeren den Bouwkonftenaar niet
weinig, en het gelukt hem niet diergelyke tegenflribbelingen to overwinnen , dan door byzondere uittteekende
bekwaamheden; en 'er is een waarlyk fcheppende geest
noodig , om , desniettegenftaande , aan zodanige Werken
die algemeene grootschheid, die fchoone evenredigheden
en die fchilderachtige fchakeeringen , te geeven , welke
den waaren fmaak der verhevene Bouwkunde kenfchetzen.
Steeds hebben 'er in Frankryk beftaan, en men vindt
'er nog heden , zulke uittteekende Vernuften , die gebooren fchynen om de Konften te doen herleeven. Onder de ouden kan men, in deezen opzichte, aanhaalen DE.
LORME DESBROSSES PE,RRAULT , de MANSARDS, SOUFLOT , en nog eenige andere; maar deeze groote mane n,
overal met tegenkantingen moetende worttelen , hebben
niet altoos gelegenheid gehad om hun talent te doen
ontwikkelen. De buitenfpoorige verkwisting der pracht
en weelde in de huishouding aan den eenen, en de fteeds
vernieuwde uitputting der geldmiddelen-, door de buitenfpoorigheden van het Hof, aan den anderen kant, hebben de Regeering en de voornaame lieden fteeds verhin-derd , om hunne kragten te vereenigen , tot het daarftellen van, zodanige gebouwen , als anderzins den Staat
tot eere zouden geftrekt hebben. En hoe zeer wy zommige onzer nieuwere Gedenkftukken als zeer fchoon bewonderen , fmert het ons , dat wy daar in niet fteeds
aantreffen die vereischte evenredigheden, wier gemis niet
zo zeer te wyten is aan den fmaak van den Bouwmeester, dan wel aan de bekrompenheid der beurs, welke zodanig een Werk heeft moeten bekostigen. Daar de kundigtte Werkmeester fteeds bepaald is door de ruimte en
de kcsten tot de uitvoering bepaald, kan by niet vol.
maaktlyk flaagen , zonder den zamenloop van duizend
omitandigheden , die by niet altoos kan te boven
komen.
Toen Rome dat aantal van verbaazende Konstftukken
deed gebooren worden , waar van wy de overblyfzels
nog
Ff
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nog bewonderen, had die Waereldftad de Tarquinen vet'
jaagd, en zy had de Vryheid bemagtigd. Of ten minften,
wat ftukken van laater tyd betreft, de Romeinen herinnerden zich nog , dat zy vry waren geweest: want deeze
beroemde Hoofdflad der wageld had ander de eerfte Keizers nog haaren ouden werkzaamen geest behouden. De
Romeinen waren toen nog het eerfte Volk op den aardbodem. De vrye Kbnften , na dat zy Griekenland verlaaten hadden, vestigden athier hunnen zetel. Het Nationaal
Character ftortte zyn invloed uit over alle de voortbrengzelen der Konst. En hoe groot de gebreken der Romeinen
ook thans reeds waren, 'er beftond, nog by hen, zo niet
die waare liefde voor het Vaderland, welke alles voor hetzelve doet onderneemen, ten minften de Volks - hoogmoed,
die daar dikwyls de plaats van vervult. Voorts was ook
de drift van dit groote Volk voor het Schoone zo vermo,
gende, dat de Keikers, in tyden van Vrede, dikwyls gebruik maakten van de betoverende fchoonheden der
Bouwkunde om hetzelve het verlies der Vryheid te
doen vergeeten.
Het is aanmerkenswaardig, dat bet waare Schoon zo kenbaar is in de Werken, die gebouwd zyn geduurende de
gouden Eeuw van VIRGILIUS, HORATIUS OVIDIUS, PMNIUS, QUINCTILIANUS, enz. Zeer uitmuntende zyn ook
de Gedenkftukken der dagen van TRAJANUS en der AN.
TONINUSSEN , die uitmuntende Vorften, die tot een cieraad hunnes leeftyds yerftrekten. Doch die waare kenmerken van het groote en fchoone vindt men niet meet
in de Gebouwen gefticht onder den dwingeland CARACALLA ; zelfs ontmeet men geene aanmerkensWaardige
overblyfzels van de Geftichten van den uitzinnigen geesfel des mensclidams , NERO. Het zo beroemd gouden
Paleis en alle de andere Gebouwen van dien wreedaard
zyn geheel vergeeten , niets is 'er van overgebleeven, en
dus heeft men reden om te denken, dat alle kenmerken
van waare grootheid daar aan ontbrooken hebben.
Indien , niettegenftaande de laagte , tot welke het
Romeinfche Volk vervallen is, echter MICHAEL ANGELO,
BRAMANTE en PALLADIO Gedenkftukken hebben. nagelaaten, die met de fchoonfte Stukken der Oudheid om den
voorrang kunnen dingen , zo met men de voortreflykheid
deezer nieuwere Konftenaars minder toefchryven aan bet
gelukkig climaat van Italie, en aan de fchoonheid der
gebezigde bouwftofien , dan wel aan eerie foort van
trQtsch-
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trotschheid, welke deeze weleer zo groote Natie heeft
Overgehouden, en die, daar zy, in de tegenwoordige nietigheid deezer overwinnaaren der Waereld, geene grootere werkzaamheid kon uitoeffenen, zich geheel en al bepaald heeft tot de Fraaye Konften, Wier beoeffening l den
Italiaanen eene foort van vermaardheid gegeeven heeft.
Het warm Climaat deezer Gewesten geeft ook mogelyk
eene meerdere gevoeligheid aan de vezelen, en doet ze
meer aangedaan worden door de voortbrengzels der
nyverheid. Daarenboven is de Bouwkonst in Italie eene
foort van wellust , en byna de eenige heerfchende by
lieden van gevoel. Eindelyk wordt de Konftenaar aldaar
Bret alleedlyk aangefpoord door de fchoone voorbeelden die hem omringen , maar insgelyks door den zuiveren firfaak der Konstkenners en der uitfteekende liefliebbers van alle de Volkeren , die te Rome zamenvloeije
- n, als de plaats, die de Hoofditad is der beminnelykftt
Konften.
Met dat alles kan men niet ontkennen , dat de goede
fmaak allengskens in Italie begint te verdwynen, en dat
een grout deel der hedendaagfche Konstftukken zeer verre
verwyderd is van den fchoonen fmaak der aloudheid,
het geen alhier zo veel zichtbaarder is dan elders, van
wegen de menigte der heerlyke Voorbeelden van Schoonheid, die den waarneemer van alle zyden omringen. Zodanig iets kondigt , zonder twyffel, aan , het naderend
verval der konften in deeze fchoone Landareeken,. die het
eeuwen lang hebben uitgehouden tegen de woede van het
Bygeloof, en tegen de onverfchillige vadzigheid der Regeering.
Het was in de eeuw van den grootften bloei van Ahem , in de tyden van PERICLES, in de oogenblikken van
rust, en op kosten van geheel Griekenland , dat in die
vermaarde Stad gefticht wierden het Parthenium, de Ternpel van JUPITER , en ontelbaare andere meesterlyke
Gebouwen , die vercierd wierden met de onnavolgbaare
Konstftukken van PHIDIAS en PRAXITELES : om nu niet
te freeken van veele andere voortreflyke Stichtingen, die
den Griekfchen grond , in de gedenkwaardige oogenblikken zyner Vryheid, vercierden. Zodanige Konstwerken
getuigen niet zo zeer de grootheid van "Ithene, dan wel
der Athenienfers, en der Gemeenebesten , die derzelver
nayveraars waren in roem en deugden. Dezelve ftrekken
ten bewyze dat de grootheid eener Natie niet, alleen
Ef 2,
moet
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moet gefchat worden volgens deszelfs grondgebied, mast
eerder naar den geest der inwooneren , de natuurlyke Jigging des lands , de grootheid van zynen koophandel , de volmaaktheid zyner wetten, en, daar het vooral
op aankomt , de naauwkeurigheid van derzelver uit.
voering.
In verfchillende Tydvakken heeft men eene langduurige
mist kunnen genieten , in welke de menfchen, vermoeid
van moorden en verwoesten, nayverig hebben gefcheenen
van eene andere foort van roem. De Perfiaanen, de
iliediars, de Egyptenaars, de Chineezen en de Maven,
hebben onmeetelyke Gebouwen opgericht; doch geen deezer Gedenkftukken, zelfs niet die ,geene, die in den nieuweren Gothifchen fmaak zyn ingericht, en die eenige ongedwongenheid en Vastheid van geest vertoonen, bezitten
de kenmerken van waare Schoonheid. De Koniténaars, het
groote en het edele willende zoeken , hebben dikwyls
alleen het reusachtige gevonden, en doorgaans hebben zy
in de ongerymdheid den goeden fmaak rneenen aan td
treffen. Te vergeefsch zoude men voor het tegendeel
zich beroepen op de bekende Tuinen van Semiramis,
wier beftaan alleen een gevoigi was van eene wilde Oosterfche verbeeldingskragt; op I et zo vermaatde Perfepolis;
op den Doolhof van Memphis, nog honderdmaalen grooter dan die van Crete ; op de Egyptifehe Pyramiden
die met haare to pen de wolken fchynen te doorbooren,
en op elle gelykfoortige zogenaamde Wonderen der Waereld, die voor het zweet en het leven van zo veele dui.
zenden van menfchen gekogt zyn , en die het aardryk
eerder fchynen te overlaaden dan to vercieren. Deeze
aloude Gedenktekenen zyn voor den man van fmaak,
in de oogen van den fmaakvollen Konftenaar, niets dan
onbehouwen kiompen, die de verbeeldingskragt verfchrikken, en die nits aan het hart en aan den geest doen gevoelen. De Wysgeer ziet in dezelve niets, dan de ydele
poogingen van een hoopoedigen dwingeland , om daar
door zyne gedagtenis , indien mogelyk, der vergetelhek
te ontrukken, en dezelve Met in het flof zyner begraafpleats te doen fmooren.
Wanneer men de Meesterftukken van het ode Cricketsland vergelykt met de nieuwere Gebouwen, in dat gewest gefticht door de Griekfche Keizers; wanneer men
verder overweegt, dat de aloude Gedenkftukken van Grier:az/and en van Italie den grootften trap van volkomenheld
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heid bereikt hebben , dan zal men overtuigend zien,
dat de ryke Landftreeken , de vrye Regeeringsformen ,
en de gemaatigde Gewesten, het best gefchikt zyn out
de Bouwkonst te doen bloeijen. Dat cindelyk de rust
des vredes , de befchaafdheid der zeden , en eene
blaakende hoogachting voor de voortbrengzels van den
geest , by een Volk volkomen onontbeerlyk zyn , om
te doen gebooren worden , of te doen herleeven , die
fchoone Tydperken van de Bouwkunde der Oudheid
wier Overblyfzels wy niet dan met bewondering kunnen
aanfchouwen.

GESCHIEDKUNDIG VERSLAG WEGENS DE MALTIIEEZER
RIDDERORDE UIT DE OUDHEID EN DE JONGSTE,
BERIGTEN OFGEMAAKT.

Medeburgersi

U1 gunflig aanneemen en vaardig plaatzen van het
door my gezondene Stukje, betreffende de voor„ naamlie Byzonderheden van het Eiland Maltha , uit de
nieuivjle Berigten opgemaakt , gepaard met U/. verMaitheezer Ridden betref1) zoek om 't geen ik u, de
„ fende, had toegedagt , heeft my tot het vervaardigen
daar van .aangezet , en de fpoedige toefebikking zal,
), zo ik hoop, volgens uw fchryven , dit Stukje te aane) geuaamer maaken. lk blyf, als voorheen,
k9
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Ul. welwenfchende
Medeburger,"
•

*

*
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De Ridden, van Maltha, met dien eernaam beitempeld,
ter oorzaake van den geduurigen Oorlog, weaken zy voeren tegen de. Zeeroovende Mogenheden van Barbaryen,
waken een Godsdienftige Krygsorde uit, Welke verfcheide andere benaamingen gedraagen heeft ; immers zy worden ook genoemd, Hospitaalers van St, yan van .7erufalem ; Ridden van St. 3an ; Ridden van Rhodes ; Ortie van Maltha, en ook de Religie van Maltha. Naa-

Ff3

men,
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pen, herkomftig van de lotgevallen, welke deeze Rang
van Lieden ondergaan heeft, en de plaatzen door bun betrokken ; gelyk hunne Gefehiedenis , welker boofdfora
wy zullen opgeeven , ten vollen zal uitwyzen.
Omtrent den Jaare MXLVI1I ftichtten eenige Napolltaanfche Kooplieeen te yerufalem eerie Kerk, waar in de
Godscbenstoefening , naar de Latynfche Kerkgebruiken ,
zou gehandhaafd worden, aan welke zy den naam gaven
van Santo Maria della Latina. Zy bouwden desgelyks
een Klooster , naar de Orde der Benediaynen, om Pelgrims of Bedevaardgangers te ontvangen. Naderhand
voegden zy daar aan toe een Hospitaal, om zorg te draagen voor de Zieken , onder het beftuur van een Re&or,
die tot deeze post benoemd werd door den Abt van
Santa Maria della Latina. Behalven deeze Geftichten
hadden zy ook. een Kap& ter eere van ST. JAN DEN
DOOPER.
GODFRIED VAN BULLION,

yerufalem vermeesterd hebbetide , begiftigde dit Hospitaal met eenige Goederen, wele in Frankryk bezat ; anderen deeze milddaadigheid
in het doen van ruime begiftigingen volgende , werden
de inkomften van dit Hospitaal , op eene verhaazende
wyze , vermeerderd. — Vervolgens befloot de Re&or,
GERHARD TORN geheeten , met de Hospitaalers, zich of
te fcheiden van den Abt en de Monniken van Santa
Maria, en eerie afzonderlyke Broederfchap op te richten , onder den naam en de befcherming van ST. JAN
DEN DOOPER ; van bier kreegen zy den naam van Hospitaalers, of Broeders van St. y an van yerufalens.
Paus PASCAL DE II bevestigde, in den Jaare MCXIII,
door eene Bulie, de begiftigingen aan het Hospitaal gefchonken , 't welk by onder de befcherming van den
Heiligen Stoel nam; beveelende, dat, naa de aflyvigheid
van GERHARD TORN, de Rectors door de Hospitaalers
zouden gekoozen worden. — RAYMOND DU PUY , de
Opvolger van GERHARD nam den naam van Meester
aan , en fchreef een Regd. voor aan de Hospitaalers.
Deeze Ordensregel droeg Jaar MCXX de goedkeuring en bekragtiging weg van Paus CALIXTUS
DEN II. Pit was de eerfte oorfprong der Orde vats
hialtha.

De eerfte Grootmeester,, bevindende dat de inkomIten van het Hospitaal zeer verre overtroffep 't geen noodig was tot bet onderhoud van arme Pelgrims en gewon•
de
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de Perfoonen, befloot het overfchot to befteeden om kryg
te voeren tegen de Ongeloovigen. Met dit oognierk, in
dien tyd zo heilig als lofwaardig gerekend , boodt by
zich aan by den Koning van yerufalem.
In drie rangen werden de Hospitaalers verdeeld. De
eerfte beftondt uit Edelen , waken by beftemde tot het
draagen der wapenen en het voeren van den kryg , ter
verdediging des Geloofs en de ,befcherming der Bede.
vaardgangeren — de tweede beftondt uit Priesters en
Capellaaanen, die de Mis en Kerkdienst zouden verrigten — en de derde uit Dienaaren , die niet edel waren , maar ook ten Krygsdienst beftemd. Hy maakte desgelyks beftelling op de wyze om Mede-Ridders, of Breeder -Ridders, aan te neemen. Alle die verrigtingen werden, in den Jaare MCXXX, goedgekeurd en bekragtigd
door Paus INNOCENTIUS DEN II , die aan deeze Ridders bet Wapen fchonk, beftaande in een wit Kruis op
een Zilveren Veld, 't welk tot nog de Standaard van de
Orde is.
Naa het verlies van yerufalem , trokken zy eerst na
Margath, vervolgens na .dcre, welke laatstgemelde plaats
zy, in den Jaare MCCXCVIII, manmoedig verdedigden.
Bet geheele Heilig Land verlooren hebbende , begaven
zy zich na Cyprus, waar Koning HENDRIK VAN LuSIGNAN , dien- zy derwaards gevolgd waren , hun de Stad
Liraisfon fchonk. Op dit Eiland onthielden zy zich den
tyd van achttien Jaaren, wanneer zy den Saraceenen het
Eiland Rhodes ontweldigden , en op 't zelve zich in 't
Jaar MCCCVIII nederzetten. Ten deezen tyde namen
zy eerst den naam van Ridders aan, en wel dien van Ridders van Rhodes.

ANDRONJCUS Keizer van Conflantinopolen, verleende
aan hunnen Grootmeester , FuLK DE VILLARET , de
Inhuldiging tot die Orde, en deeze vergunning kreeg de
bekragtiging van Paus CLEMENS. In het volgend Jaar
verdedigden zy, bygeftaan door AMADEUS, Hertog van
Savoyen, zich zelven en bun Eiland, tegen eene Legermagt der Saraceenen. — In den Jaare MCCCCLXXX
deedt hun Grootmeester D'AuBUSSON eerie manmoedige
verdediging tegen MAHOMETH DEN II, en behieldt het
Eiland , in fpyt eener talryke Legermagt , die een beleg
van zes maanden , met alien ernst , doorzette. — Dan
jn 't Jaar MDXXII werd het Eiland aangetast door
SO.
Ff4
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SOLYMAN , met

een Leger, 3oo,coo man Berk , en door
hem vermeesterd , naa d2t de Kidders twee honderd
en dertien Jaaren bezitters van 't zelve geweest waxen (*).
De Grootmeester en de Ridders begaven zich , naa
dit door hun diep betreurd verlies, eerst na het Eiland
Candia. Eenigen tyd Iaater fchonk Paus CLEMENS DE
VII hun'iterbo. Eindelyk fchonk Keizer CAREL DE V
bun, in 't Jaar MDXXX, Maltha, 't welk zy, niet zonder
reel moeite, en een hoogst gevaarlyken aanval, ten tyde
van PHILIPS DEN II , tot heden dat de stoverivimeng
BUONAPARTE ten deezen Zanier, naa een geringen ivederitand, 't zelve onder de Heerfchappy van de Franfche
Rep.ubliek gebragt, of der Groote Natie onderworpen
heeft , bezeten hebben (f). -- Door de verkryging
deezes Eilands, als, een Gifte des Keizers, veranderden zy
weder van Naam , en voerden dien van Ridders van MatMa, fchoon hun eigenlyke naam is Ridders van de Orde
van St. yan van ye r ufa le m , en hun Grootmeester, onder
zyne andere Tytels, nog dien behoudt van Meester van
het Hospitaal van St. Yan, en Befchermer der Armen van
onzen Zaligmaaker

JESUS. CHRISTUS.

De Ridderorde van Maltha heeft geene andere Landen
onder Naar beheer , dan het Eiland , naar 't welk zy
laatst den naam voeren, en eenige andere kleine plaatzen
in de nabuurfchap , welker voornaamite zyn Goza en
Camino.

Laa.
(S) W. ROBERTSON geeft eene befchryving van dit Beleg en
de dappere Veriediging der Ridderen in zyne Hist. der Re.
geering van Keizer CAREL DEN V. III D. bl. 24o; ten Plot fchryvende: „ CAREL en FR ANcois , befchaamd over het verlies, door
bet Christendom, am hunne itaaLzuglige verfchillen, geleden,
„ zogten daar van elkanderen den blaam to geeven: terwyl
,, Europa aan beiden de fchuld gaf. De Keizer fchonk, by wy„ ze van vergoeding, den St. Yan's Ridders het kleine Eiland
„ Maitha, daar zy hun verblyf vestigden, en daar zy met, min„ der magt en luibter hun oude dapperheid en onverzoenlyken
„ haat tegen de Ongeloovigen blyven behouden.”
(f) Wy treeden in geen verilag deezer Vermeesteringe ; de
IIeuwspapieren van den dag hebben ons des onderrigt, en eene
uitvoeriger Befchryving geeven wy, mogelyk, by eene uader0
gelegenbeid.
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Laaten wy, by dit hoofdzaaklyk vermelden der lotgevallen dier Ridderfchappe , nu eene befchryving geeven
van derzelver Staarsbefluur,, zo als 't zelve op Maltha
was ingerigt. — Het Staatsbeltuur der Ridderen van
Maltha mag den naam draagen van gemengd, deels Monarchaal, deels Ariftocratisch. Het is Monarchaal met betrekking tot de Inwoonders van Maltha en de byliggen.
de Eilanden, en zelfs ten aanziene van de Ridders, in alles wat de Inflellingen en Regelen van hunne Orde beDan het is Aliftocratisch ten opzigte der be•
treft.
van eenige belangryke zaaken , welke niet afgedaan kunnen worden dan door den Grootmeester en het
Capittel. 'Er zyn twee Raaden : de eene de gewoone,
bethande nit den Grootmeester, als Hoofd, en de Groote
Kruisfen; de andere, den vollen Raad geheeten , zamengetteld uit den Grootmeester, de Groote Kruisfen, en de
twee oudtle Ridders uit elke Taal.
De Grootmeester, die door de Hoofden der Orden gekoozen wordt, mag met alle deeze toegefchikte Raaden,
in .zeker voege, als volkomen Souverain des Eilands aangemerkt worden : het that aan niemand der Leden vry,,
een vooritel te doen, dan aan hem; en hoewel by in den
grooten Raad flegts twee ftemmen hebbe, geeven de voorregten, die te zyner uitdeelinge Haan , hem eenen zeer
clerk werkenden invloed. Zyne inkomfien worden op
ruim ftoc,000 Daalers gefchat , deels herkomftig uit
het geen by trekt van de Commanderyen , die te zyner begeevinge ftaan, en die deels uit de uitgaande en inkomende Regten , aan hem afgeihan , gevonden worden.
Hy gaat gewoonlyk in 't zwart gekleed , met her groote
Witte Kruis op de Borst. De Vreemdelingen worden hem
meest door Uri der Ridderen , aan welken zy aanbevolen zyn, voorgefteld, en herhaalen, van tyd tot tyd, hun
bezoek, of komen , ten miniten vt5Or bun vertrek , zyne
orders vraagen. Zyn Paleis vereenigt van binnen ruimheld en gemaklykheid. De Wapenzaal bevat 30,000
Snaphaanen, in Frankryk gemaakt. 'Er is een Winteren Zomer-Raadzaal in dit Paleis; in dit laatfte verrigt
by 's jaarlyks de voetwasfching aan een twaalftal arme, afgeleefde, meest blinde, lieden. 'Er is eene zaal met Schilderyen en Oudheden, Naturalien en andere zeldzaamheden. Hy heeft zyn byzondere Boekery, met oude en
nieuwe Werken , Franfche- en Italiaanfche Literatuur,,
Ff5
en
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en fchoone Prentwerken. Veele der Boeken zyn ge•
fchenken (*).
Door de benaaming der Taalen van Maltha verftaat
men de onderfcheidene Natien, uit welken de Orde is
zamengefteld. Dezelve waren acht in getal; te weeten,
Provence, Auvergne, Frankryk, Italie, Arragon, Duitschland, Castilie en Engeland. Elk deezer heeft zyne byzondere beftemming. By de eertle, die van Provence,

beet het hoofd Groot - Commandeur — by die van
Auvergne is het hoofd Maarfclialk van de Orde — by
die van Frankryk wordt het hoofd met den naam van
Groot-Hospitaliter beftempeld — by de Italiaanfche is
bet hoofd Admiraal — by de Arragonfche heeft het
hoofd den tytel van Confervateur — by de Duitfche
is het hoofd Opperbaljuw der Orde — by de Casa.
liaanfche is het hoofd Groot- Canfelier — by de En.
gelfchen was voor deezen het hoofd Groot- Turcopolier,
of Colonel der Ruitery.
Elk deezer Taalen heeft, behalven die Eertytels, byzondere Gewesten, in de Landen, waar toe zy behooren,
daar aan toegekend. Dat die van Provence den voorrang
beefs is daar aan toe te fchryven, dat RAYMOND DU PUY,
de eerfte Grootmeester , van daar herkomftig was. —
Ten aanziene der Engelfehe Taal valt aan te merken ,
dat dezelve , ten tyde der Regeering van HENDRIK DEN
VIII , ter oorzaake der Kerkverfchillen , is afgefchafr.
Koning JACOBUS DE ftreelde zich ydel met de hoope
van dezelve weder te sullen herfteld zien. Het achttal
van Taalen is egter .nog in stand, dewyl men die van de
Anglo Betierfche itichtte.
leder deezer Taalen beftaat uit een verfchillend getal
van Prioraaten ; elk. deezer wederom uit eene menigte
Commanderyen, die omtrent 750 beloopen. Voor dat men
Profesfie doen kan, moet men twee jaaren op Maltha
gewoond, en twee Tochten, Caravanes geheeten, op de
Galeien, of vier op de Fregatten, bygewoond hebben.
Het doen dier Tochten bettaat in niets meer dan in
mede to vaaren, en, wanneer het op vegten met de Barbaaren , of Turken, aankomt, mede te fchieten. De vier
ToC11(*) Van dit alles geeft MEERMAN, in zyne Berichten van de
Pruisfifche , Oostenryk fche en Siciliaaniche , Monarchien , een meer
byzpnder berigt. Zie het IV D. bl. 303-365.
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Tochten op de Fregatten zyn intusfchen te kiezen boven denen op de Galeien, waar de bekrompenheid der
verblyfplaats , de onreinheid der Galeiboeven , en de
wreedireid welke men daar ziet oefenen een zwaare
beproeving mag heeten, voor iemand, aan gemak, zindelykheid, en menschlyke behandeling, gewoon.
Om eene Commandery te bekomen zyn 'er nog vyf
andere jaaren verblyfs op Alaltha noodig. Doch de
Grootmeester kan van veele deezer regelen ontilag verleenen. De Commandeur heeft het beftuur over zyne
Commandery , dat is van zekere goederen aan de Orde
toebehoorende. Deeze Commanderyen brengen zeer veel
op ; in zommige Prioraaten zyn de rninften van 3000
en verfcheidene van 30,000 Daalers , jaarlykfche Rente.
Zy worden naar de oudheid der Riddereti vervuld; doch
de Grootmeester heeft, in vyf jaaren, een en twintig
Commanderyen de Grace (gelyk ze genoemd worden)
te begeeven. Die eens den rang van Commandeur op
een der gezegde wyzen verkreegen heeft, behoeft nimmer
weder op Alaltha te verfchynen.
De Inkomtten der Prieurs, Groot Kruisfen, Hoofden
der Taalen, zyn nog veel aanzienlyker. Elke Thal beefs
Naar byzonder bepaalde Intrek, of iluberg,e, te la Palette.
Oorfpronglyk waren deeze groote en veelal fraaije Gebouwen hettemd, om jonge Ridders, wier inkornen nog
geen a000 Daalers bedroeg, te huisvesten en te fpyzen.
'Er pleeg, in deeze Auberges, eene ftipte regelmaatigheid.
en orde in agt genomen te worden ; de eetenstyd, de
voorraad van brood en wyn, was ftipt bepaald; het Hoof!
der Taale bekostigde alles. Dan, gelyk alle inrigtingen„
met den tyd, van de eerst aangenomene orde meestal afAvyken C), bekomen titans de meeste Taakn Geld int
ttede van die benoodigdheden, zo dat de Ridders eeten
en bun intrek neemen waar het hurt behaagt. Drie telt
men 'er Ilegts, naamlyk de ../luberges van Italie, zfrragon
en de Anglo- Beijerfehe, waar in men naar de oude inrrgting leeft. Die van Provence gaat voor een der beziens,
waardigfte.
Pe Ridderorde, wanneer men alles byeen rekent, wordt
op
(*) In den Jaare 1776 heeft men een algemeen Capiuel geliouden, in 't welk men een nieuw Wetboek, de Inrigting der
Orde betreflende , vervaardigd heeft. flet zag in den jaare
te Naltha, in folio, het licht.
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op fi000 begroot; van dexzen onthoudt zich flegts een
tiende gedeelte op het Eiland. Koninglyke en Vorstlyke
Kinderen heeft men onder deeze Ridders geteld ; doch
=est alien zyn het jonger Broeders uit Adelyke. Huizen, welke uit de Comrnanderyen , die de Orde in zo
veele reeds gemelde Gewesten van Europa bezit, hunne
Inkomften verwagten. Om in 't Lichaam der Ridderfchappe opgenornen te worden , moeten zy hun Adeldom
door vier Quartieren aan 's Vaders en Moeders zyde
kunnen bewyzen. Zy zyn verpligt de gewoone Monniksgelofte van eeuwige Kuischheid te zweeren : men mag
zeggen, dat, over 't algemeen, geen Eed niet alleen trouw.loozer werd naagekomen; maar dat zelfs geen Eed, minder met voorneetnen om denzelven naa te komen, van
de lippen rolde. De Ridders komen 'er ruiterlyk genoeg
voor uit, dat zy hunne Gelofte alleen befchouwen als
een Verbod van een wettig Huwelyk aan te gran. Het
krielt 'op Maltha van ongebondene Vrouwsperfoonen
die by deeze Ridderen de plaats eener Egtgenoote vervuilen. De Gelofte van Armoede, door hun mede
afgelegd , fluit ook bykans de mogelykheid des Huwelyks buiten.
Het klinkt vreemd , van Armoede te hooren, naa het
vermelden van zo groote inkomften; doch Armoede betekent hier het misfen van alien eigendom. Zo ras naamlyk een Ridder ligt te zieltoogen, worden alle zyne be,
zittingen verzegeld, en korte dagen naa zyn dood eigent
zich de Orde, aan welke zy te rug komen, dezelve toe.
Aileen heeft de Ridder het weinig betekenend Verlof om
eene geringe fom aan zyne bedienden en dergelyken te
maaken. De Grootmeester that hier in met den minfteti
Ridder gelyk. Deeze fchikking levert eene zeer natuurlyke reden op, dat de Ouders der Ridderen hun by uitertlen
wille niets van bun vermogen naalaaten , dan een jaargeld
geduurende hun leeven. leder Ridder word-t in het Prioraat, waar men rekent dat ,zyn Vaderland behoort , ingelyfd ; ook kin by alleen op de Commanderyen , welke in dat Prioraat openvallen , aanfpraak maaken.
Eene Orde, die zo veele en, zo ryke inkomfien uitdeelt, moet zelve zwaare inkoniften bezitten ; dit doer
dezelve met de daad. Het evengemelde terugkomen
der Bezittingen in de algemeene Schatkist, (op Maltha
ender den naam van de Schatkist van St. .?an bekend)
brengt hier veel aan toe ; ook moeten de Commandeurs
van
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ttan hunne Commanderyen, 's jaarlyks , daar in zwaare

fchattingen opbrengen; deeze bedraagen ten minften dertig ten honderd; daarenboven trekt de Orde de twee
eerfte jaaren van elke openvallende Commandery.
Het Volk deezes Eilands betaalt geene Belastingen ,
boegenaamd ; van de Leevensmiddelen worden ncch uitgaande noch inkomende Regten geheeven. Alle andere
Artykelen betaalen niet weer dan Brie en een half ten
honderd ; doch het aangeeven der goederen verre beneden
de waarde, hier, gelyk elders, in zwang, is oorzaak dat
Grootmeesters Schatkist geen voile twee en een half
ten honderd kan berekenen.
Men vindt ook Vrouwlyke Hospitaalers van de Orde van
St. Jan van Yerufalein, zomtyds Chevalieresfes, of Ridderesfen, geheeten , van dezelfde oudheid als de Ridders zelve:
Naar post was, Bedevaardgangfters en Zieken op te pasfen;
en dit is nog haare bezigheid in het Hospitaal voor de
Vrouwen gefticht.
Op Ilialtha , ten einde wy 'er dit byvoegen, bevindt
zich nog inlandfche Adel, die, flegts in posten van mine
der aangelegenheids, in het beftuur des Eilands met de
Ridders deelt , en voorts van de Ridders volkomen afgezonderd leeft. Deeze houdt zich met den Landbouw onledig, woont op Buitenplaatzen, die hun toebehooren,
of onthoudt zich in de oude Stad , van eigen inkomften
leevende.' Geheel zyn deeze Edellieden van de Ridden
verwyderd. flier toe geeft aanleiding den trotsch, dien
eenige Ridders, als of ieder hunner Souverain van het
Eiland was , ten hunnen opzigte aanneemen ; bier toe
werkt mede het treffend gevoel van hunnen verminderden invloed op den voorouderlyken grond, zints de Ridderorde zich hier gevestigd heeft ; en nog wordt die afzondering verfterkt door eene geheel niet ongegronde
jaloufie ten opzigte van jonge Ridders, welke zo verre
gaat, dat ay hunne huizen, voor al wat het Ridderkruis
van Malthd draagt , fluiten , om hunne Egtgenooten
en Dogters voor den gevaarlyken aanval dier Kuischheid
gezwooren hebbende Ridderen te behoeden ; dit gaat
zo verre, dat eene Vrouw deezes Adels, die zich eenigen
ounnegang met eenen Ridder veroorloft, daar door haaten goeden naam in de waagfchaal ftelt, of, mag ik
liever fchryven, verliest.
Dit gedeelte van Maltha's Inwoonders leeft dus in een
beperkten kring onder elkander voort ; en het Eiland
fchier
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fchier nimmer verlaaten hebbende, kan, in hunne omitandigheid, niet wel anders dan zekere ftyfheid hun deel
Weezen. Een gebrek nogthans , waar van Vreemdelingen, buiten de Orde, die eenigen tyd op Maltha fleeten, en toegang kreeen tot deezen ouden Adel , hun
vryfpreeken ; getuigenis geevende van eenen vriendlyken
en niet onbevalligen ommegang.

ZEDIGE V}RDEDIGING DER LEGAATZOEICEREN.

Sic qui , pauperiem veritus, patiore wetallis
Libettate caret , dominum vehet improbus , atque
Serviet aternum, quia parvo nefciat uti.
HORATIUS.
DIEDEBURGERS!

et bejag en bezit van Schatten en Rykdommen, hoe zeer
ook veragt door eenige Wysgeeren, hoe zeer ook uitH
gejouwd door Hekeldichters , gaat ten minften van eft
voordeel vergezeld. Indien Rykdommen geene weezenlyke
Vriendfchap kunnen bezorgen , verfchaffen zy nogthans jets,
't welk 'er zo zeer op zweemt , dat het beantwoordt aan deo
meeste inzigten, eigen aan afneemende leevensjaaren; re weeten,
ontzagbetoonende opmerkzaamheid, toevoorziende bezorgdhsid,
voorkomende vriendlykheid , en tedere deeineeming. Het be.
toon deezer aandoeningen en werkzaamheden brengt veel, zeer
veel, toe, om de ongemakken van Ouderdom, en 1 verval van
kragten , te verzagten; zy laaten zich by nittlek zien in eene
foort van Menfchen , gewoon eene groote maate van toegenegenheid te betoonen Menfchen , welken men den naam
van Legaatzoekers geeft, of, om het nog fterker uit re druk.
ken , Legaat-bsjaagers noeint.
Door de Schryvers , in 't algemeen, worden deeze Legaat.
zoekers geen regt gedaan. Zy worden naamlyk door hun afgebeeld als Laaghartigen , als Geveinsden, als Gierigaarts; ondeugden, genoegzaam om een charader te fchandvlekken , en by het
Menschdom, over 't algemeen, in haat re brengen. Maar ik
verbeeld my, in alle nederigheid , dat wy, het weezenlyk Cha.
rafter der Legaatzaekeren in opmerking neemende , ons in Chat
zullen bevinden, om veel re banner verfchooninge in re bren.
gen, hunne afgerigtheid en hun gedrag in een gunaiger dag re
plaatzen, Myne geringe bekwaamheden mogen niet ten vol.
len tot deeze taak zyn opgewaifen, ik voel my egter aange•
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gedreeven om dezelve te onderneemen , met inzigt om eeni.
gen dienst te doen aan verfcheide agtenswaardige Perrot.).
nen van myne kennis , die deezen weg , om rykdommen te
verkrygen , hebben ingeflaagen , of denzelven nog bewandelen.
Staa my toe, myne Medeburgers ! in de eerfte plaats, by te
brengen, dat de Legaatzoekers onze hoogagting , in geene geringe maate ; verdienen ; dewyl zy de vreeze des doods , zelfs
onnrent die bun bet mast bellaan, overwonnen hebben. Zy
fchroomen ilia, even gelyk het vrolyk , huppelend en bedagtloos , gedeelte des" menschdoms , de door zwakheid fukkelenden
te bezoeken , de laatae fpronkels van den lamp des leevens
te zien , of het oog te Haan op eene dooddreigende wonde.
Zy fchuuwen de Ziekenkamer niet, om na plaaczen van ver.
vrolyking te fnellen ; zy verwyderen zich niet , om het zugtett
der lydenden , of het fnikken der ftervenden , te ontgaan. Neen;
zy aanfchouwen deeze Voorwerpen , zo verfchriklyk voor den
vrolyken en onbedagtzaamen , met de grootfie bedaardheid;
zy wagten den jongaen le,evensfnik of met . e.ene tedere bekommerdhtid , en ontvangen den laataen adeni , ender angstvallige verwagcing. Zy gaan veeleer in het Klaaghuis, dan
in het Huis der Maaltyden; weetende , dat, binnen korten tyd,
alle traanen van hunne oogen zullen worden afgewischt, en
dat zy zich zullen verheugen over den gelukkigen Staatswisfel,
van hunnen beminden Vriend , die na een beter plaats heenen
gaat, terwyl zy agterblyven om te worftelen met de verzoekin•
gen, boven welke by verheven is.
Wyders ontleenen , Medeburgers I de Legaatzoekers geene
geringe verdienfle daar uit, dat zy eene zo volkomene en
meesterlyke zegepraal bevogten hebben over hunne driften en
aandoeningen, dat zy in ftaat zyn om zichzelven toe te wyen
aan den dienst van den ouden en den zwakken , en met een
geduld , 't welk Jos ter eere zou gearekc hebben , alle de
ongemaklyke Iuimen en knorrigheden , bykans onaffcheidelyk
van de door hun bezogte en opgepaste Lyderen , verdra. en.
Terwyl anderen de grilligheden des ouderdoms ontvlieden , eta
bet klaagen der Zieken fchuuwen, dienen zy alle verligtigg
fchenkende vertroosting toe, doen de flroomen van de tederfle
deelneeming vloeijen , komen de minae wenfchen van den bedroefden voor , eit brengen ligtenfehap toe aan zyne fmert ,
door zorgvuldige oppasfing. Zy fchynen voor zichzelven zo
veel te voelen , dat zy den Lyder van bet denken op zyn
eigen ongemak aftrekken, dat by ,zyn ongemak als een zegen
aanmerkt ; dewyl het zulk eene tederheid veroorzaakt, zelfs by
de zodanigen , van welken by bet zo weinig wagtte , die by
zo zeldzaam gezien en aan welken by zo weinig kennis hadt,
en foms van verre gekomen is, enkel met het liederyk oogmeik
.em
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om te waaken by, en hull) toe te dienen aan, een end, hull)
behoevend en flervend man.
Ten derden. Indien men mogt tegenwerpen , dat dit flegts
de vertooning is van Medelyden, en geen daadlyk betoon dier
meewaarigheid , 't geen ik toeftaa, dat , in deeze en geene
gevallen, kan plaats hebben, moeten wy nogthans in aanmer.
king neemen , dat,'t geen wy, door deeze aanmerking, onttrek•
ken aan de opregtheid der Legaatzoekeren , wy dit in hun vernufc moeten wedervinden. Is het eene gemaklyke taak voor
een Man van een verhard bane , en van eene zelfzoekende geaartheid, misfchien daarenboven van ru we en onbefchaafde
den, op denmaal het vertoon van liefderykheid te aanvaarden,
Medelyden en eene belanglooze deelneeming te vertoonen ?
Voor zommigen, 't is waar, mope de oude geaartheid,
van onder bet nieuw aangenomen momtuig, uitkyken ; maar
indien de ongelukkige Lyders hedroogen warden , indien zy
alien byftand en vertroosting ontvangen , welke zy kunnen
wenfchen of begeeren , indien zy opgepast, gekoesterd en ge•
ftreeld warden, ontvangen zy alles war zy kunnen wenfchen ;
en het uitwerkzel van de opregttte deelneeming valt hun tea
deele. 'Er kan geene verdienfle opgeflooten zyn in het betoonen
van een Medelyden, 't geen wy met de daad voelen; dewy.1 het
ons onmogelyk is 't zelve te bedekken ; het waarlyk aangedame hart zal kioppen , rechtfchapen traanen zulten als uic
een beek onze oogen ontvloeijen; maar een Medelyden, 't geen
wy niet voelen , uit te drukken, de tederfle oppasfingen toe to
brengen zonder de minfle maate van hoogagting , re klaagen ora
dat men het einde niet ziet , diepgehaalde zugren nit een
vergenoegden boezem to loozen , dit been, zult gy my wet
willen toeftaan , eenige verdienfle. Het wyst uic, dat de Legaatzoekers de grootile Tooneelisten deezer eeuwe zyn ; en
in de daad , ik heb my te meermaalen verwonderd, dat eenige
van myne kennisfen, op dit auk zo meesterlyk afgerigt, het
tooneel niet betreeden hebben. Hadden zy , die keuze gedaan
zy zouden de uitmuntendfle Mannen in dit yak voorby geltreefd , en de loflaurieren der beroemdften hebben (Jaen very
dorren.
In de vierde plaatze, Medeburgers! zal men eerst de ver.
dienften van de Legaatzoekers op den rechten prys fchatten,
als wy in aanmerking neemen het geduld , welk zy zom•
tyds een reeks Van jaaren betoonen. Tot dus verre heb ik
bun alleen befchouwd als hun oogmerk bereikende door eene
veelal kortflondige oppasfing van het voorwerp buns verlangens: maar die gevallen zyn niet veelvuldig. Veel algemeener
gebeurt het , dat zy dagen , maanden, jaaren, moeten befteeden in beflendige oppasfing, eer zy iets in 't minfle voor
hunne ongelooflyk betteedde moeite ontvangen. En hoe veele
uit;
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uitwendige toevallen maaken , geduurende die jaaren van beproeving, hunne vrees gaande; hoe vaak taunt de 2t.n hunner
vuurigfte hoope! Is het , een Oom? Fly kan zyue 1)ienstmaa;c1
trouwen , en alle verwagting in rook doen vervliegen. is het
eene Tante ? Len Regiment Dragonders kan ter woonpiaatze
worden ingelegerd , en een Colonel een Man van belanglooze liefdedrift weezen. Vergunt my bier nevens te
voegen , de laage dienstbetooningen , tot welke zy Coma genood.
zaakt zyn ; de vermoeienisfen , welke zy ondergaan moeten,
en het bedwang, waar in zy hunne drifien noodwendig moeten
houden. Zy moeten weenen wanneer hun vriend weent ,
blyde zyn als by blyde is. Zy moeten zich wagten van alie
tegenfpraalt, zyne gevoelens niet wederftreeven , dan alleen om
bent de eer der zegepraal te fchenken. Zy moeten zich wet
wagten van hem te herinneren dat zyne verflandsvermogens afnee
men ; en geenzins in gebreke blyven in het betoon van de
veelvuldige onderwerpingen , die een minder aan zyn meerder
verfchuldigd is. De uirerlle en grootfie proeve van geduld is
daar in gdegen, dat zy moeten blyde zyn als by van eene ge.
vaarlyke ziekte bekomc, v,:n vreugde opfpringen met een bedroefd
hart; en glimplachen op het gelaad brengen, 't welk veeleer
ten kwynend en in traauen wegfmeltend oog zou vertoonen.
Eindelyk , Medeburgers! hebbe men te bedenken , dat de
Legaatzoekers niet altoos zyn te rangfchikken onder het geluk.
kigfte gedeelte des menschdoms. Zy vinden , zich fomcyds on•
derworpen aan veel gooier kwellingen, dan ik tot hier toe
beh opgeteld. Het befprooken Legaat kan zo twyfeiagtig uitgew
drukt weezen, dat het in regten betwist en ter zyde gefchoo•
y en worde; het kan by de opgevatte verwagting verre te kort
fchteten, of de zaaken des Testamentmaakers iii zulk een ftaat
weezen , dat 'er niets van home ; of , eens toegeftaan zynde
dat zyn feint onmeetelyk groot is , dat de uiterfte wit geheet
in orde hevonden , doch dat zyn Naam 'er niet in geleezen
wordt. Grooter teleurftehing dan deeze, durf ik wel zeggen ,
kan ge:n mensch wedavaaren ; en nogthans vinden Legaatzoekers 'er zich dikwyls aan blootgefteld ; en op een tyd , wanneer
menschlyk befluit 'er niets tegen doen !tan. Len ongeltilt ken
ons nook zwaarder treffen, dan wanneer alle hoope verdweenen , alle vooruitzigt dik bewolkt is, en wy niet voorwaards
kunnen zien op eenig voorwerp 't welk vtrgoeding fchenitc,
In deeze ontzettende ontknooping, wanneer site geduld uitgeput of noodloos is , (want wat is geduld zonder hoope ?) zult
gy my wel willen toeflaan dat hun geval allerongelukkigst
snoet gerekend warden, en dit het geval alleen zynde van Lie.
den die onder den thans befchreeven naam vallen , dat wy
dan een geluk niet benyden , 'c welk aan een AG heillooZO
tegenkeer onderworpen is.
Dus het) ik, Medeburgers I myn best gedaan om het ChaMENG. I798. N oaa
Usk
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raker der Legaatzoekeren in een voordeeliger daglieht
zetten dal het doorgaans geplaatst wordt. lit hoop in alle
nederigheid, dat men het aangevoerde niec Bering en verwerplyk zal agten , en dat wy voortaan deeze Lieden zullen aanmerken els een byzonder foort van Philofophen; eene Sate,
die zich van alle andere onderfeheidt door eene onaflaatende
flandvastigheid, met Welke zy jaagen na een voorwerp, 't Welk
geen nut doer; door hun geduld under veragting , trotschheid
en gritligheid ; door hunne verregaande bedreevenheid om de
zagte gemoedsaandoeningen te !eaten werken by het bedde
eens ftervenden; en door de dieptreffeude kwellingen . , welke zy
ondergaan moeten, uit hoofde van gebreklykheid of ongenoegzaamheid in een Testament , dear in aangeweezen door den
Regter, de eifchen der Erfgenaamen, ea duizend andere onaangenaame toevallen van then aart.
Wy zullen, voortaan, zo als ik hoop, hun flier aanzien als
benydenswaardige voorwerpen , noch hun dat deet des geluks,
't welk hun fomtyds ten deele valt , misgunnen. Zy maaken,
daarenboven, een zeer ouden Aanhang nit ; de Romeinen hadden
hunne Captatores en Hxredipet‘e, en in ons Land hebben zy,
zints eeuwen, gebloeid.
Eene nog bykomende redo om bun in een gunniger licht dan
gewoonlyk te, befchouwen, be[laat hier in, dat zy met de algemeene vooroordeelen, tegen hun opgevat, te worftelen hebben.
Doorgaans worden zy gerekend te behooren tot laagdenkende ,
zelfzoeltende, geveinsde en inhaaiige, Menfchen; dok meent
men waargenomen te hebben ,dat Rykdommen,mangs deezen weg
verkreegen, of opeengeftapeld wierden, zo dat zy voor den
bezitter van geene beduidenis waren , of verkwist met eene onbedagte hand. — Ook zyn 'er, die denken, dat geen menseh,
die een geest van onafhanglykheid en gezond verftand bezit,
on] eenige reden zich zal willen onderwerpen aan de wangunst
en kwellingen , die de Legaatzoekers veelal wedervaaren.
Doch of dit gevoelen regtmaatigheid ten grondflage
hebbe , last ik aan 't oordeel uwer Leezers. Terwyl
blyf, enz.

BRIEF VAN BON1FACIGS VERE1MC AANGAANDE ZYN VAIEND
DEN BURGER AIINUTIEUR, AAN D ****.

Wit het Fransch.)
yn Vriend
is een mart van gezond vetitand,
en een voortrefiyk hart; by is een waardig Vriend , van
m
wien ik byzonder veel werk maak ; doch heefc het ongeluk
MINUTIEVI

van niet volciaau to zyn, of by moec !Names in sites zyn
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tin en gemak hebben; iets dat in deeze wereld onmogelyk is;
waar door by zich dan wel eens belachelyk maakt, en, in pleats
van zyn oogtnerk te bereiken, zich allerleije onaangenaamheden
op den hals haalt. Tot zyne verbetering, zo het mogelyk is, en
rot eene waarfchuwing voor anderen, die aan het zelfde zeer
mogten hinken, zal ik u een berichc geeven van de belachelyke
rot , die by onlangs te Parys fpeelde. Veertien dagen
geleden , kwam hy' te Parys, dear by in geen vyftien jaaren
geweest was, na my vooraf een brief gefehreeven te hebben,
Wear in hy my kennis gaf, dat by aldaar noodwendige zaaken
te verrichten had, en my verzocht, voor hem near een verblyf
om le zien; dewyl het myne denklyk te klein was om hem te
logemn. Hy begeerde niets dan een ililte oord, een net huffs ,
een huiswaard , 'die hem , behalven van huisvesting, ook van
host en drank kon voorzien; en dat maar voor den tyd van
ifene maand. Ik vond dit alles ten vollen near myn genoegeu
in de flraat van Tournon . By zyne aankomst was by zeer
wet voldaan over 't geen ik voor hem verricht had ; doch
fchreef my een dag daaraan het volgend briefje.
„ Myn waarde Vriend, de flraat is maar, 't geen wy
„ niet hadden kunnen voorzien, achter is het niet om uit ce
„ houden. tk heb deezen nacht geen oog kunnen toedoen.
„ Ben kroeg , of Bever een luidruchtig mothuis, heeft den
„ win en den geheelen omtrek als tot een bel gemaakt. Naau.
„ welyks hadden de gezangen en kyveryen der drinkehroeders
„ een einde 'genomen, of van alle kanten begon bet haanen„ gekraai. Toen deeze hunne aangenaame muziek gaindigd
„ hadden, begonnen de meiden tapyten ce kloppen, en de
„ jongens vlesfen te fp.oelen. Zo dat ik tot bier toe geen
„ oog heb kunnen fluiten. Kom derhalven , mag ik u bidden ,
,, nog deezen margen by my , om een ander. kwartier to
„ zoeken. Zonder u geraak ik in Parys nog opt hals..”
Straks ging ik near myn Vriend, en wy begaven ons op
weg; doch eer by durfde uitgaan , vernam by wel naauwkeurig nor het weer, en verflaande dat het koeltjes was, wond
by zich in zyn zwaaren reismantel, en faheen zeer verwon.
derd, dat ik geen overrok had aangetrokken. fly prees my,
dat ik my zo hard maakte tegen het weder,, en zeide, dat bet
hem fpeet , dat de zwakke fleet zyner gezondheid hem noodzaakte allerleije voorzorgen te neemen; doch, zo fk geloove ,
bad hy ook nook eene proef genomen, om zich dear van te
ontdoen. — Wy wandelden naar, de flraat van Varennes , en
dear de zon hooger en hooger rees, zag ik ras, dat myn
Vriend, binnen kort , door de hette van- zyn reismantel. byna
zou flikken. „ Ik zweet, zeide hy, dat het my tappe„ lings van het lyf loopt , maar ben 'er niet over te onvre„ den; ik heb op myne uis de zaaden van, weer. dau gene ver,.
G A
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koudheid opgedaan; deeze ruime uitwaasfeMing zal my daat
„ denklyk van verlosfen."
By de Invalides gekomen zynde, vonden wy een aartig buis,
waar kamers te huur flonden; wy gingen in huis , en myn
gezeirchapAnan, die doornat van zweet was, verzocbt in eene
kamer te mogen zitten, alwaar geflookt wierd. Straks foot
hy naauwkeurig deurtn en venfters , om langzaamerhand te
verkoelen. Toen by, na een geruimen tyd, genoegzaam bekomen
was , bezag by het finis. Dock ongelukkiglyk befpeurde hy
dat het beste vertrek nog niet bewoend was geweest, nadat
het op nieuw behangen was. Straks ging MINLTIEUX 'er op at',
zonder meerder onderzoek te doen. Hy verzekerde my, dat
niets gevaarlyker voor hem was, dan de verf-reuk , en dat
het vaaren over een rivier, met een fchuit die nieuwlings geVerwd was, hem in zyn Land eene langduurige en gevaarlyke
ziekte had veroorzaakt.
Eeii voorbygaand Vriend zeide ons, dat 'er eene kostelyke
gelegenheid was op het eiland St. Louis. Aanftonds begaven
wy ons derwaards; doch dewyl de hette nog toenam, en
wy een uur tyds noodig hadden om daar te komen begon
myn Vriend MMUTIEUX zodanig te zweeten, dat by niet verder voort Icon , en zyn reismantel in een winkel lief , met
verzoek, om dezelve wel te bewaaren, tot by die zoude lazten haalen.
Ter plaatze onzer beftemmIng gekomen zynde , was myn
Vriend ongemeen voldaan over de fchoone gebouwen, en het
heerlyk gezicht, 't geen de Seine oplevert by haar binnenfiroomen in Parys. Zyne vreugde over deeze heerlyke gelegenheid
werd niet verminderd door her bezien der aangeweezene wooning ; alles was ten vollen naar zyn zit. Hy kwam met den
huiswaard overeen, om daar nog dien nacht te flaapen. Wy aten
in deeze nieuwe wooning. Ik wilde hem medeneemen naar
den Schouwburg; doch by vond zich verplicht te bedanken,
dewyl by zyn kostelyken reismantel nog tier terug had, zonder welken 'er tier aan te denken was urn van daar- wear naar
buss re keeren. 1k ging dan vergenoegd heen , en dagt dat
*Iles nu wel was.
Naauwlyks was de zon weder boven de kimmen, of ik be•
vond, dat ik my geweldig misrekend had. Ik ontving van
zynent wege wedr een briefie , om toch zo ras mogelyk by
hem te komen, dewyl by in de doodelykfle ongelegenheid
was. Naauwlyks by hem komende , klaagde by , dat by
de ongelukkigfte slier menfchen was , en nog heden moest
verhuizen. Op myne vraag, wat hapert 'er Loch aan? heeft
men u eene pots gefpeeld ? hebt gy eenige ontrouw aan den
leant van uwen huiswaard, of zyner vrouw, befpeurd? Neu',
Zeide by , niets van dit shies. De vrouw is zo gedienilig als
ge•
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gevergd kan worden, en de man is den geheelen dag buitea
huis aan zyn werk. Maar , boven myn hoard heb ik een
zuigend kind, en dat eeuwig gewieg — geduurende den geheelen nacht. Myn Vriend! een kind en de rust kunnen
onmogelyk onder een dak woonen. Ik heb nog geen half uur
geflaapen zederd ik in Parys ben. Laaten wy fpoedig een kop
toffy drinken, en 'er dan op uitgaan, om een verhiyf te yinden daar het houbaar is.
Spoedig ontbeecen hebbende, flapten wy 'er op Mt. Thans
zogten wy eene gelegenheid in 'c zogenaamd Moeras, een
fchoone en nine hoek der Stad, minder bevolkt dan het overige van Parys, alwaar ik hoopte dat myn Vriend naar genoegen onder dak zou geraaken. Op weg verhaalde by my, dat
by zich eene waarfchuwing van een Vriend hcrinnerde , dat
men, naamelyk, om in Parys rust te hebben, de bovenfle verdiepingen moest bewoonen , dat men aldaar niet aileen een
zuiverder lucht inademde, maar zulks ook het veiligst middel
was om gerust te flaapen. Hy dagt ten minften, voegde hy
'er by, dat men te Parys, al zo min als elders, de kinders
op de daken wiegde.
Het had veel moeite in , om eene gerchikte wooning op
eerie aanmerklyke hoogte te vonden. 'Er waren ook allerhande
hinderpaalen , die hem affchrikten. Nu was het een blikflaager,
die hem (iced beeven door den klank van zynen hamer; ftraks
daarop veriolichtte ons de nabyheid van een hoeffmid , ons
fchielyk weg re pakken : want MINUT1EUX verzekerde, dat hy
nergens grooter afkeer van had , dan van den flank der brandige hoeven. Eens zouden wy iu een huis gear: , 't geen
anders een zeer goed voorkomen had ; Coen myn Vriend
gelukkiglyk befpeurde , dat de Hopper der deur van een
buurig huis met lompen bekleed, en de Want met eene zwaare laag zand bedekt was ; zier gy niet , zeide hy, dat bier
een zieke in huis is ? ik zoude ech:er niet gaarne van Parys
een rotkoorts, of de kinderziekte, medeneemen. Een ander
huis fcheen hem te nieuw , om zonder gevaar bewoond te
worden. Een ander was daarentegen te oud, en hy vreesde
dat het hem zou kunnen verpietteren. Aati een ander oord
vreesde hy voor brand, wegens de nabyheid eener fmeerfmeltery. floe menigvuldig intusfchen de hindernisfen ook wa.
ren, wy vonden eindelyk een net vertrek , op eene hooge verdieping, 't geen een ruim gezicht had over flille cuinen, en
verre van de flraat.
Myn Vriend was ongemeen voldaan met zyne nieuwe woo,.
ntng , en verzocht my , tegen den volgenden middag , ten
eeten. Wy fcheidden zeer vergenoegd; doch my beving eene
groote ongerustheid. Mnsarrraux , zeide ik by my zelven ,
heeft bier niet te vreezen voor een nabuurige kroeg; het ge.
wieg der kinderen zal hem ook niet kwellen: dock by is naby
Gg3
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nn het dak, en wy hebben otn Been katten gedagt; mogelyk
zullen deeze, geduurende den nacht, een nog erger muziek
inahlten dan de voorige onaangenaame gasten. Zeer be.
fchroomd myn Vriend den volgenden morgen bezoekende ,
vond ik hem echter zeer vergenoegd; by had wel geflaapen,
alles was naar zyn zin ; by zeide niets beters te kunnen begeeren , en was reeds begonnen met het afdoen der zaaken,
em welke by in Parys gekomen was. Dubber voldeed my
dit , om dan myne eigene omitandigheden vorderden, dat ik
voor een dag of tien buiten de Stad ging, en dus gerust kola
zyn , dat myn Vriend het wel had.
Na dat ik myne' zaaken afgedaan bad, en weer terug gekomen zynde, was myn 'eerfte werk naar den toeftand van
myn Vriend muctirit.ux te verneemen. lit meende hem voorzeker te vinden daar ik hem gelaaten had ; doch dit was buiten den waard gerekend. Zyn gewezen huiswaard was zelfs
zeer kiiorrig 'op hem. „ Deeze wonderlyke man (zeide hy)
„ is meat drie dagen by my gebleeven. Onder voorwendzel
dat myn zoom, die het vioolfpeelen leert , den geheelen
„ dag door valsch fpeelt ; der zyn meester een even flegt
muzikant is ; dat by liever van den morgen tot den avond
• zou willen gegeesfeld worden , dart onder een dak woonert
,, met iemand die vioolfpeelen leert , en duizend dergelyke
„ zotiizes meer, is hy opgekraamd."
Voorts niftier vernomen hebbende , dat by naar het bol.
werk de Berg van Parnasfus verhuisd was , begaf ik my ten
fpoedigften derwaards , en vroeg •den Heer attNurtsux te
fpreeken. Hier kwam eene dikke • mama • voor den dag , die
my berichtte , dat hy hot by haar maar vieratwintig uuren
had kunnen houden. Toen ik naar de reden van dit fpoedig
Vertrek vernam , zeide zy my : '„ Den volgenden morgen ;
„ na dat wy dien kwast in huis gekreegen had'den, moest 'er
„ een loog gekookt worden ; dock Mynheer was te fyn van
„ neus , om den reuk daarvan te vertiraagen , en hoepelde , zo
„ ras doenlyk , op, na de ftraat d'Antin."
Oogenblikkelyk liep ik derwaards, dock ik kwam al weer te
laat ; by ongetuk woonde op dezelfde verdieping een Viet:Rd=ester,, en by vergisfing wierd 'er dikwyls , zo by dag als by
nacht, aan zyne deur geklopt, om den Vroedmeescer te roepen:
Dit had hem zodanig verveeld , dat by zo ras mogelyk yen
dweenen was. Eindelyk vend- ik de pleats zyner wooning;
dock deeze was geheel laic de buurt, en het was reeds lam
ilierom ging ik naar huis , met oogmerk om den volgenden
morgen myne reis te vervolgen. Dock hoe flond ik te kyken,
toen ik, te huis komende, MINUTIEUX met zyn knegt en zyn
valies daar vond.
„ Ogh! myn Vriend (riep hy, nit) wat is dat Part's toch eel%
„ affchuwelyke Stad. Tot hier toe weet ik niet, waar ik
7/ head
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hoofd tat nederleggen ; wees zo goed om my, geduurende
„ deezen naeht, te herbergen.' Gaarne, zeide ik ; een bed is tot
uw dienst. „ Geenzins (hervatte by), geef my maar een ma„ tras in uwe eetzaal, morgen zal ik 'er weer op uirfnuiven ,
,, en wel its goeds vinden. Myn laatfte verblyf behaagde my
„ uitermaaten wel; doch ik ben van daar verjaagd door de haa.
„ telyke nabyheid eener Corps-de-garde. Ik meende dol te
„ worden van 't geroep Osti vive! Patroille! Caporal!”
Naauwlyks Was de zon boven de kimmen , of wy gingen al
weer aan het zoeken naar eene wooning ; doch het is laat in
den avond, en wy hebben nog niets gevonden 't geen voldoet. Ik vreeze t elfs , dat MINUTIEUX al dien Eyd, welken hy
beftemd had om in Parys te blyven, cot bet zoeken naar een
verblyf zal noodig hebben, en dus naar huis moeten keeren
zonder de zaaken of te kunnen doen , om weike hy her.
waards gekomen was.
Z0MER ZANG.

TeInnette, wat beduid dit, zo vroeg in den morgen in 't veld:
J en dat wel met een korfje aan den arm? Heb ik 'er
niet meermaalen mee gezien ?

yeannette,
Ja Fillis dat was onlangs nog in de Lente, teen gaarde ik
'er van de geurigfte bloempjes en de edelfte kruiden in; en
weec ge voor wie ? Voor Ameline , om 'er een lentekrans
van te vlegten. — Nu ga ik Zomervrugten opzamelen
en wel voor die zelfde Herderin — dan wil ik 'er nog
eenige Bloemen en Kruiden byvoegen , en dit klein gefchenk
wil ik Ameline aanbieden. Wac zy dan zeggen zal? Ik heb
ook , als de herders zongen, hun eenige deuntjes afgeleerd;
zo een wil ik by myn gefchenk voegen, en haar aanbieden.
14, ik weet dat gy zinger' kunt; onlangs hoorde ik u een
Lentelied zingen, toen gy op dat groene Moschheuveltje een
bloemkrans zat te vlegten. Toen heb ik u beluisterd; ook heeft
bat gevogelte u beluisterd , want het paarde of zyne Item
met de uwe of het zweeg flom fill. — Kom laat ik nu
aandagtig, zal ik luisteren ,
tiw Zomerlied eens hooren
Hier op
en wy zullen dezen dag zamen vrolyk wezen
begon Jeannette aanftonds dit volgende Herderslied.
Yeassnette.
wees drieWees welkom milde en vruchtbare Zomer
Mae! welkom. Gy zyt het die met de fchoonile vruchten
proukt.
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pronkt. De gouden Koornair buigt zich als voor den fikkel ;
de Abrikoos en Perfik hangen te blozen — de Druif zwelt
aan de edele ranken. — Van dat attes gaar ik in myn korfje.
Edele vruchten ! hoe liefelytt I/reek gy de tong en het
gehemelte. Nu is de noeste Landman bezig met den fikkel in
't koorn te than , of de edele vruchten te plukken. Zo
word de nyvere vlyt beloond. De rype Peer vast in de pluk.
kende hand. — Tuinman plukt de blozende Abrikoos en
gloeijende Perfik , terwyl men ginds de goudgeele Appelen
door vrolyke Landmei4es in biezen korfjes ziet vergaderen.
War is de Zomer mild, by fchenkt ons allerhande vruchten, en
fiert onze tafels met het finakelykst Ooft , terwyl men vergast
word op allerlei gezondheid b,..vorderende GroentenS. Voor.
namelyk is de Zomer my aangenaam , om dat ik Ameline dan
vruchten kan fchenken. Nu zing ik dit Zomerlied voor haar.
Ja voor haar is dit Gezang
voor haar — zou ik
your myne beste Vriendin niet ziugen ? My dunkt ik zie haar
my vriendelyk aanlachen. Lachjes, welke zich met de aan.
valligfie vriendelykheid op hare roozen-lipjes vereenigen.
Dan owe fchoone ziel , Herderin, is vooral bevallig ; want,.
zy is met de edelfle deugden gefierd, en dit noopt my voorsi
;or zingen.
Welkom, driemaal welkom, vruchtdragende Zomer. Welk cen
aangename tyd , zo mild , zo ryk in vruchten , zo ryk in de
fmakelyktte vruchten ! — Welk een gewenschte tyd! lk
wit nu Ameline dit korfje met deze Vruchten en Bloemen ten
gefchenke geven. Hoe vriendelyk zal zy zien, als zy dit korfje met war Zomervruchten en Bloemen ontvangt! — Het is
voor u; ja dic kleen korfje is voor u, Ameline. Het is
nog een gefchenk van de deugdzame Dafne; en weer ge wat
deze zei, toen zy 'c me gaf?
Dit korfje, zei zy, zult
gy aan niemand immer geven, dan alleen aan zulk eene Herde•
tin, wier deugden het waardig zyu. Vaar wet korfje ! na
zult gy voortaan aan den lieven arm van Ameline hangen ;
want zo een , als Dafne 't waardig keurde, is Ameline
en Ameline alleen. — ilt wensch , dat gy nog veele
Zomers aan den arm van Ameline zult hangen , en ik dan,
aan haar gedenkende, ook aan dezen blyden dag gedenke, en
op dien een vrolyk Zomerlied zingen, mag. Dat niminer loeijende fiormen, of woedende onweersbuijen, hare befchaduwde hut befchadigen, of hare kudde benadelen!
Ameline leve gelukkig!
Ja waarlyk Jeannette ,
Zang, die Ameline we!
getroffen door dat
vui dat het zo opregt als

dat is een gepast Zomerlied , een
zat aanthan. Zeker ik ben ook zeer
en 't zal gewis Ameline wel aanftaan,
eenVOnwig is.
C. v. D.

MENGELWERK,
TOT FRAAYE LETTEREN, KONSTEN EN WEETENSCHAPPEN, BETREKKELYK.

REDE- EN SCHRIPTMAATIGE BEDENKINGEN OVER. DE
PLIGTEN EN HOEDANIGHEDEN DER BEDIENAAREN
VAN HET EUANGELIE; ALS MEDE WEGENS HET
VOEGLYK GEDRAG DER LEDEN VAN DE
CHRISTLYKE GEMEENSCHAP, TEN OPZIGTE
VAN MINA; LEERAAREN.

(Volgens het Engelsch van JAMES FOSTER, DD.)
(Vervelg en Slot van bl. 380.)

In de ontvouwing der Pligten van de Leden der
Christlyke Gemeenfchappen of Gemeenten, met wake wy ons bezig houden, en waar van wy het Slotgedeelte thans zullen mededeelen, komt voorts in aanmerking , dat zy verpligt zyn , om. volgens eene uitdrukking der Heilige Schrift , (die veelligt belachen zal
worden door eenige Loshoofden , zogenaamde fchrandere
Lieden van den ftempel des tegenwoordigen tyds, fchoon
zy mogelyk nog zo verre niet gekomen zyn dat zy
apenlyk alien Geloof in den Christlyken Godsdienst verzaaken) zich te vervoegen by den Dienst des Woords ; zo
wel als by alle andere openbaare Godsdienstverrigtingen.;
want zonder zulks is de Dienst van een Leeraar vol(trekt
wanvoeglyk en nutloos : en zou het veel beftaanbaarder
gehandeld weezen , zich daar tegen voluit to verklaaren,
I . alle Godsdienfrige Gemeenfchappen te ontbinden.
De voordeelen van Openbaar Qnderwys en Gerneenfehap.
Tyke Godsvereering loopen van zelve in 't ooge. Zy imrpers houden leevendig het algemeen bezef van de Got).
HEID, van eene Voorzienigheid , als mede van de grnote
Ferpligtingen , welke de Godsdienst , van ons afvordert.
gin, ware het niet, dat deeze flaatlyke vastgettelde Gods-,
dienstoefeningen plaats greepen, dan zou men , (niettegenitaande eenige tusfchenvallende misbrutken) met rede,
mogen vraagen, of niet een groot getal, zelfs in Christen
MENG. 1798. NO. xi.
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Landen , geheel zou overftroomd weezen met de dieptle

op/Astride en barbaarschkide Den openbaaren Eerdienst ge-

heelenal te verwaarloozen moet de jammerlykfte gevolgen
naa itch, geepen voor het Christendom en de Zedeljkheid.
De Verliandiglies en Besten zullen hunne goede gekhiktheden daar door vermeerderd en verbeterd vinden.
Of, indien - het waar mogt weezen, dat zy geene verdere Vorderin,gen konden maaken, (gelyk trotschheid en zelfbedrog Inisfchien zommigen inboezemen, doch 't welk :ik
geloof dot, Been waarlyk , zedig Mensch van zichzelven
zal gelooven ,) zal nogthans bun voorbeeld van grooten
dienst weezen om anderer yver aan te vuuren: terwvl,
in tegendeel , hun geheel agterblyven eenen invkied
kan hebben op veelen, die wel zeer het onderwys en de
opwekking behoeven, om 'op dezelfde wyze te handelen,
waar door, zy 't einde, eene onverfchilligheid, voor
alles vstrat Godsdienst heet, aanneernen.
Dan, ten opzige van de' Christenen, is de verpligting
bier toe nog klharder en onlochenbaarder: want van de
"Geloovigen zelfs ten tyde der Apostelen, wordt met zo
veele woorden vermeld, dat zy alien een'elragtlyk volhardende waren in het; bidden en fmeeken (*); dot zy alien
eendragt1 y k • b yeen waren (t); dat zy volhardden in de
Leere' der Apostelen , in de gemeenfchap , in de breekinge
des broods,- eh in de gebeden (4.).
Dat, in deeze Godsdienftige Zamenkomften, Redenvoeringer; ,en :Iiirmaaningen voor het Volk gehouden wierden, zo wel , als dat men 'er Gebeden en Dankzegging:en

uittfortte tat den Almagtigen, is ontegenzeglyk tilt de vol.
gende Gefchiedkundige Getuigenisfen, die beweeren, dat
PAULUS ell BARNABAS, wanneer zy vergaderd waren met
de Gemeente te Antiochie, (de plaats waar de Geloovigen
eerst Christenen genaamd werden) eene groote Schaare
leerelen (§); dat PAULUS , op den eerfien dag der weeks,
Ivanneer de Discipelen aamengekomen waren om brood u
breeken, by hun predikte (**). Gerneide Apostel
geeft dit getuigenis van zichzelven en van , de Gemeente
.Ephefen ; dat by hun niets onthieldt van 't Been' hun nutlig, was; madr,hun geleerd hadt en in 't openbaar en IWO
huis tot huis; betuigen'de beide ,7ooden en Grieken
(*) HANDc.L. 4: 144
(4.) HANDEL.
(f) HANDEL. TI:
41. (S) HANDEL. XI: 26.
(")11ANDEL. XX: 7.
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iikeerint tot Gory en het Geloof in den Hare JEWS
CkiRtsTOS t*). Even . 't ielfde wordt ten optigte,_ van

de , ApOstelen. Ju-'t algemeen getuigd , te weeten, dat zy
niet aflieten- . : JESUS • c filtISTUS! (of dikes Leer). te. _pro
diken .Hieroin. heefe:de Schryver van ,den: Etieve
aan de ,Ifebra'a: het :waardig gekeurd om als ten --ltuk
van rechtttreeksch Apostolisch bevel de Geloovigen op
te leg& ,f4Fetkanda. _agx'te geeven tot opfcherping van
Liefde' en , Goode" Weaken-, ea . de-openbaare Byeenkomflen
wet fia.te'ifikoMn geN- von:mien de &menu hadden (4);
tèg'erf`tlit : verzuim moesten dus de vroegtte Christ
town reeds' cp het e. rnttigst • gewaarfchuwd en des afgel

Maand'Afttrderf,,: fit: mag' vier by' voegen, dat het!
ten minften over 't algemeoni,-voeglyk is, dat ddXhriste42
nen de Openhaare::Godsdienstoefeningen .bywoonen, in, die
Christen : Gemeentehap, tot, welke zy meter onmiddelyir be-p
om ,deeze'eenvoudige-' en elk. in
oog
hoOren ::: '
Ivallende rede dat ,-zonder. zulks,. het naauw mogelyk
is,' 'dat byzoridere Gerneenten; zouden. kunnenbeftaan,
eat' gevOlgtyle; dit veragttoosd -zynde ; de openbaare• .Eerdienst zelve Met geregeld zou kunnen ! onderhouclen Ivorden.
Nog eene , zaak zal ik aanpryien, eer ik dit,onderwerp
afgeliandelll relten , bier in bettaande , dat de Thehoor,
deg , in het hooren prediken des Woords zOrgmoeten dram
gen on:t zich door ge#ne : ydele . nieuwsgierigheid laaten
ittheemen : want dan 'zou het flegts een korttfondig, beuzeAgtig,- nbtloos', vetthaak , verfchaffen: dat zy niet
Yodtnaantlyk moeten blyven hangen aan de fraaiheid der
Rellenvoeringe , aan :de bevalligheid der uitfpraake des
Reiletiairs:' die, Op zichzelve befchouwd , kan: :alieen de
iPer'beelding Ireffen ; knaar het oordecl niet opfchrande.
fen, nosh het Zedelyk Character verbeteren.. Nog yeel,
ininder moeten zy de !: openhaare Godsdiensroefeningen en
Onderrigtingen bywoonen om bot to vieren aan eene bedilzieka geaartheid, oat misllagen op te fpeuren en te befispen , en' met veragting te fpreeken van kleine misflagen
-etivonnaauwkeurtghedch, welke de Leeraar, int zyne voordragt, begaat: dewyl zulk een bedryf trtschhetd en zelfbe.
drog voedzel Veifehaft , en een gust van twistgraagte
teelt,
(*) HANDEL. XX: 20 AI. (f) HANDEL. V: 42. (4) HESE.
X:

25.
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teelt, Bovenal troeten wy zerg draagen ,om one,
zelven te ontdoen- van alien Fooivordea , 't well .de zieJ
orivatbaar maakt .om het fterkfte lichcvan .waarheid en
baarblyklykheid in ye laaten•;• A .Avelk elke monschlyke
iwakheid in eene ., hoofddwaaling herfchept, en zich -door
Beene: wellioreekenheid: . lam beweegen noch door . krAgt
van reden Ovèrwinnen.

Voart,s. is het onvermydelyk gedeelto van den
pligt der Christen-Gen:easter; , den Letraaren toc„te ftaan,
Om meta vrymoedigheid.: hun den. gekeelen ,Raad van GOD
te verklaaren (*); dat •wil 'zeggen, alles . .voor te draagen, '-t geen zy oordeelen eene- belangryke waarheid of
pligt :van. het Euangelie der. zaligheid te, weezerr; hoe
zeer zttlks ook moge afwyken en . verfchillen van aan7
genomene Leerbegrippen en vastgeftelde gevoelens. • Pea,
wegen: zy 'er geen bedwang , geen fchroomwekkeride
fchrik : maar men geeve alle mogelyke • aanmoediging
tot eene vrye en• onpartydige beoefening . der ,Heilige
Schriften : naardemaal dit de .ednige weg is, Tangs welken .een.-Leeraar voor zichzelven-ditliste begrippen van
bet Christendom kan vormen,- en ill ftaat weezeu,om,ze
anderen voor te draagen. De Christenen , in 't algemeen,
kunnen geen voordeel altoos.trekken • vIn de geoefendheid &inner. Leeraaren; indien • ,cleezen.,;xich bepaalen
tot zekere-geliefde' Leerftellingen als de maatftaf van
waarheid ,• van welke zy, noon willeri afwyken.
Het, Christendom is eene zaak, die , over 't Scheel ,ge.
nomen , .:niet meer geleerd., kan wQrden door den Prediker dan door de byzondere. Leden der Gemeente. Men
geeve hem derhakven al de 911iflit e die cede geweeten , .en .een vuurige zugt om de ,fflaarheid te.kennen
vorderen; en de ZWakheid der menschlyke , natuure, ,om
alle waarheid te bevatten, altoos zal eifchen. Indien by
met de..daad onfeilbaar was, 't geen wy weeten dat,by
niet is, zo wel als wy weeten dat wy zelven niet on7
feilbaar zyn,.dan gingen. wy zeker anderzins is het volittekt onmogelyk dat men van den eenen of anderen kant
eenige vonferingen maake. Volgens die ongerymde veronderftelling zouden wy ons omfchreeven vinden binnen
ten kring van drieste onkunde waar door .1(ede nosh
Openbaaring heen kan breeken.
Doch
(*) HANDEL. XX: a7.
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Doch bovenal wil ik den Christenen in 't algemeen geraaden hebben, niet trotsch en vermetel genoeg te weezeta, om, ten alien oogenblikke , by elite gelegenheid,
hrandklok van Kettery te, kleppen ; dit bedryf is ,
door alle de Eeuwen der Kerke heen, het werktuig geweest van fchande en geweld, en de oorzaak van eindlooze fcheuringen en, de deetlykfte verwarringen.
Want hoe onverdeedigbaar is. het deeze haatlyke Misdaad
ten laste te leggen aan Mannen . van eerlyke beginzelen
en een voorbeeldlyk leeven; Manner), die volftrekt het tegenbeeld uitmaaken van de 'fetters in de Schriften des
Nieuwen Verbonds vermel4, en ,die, indien het gezag
van Apostel g,AULUS iets beduidt , met geene mogely1::held aan dat Misdryf kunnen fchuldig (ban; immers die
Kruisge;an,t befchryfr de 'fetters als iieden by zichzelven
veroordeeld, gedreeven door eer-parotzugt,4e en zelfzoe.
kende beginzelen.
Een andere talc van den pligt der Leder'. eener Christbike Gemeente is, de gunfligfie uitlegging te, geeven aan
de open)* Gefprekken, en aan 4,0 gedeelte van het gedrag der Leeraaren. Duidt niets ten erg/len, 't geen
in een grin/I/ger zin kan worden opgevat. Ziet kleine
misflagen door de vingeren; bedekt, in ftede van voor 't
licht te haalen, de algemeene, zwakheden der menschlyke
Natnure, die beftaanbaar zyn . met algemeene .Braafheid.
Verwagt niets van bun boven . 't geen de. Wetten van
Rede en Godsdierx vorderen ; vormt geene Regels Tan
gedrag voor de Leeraaren,- ten aanziene van de gewcone
en daaglykfche leevensgevallen , dan waar aan ook alle
ander= onderworpen zyn.
Voert men my bier te gemoete, dat zy gefteld zyn
oin tot voorbeelden aan de geheele wereld te itrekken."
lk vraag, waar van? En antwoordt, dat zy voorbeelden
moeten vveezen van, alles wat waarlyk deugdzaam, lof
waardig en refit is; — maar niet van Geestdryvery en
Bygeloof; niet van een fireng, grommig en zemelknoopend
gedrag; niet van droef- en zwaargeestigheid; niet van een
trotfche, en verfmaadende afzondering van de wereld; niet
van een der wyze en goede Voorzienigheid bedillend gedrag in bet verfma,aden van de genietingen der Leevens.
aangenaamheden en verkwikkingen weike Gon gunstryk
den bewoonderen deezer aarde toereikt. — Want deeze
dingen zyn zo verre van gedeelten der waare Godsvrugt
fait te maaken, dat ze veeleer den naam van het tegenOW*
Hh 3
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overgeflelde mogen draagen waare Godsvrugt be.
ftaat grootendeels in het volbrengen der Zanier;leevingp.
deugden, en haare wegen worden door SALOMO befchreeyen als 'wegen van lieflykheid4 en by noenit alle hare paden paden des Vredes (*).

Vergun my hier nog by ,te-voegen, 't geen zeer dikwyls te pasfe kan komen,, dat, indien gy eenig ongunftig
vooroordeel of begrip tegen Leeraar hebt opgevat,
het uw pligt is de eertte-gelegenheid waar te neemen,
om, in een vry en openhartig onderhoud over dit onderwerp, dat , vooroordeel of begrip weg te 'neemen , en niet
toe te laaten , dat het zich vestige en opgroeije, en daar
door zo diep inwortele; dat het onuitrooybaar worde..—
Misfchien kan het geyal eerie:mit/egging krygen, die geheel voldoet ; of althans de oorzaak van kivaalykneeming
zeer verzagt. Doch, wat hier van ook zyn mogei het is
een lydig onregt, het Chara#er eens Leeraars aingedaan,
hem niet in de gelegenheid •te ftellen om zich zelven van
blaam te zuiveren;, of yooroordeelen tegen hem te behouden
en aan te kweeken, zonder verzekerd te weezen van derzelver wel- of kwaalyk- , gegrondheid. — Volgde men dien
zelfden regel ten' opzigte van de menfchen in 't alge.
meen , die men ten uadeele van eens Leeraars Chara&er
zo ligt aanneemt, dan zou-, de erg- en kwaad- denkenheid der wereld in aanmerking genomen zynde , als
mede hoe gereedlyk mgn mistast en overheit om ten
kwaade te duiden, algemeene tweedragt , en onderling leed
berokkenen, onvermydelyk weezen.
De laatfte raadgeeving , welke ik ten deezen opzigte
voor te draagen heb, (die misfchien meer van een enkel
veorzigtigen dan ttrikt gefprooken van een Godsdienftigen
aart is,) be(taat hier in, dat de Leden eener Christen -Ge.
,neente hunnen Leeraar, zo min mogelyk , betrekken in
byzondere gefchillen en oneenigheden, of hem tot
Scheidsman en Regter inroepen ; ten einde by zyne agt ing niet verlieze by de eene of andere der twistende
Partyen ; en daar door zyne nuttigheid over het geheel
verlooren gaa. Dat zy liever , in dit geval , de zaak
brengen voor andere Vrienden , die misfchien gelyke
ki,vaamheden hebben, om in netelige en duistere gevallen
van dien aart te beflisfen , en minder gevaar loopen van
aan(*) PiEUK. III: 17.
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aanfloot te geeven. Doch, indien gevallen van deezen aart onder de kennisneeming van den Leeraar moeten

komen , vordert de algemeene regtvaardigheid , dat het
hem vergund zy met volmaakte vryheid te oordeelen, zo
als de billykheid der zaake hem toefchynt te vorderen;
en dat zich niemand beige over 't geen by oordtelt een
regtmaatige uitwyzing des gevals te weezen.
Ik heb geoordeeld van deeze byzonderheid bepaald te
nveten gewaagen ; dewyl ik weet , dat zulks fomtyds
onverzoenlyke verdeeldheden heeft veroorzaakt ; en 't is,
in de daad, zeer eigenaartig, een ryke fpringwelie van
tweedragt. Maar , indien een Leeraar mishandeld of vervolgd wordt , uit deezen of anderen hoofde , is het de
pligt der Gemeente hem te verdeedigen, zyne eer en brag
handhaaven. Het is alleronedelmoedigst, allerlaggst,-heidt
hem in zulk een geval te verlaaten (wanneer by lyden
moet om het onlosmaaklyk aankleeven van de zaak der
waarheid en der eerlykheid), welk ook het character en
de magi zyns verdrukkers moge weezen. Zulk een laage
verraadelyke toegeeflykheid in de zodanigen, die de Leeraar regt hadt om te verwagten dat zyne Vrienden zouden
weezen en handhaavers zyner onfchuld, kan hem niet alleen buiten ftaat ftellen, om, ten tyde van zulk een ongelukkigen en onverdienden zamenloop van hem benadeelende oorzaaken , van dienst te zyn ; maar ook
ayne nuttigheid, voor het toekomende, grootendeels wegneemen.

EEDENKINGEN OVER DE MOGELYKHEID VAN DA
GEHEELE UITROEIJING DER KINDERZIEKTE.

Getrokken uit eene Verhandeling over die
ftoffe van C. G. GRUNER Hoogleeraar te 'ena.

Gefchiedkunde en de Analogic pleiten voor de mogelykheid eener geheele vernietiging der Kinderpok.
j'es. Iedere aanfteekende ziekteftoffe kan , onder zekere
voorwaarden, afgekeerd worden , zo men maar de mid
delen, die tot zodanig een oogmerk dienen moeten , wil
aanwenden. De meer of min gemaklyke demping van
zodanig een kwaad bepaalt , ten deezen opzichte, niets.
Volksziekten wier oorzaak kennelyk gelegen is in eene
be.
4
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befmettende ziekteftoffe , kunnen vertninderd en eindelyk
geheel verdelgd worden, wanneer men het aanvoeren van
zodanig een vergift , op de best gefchiktfte wyze, verbindert.
De Melaatschheid is eene aloude Oosterfche Ziekte; geduurende de Middelecuwen woedde dezelve met geen
rnindere hevigheid in bet Westen, voornaamelyk na bet
wederkeeren der Kruisvaarders, Met dat alles hebben de
Leproozenhuizen, en de andere ten dien einde genomene
maatregelen, om de aangeflokenen geelenal van de Gezonden af te fcheiden, zo veel uitgewerkt, dat thans byna.
geene waare Melaatfchen meer gevonden worden, en die,
welke 'er voor gaan, doorgaans aan andere min kwaadaartige huidziekten zukkelen. Toen zich, in onze dagen,
deeze ziekte, denkelyk op nieuw uit het Oosten aangebragt, te Martigues vernieuwde, beperkte men de alleenleevende aangeftokenen in hunne wooningen ; men verbood hen het huwelyk , om dat deeze kwaal zich door de
voortteeling vermenigvuldigt ; de overigen , die verdagt
waren van befmet te zyn , wierden in het Leproozenhuis
geplaatst, en dus wierd eerlang het verder voortloopen
eezer fcbriklyke kwaale verhinderd.
De Pest is de tweede hoofdkwaal, die, van de oudfte
tyden af, door mededeeling van zyn vergift, de grootfte
verwoestingen onder het menschdom heeft aangerigt.
Deeze ziekte Last alle menfchen , zonder onderfcheid ,
aan; zy is zeer befmetlyk en moorddaadig ; haare fmet.
ftoffe deelt zich gemaklyk aan allerleye Itoffen, kleederen
en eetwaaren , mede ; zy kan daar mede vervoerd worden, en zy behoudt haare befmettende hoedanigheden
geduurende een zeer langen tyd. Met dat alles is deeze
ziekte in onze Gewesten uitgeroeid, door de menigvuldige
verftandige inftellingen , waar door het medevoeren der
befmetting uit het Oosten zo bezwaarlyk wordt geaiaakt. En waarom zou men, door gelykzoortige middelen , de uitbreiding van het Pokvergift niet kunnen ver.
hinderen 9
De Geneesheeren, die, vooral uit liefde voor de Thenking, gelyk MARET , de uitroeiiing onmogelyk achten,
brengen bier tegen in, dat de Kinderpokken geneeslyk zyn;
dat zy niet steeds alomme heerfchen ; dat 'er, ten ergften
gerekend , flegts een vierde gedeelte der aangeftokenen
omkomt, enz. Zulke redeneeringen betekenen weinig:
doch 'er zyn nog meerdere zwaarigheden, in den aart vaa
het
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bet Pokvergift zelven gelegen. „ Het Pokvergift (zegt
0, MARET) hecht zich vast aan alle lichaamen die het
1) kan bereiken, aan het vuil linnen, alle linnen, wollen
• en zyden kleederen, enz..; insgelyks aan leder, papier,
95 vruchten en andere voedzelen. Het zelfde vergift vet.91 mengt zich met het water , den wyn en alle andere
15 dranken. Het onthoudt zich maanden lang in de lucht,
• zonder dat het verandering ondergaat; terwyl het be.
• mettend
f
vermogen, zo het niet te veel aan de lucht is
55 blootgetteld, ten mintten een jaar lang kan duuren, en
51 jaaren lang, wanneer het naauwkeurig wordt opgefloo.
^ ten. Dit vergift is verder van een vasten aart;
^ neer hetzelve is opgedroogd , is het , noch door het
• gezicht, noch door den fynften reuk, kenbaar. De aan„ tteekende kracht is zo ontzettend, dat een onzichtbaar
15 deeltje eener zodanige ftoffe, tot bet op nieuw voort91 brengen deezer kwaale, voldoende is, en dat men op
• deeze wyze het vergift van het eene einde der Wereld
„ tot het andere kan overhrengen."
Is deeze fchildery in alien deele waarachtig, zo is de
vraag: welke ziekte verdient het ernftigst opzicht der
Politie , en derzelver krachtdaadigfte poogingen om eene
volkomene uitroeijing te bewerken; de Pest of de Kin.
derziekte? Zy, die dit, ten opzichte der laatstgemelde
kwaal, onmogelyk achten, komen nu verder voor den dag
met de geweldige zwaarigheden in de uitvoering ; als
daar zyn: de ongefchiktheid des menschdoms, om zich
te onderwerpen aan de burgerlyke inttellingen , die tot
zodanig een oogmerk vereischt worden ; gebrek aan
doorzicht en overtuiging; misflagen in de uitvoering der
genomene maatregelen; teleurftelling door het niet vol.
komen bereiken van 't begeerde oogmerk ; flapheid in
het uitvoeren van het gebodene; nalaatigheid of onwilligheid der nabuuren , om gelykzoortige voorzorgen te.
neemen , enz. Op dezelfde wyze redeneerde men ook,
toen de eerfte proeven genomen wierden om het voortloopen der Pestziekte te bepaalen, en nogthans heeft men
bet, door Itandvastig aanhouden, zo verre gebragt, dat
aan deeze befmetlyke kwaale paal en perk gefteld is.
Edoch zal in deezen iets heilzaams verricht worden ,
dan moeten de Vorften, en de Uitvoerende Magten der
Gemeenebesten , zich vereenigen, om alle maatregelen ,
ate tot uitroeijing eener zo geweldige kwaal kunpen ftrekHh5
ken ,
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ken, alomme, en zonder eenige uitzondering, ten ftrengfien
uit te voeren; wanneer zulks geenzins onmogelyk fchynt.
De middelen, die het best gefchikt fchynen om de
begeerde vernietiging der Kinderziekte te wege te brengen, zyn de volgende. Vooreerst: De verhindering van.
alien Orngang en Koophandel met de befmette Plaatzen.

Deeze voorzorg is zeer uitvoerbaar ; en indien dezelve
van den beginne aan met behoorlyken yver in het oog
wordt gehouden, zal het verfpreiden van het Pokvergift
zeer bezwaarlyk , zo niet geheel onmogelyk , gemaakt
warden. Indien eenmaal de Beftuurers van Gewesten en
Steden konden goedvinden aan alle hunne nabuuren kennis te geeven van het uitbreeken deezer ziekte ; indien
iedere Overigheid de Ingezetenen tot deelneeming aan dee.
zen maatregel verplichtte; indien ieder Dorp door zyne
Wagts zorgen liet , .dat niemand , van zodanig een aangeftoken plaats komende, aldaar wierd toegelaaten; indien
ieder burger, in wiens huis de Pokjes mogten ontftaan
zyn , zich vrywilliglyk onthield van alle niet volftrekt
noodzaaklyke verkeering met andere menfchen, zou
men reeds eene groote fchrede gedaan hebben tot uitroeijing van dit verderflyk kwaad , zonder eenige buitengewoone moeite of kosten.
Het tweede middel is een Cordon aan de Grenzen dier
Plaatzen, van Welke de Pokjes zouden kunnen worden aangebragt. Doorgaans openbaaren zy zich op eene enkele
plaats. De Regeering van zodanig een Stad of Dorp
zou dus haare burgers behooren te waarfchuwen, om zich
in geene verkeering of handel met de nabuuren te
hatch , en teffens ketmis dienen te geeven , aan de nabuurige Rechtsgebieden , van het ontftaan der ziekte.
Deeze behoorden dan daarentegen de naar hen leidende
toegangen meer dan naar gewoonte to bezetten , en memand , die van zodanig eene plaats komt, het zy Inwooner,, het zy Reiziger, door te laaten. Ras zou dit uuren
gaans in de rondte bekend zyn, en elk noodzaaken op
zyne hoede te zyn.
In de derde plaats behoorde men gebruik te maaken
van het Influiten van enkele befmette Plaatzen of Huizen.
Hoe veel vermogende ook de reeds gemelde middelen
zouden zyn, men zal echter, in den beginne, daar mede,
denkelyk niet kunnen beletten , dat zich het kwaad met
ergens openbaare. In dit geval is het noodig , dat de
lams-
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buiivader, door een onbefmette en niet verdachte perfoon , aan de Regeering kennis geeve van het (=thane
onheil, op dat dezelve de noodige maatregelen neeme, die
de verdere verbreiding kunnen verhinderen , voornaamlyk door zodanig een huts te doen affluiten , en alien
omgang met de nabuuren te verbieden. Zodanig een
maatregel heeft geene meerdere zwaarigheid in, dan de
vrywillige opfluiting in hunne huizen, waar aan zich de
Europeaanen te enz. ten tyde van Pest, 'teed*
onderwerpen , en waar door zy meest altoos voor die
kwaal, niettegenttaande alles om hen wegfterft, bewaard
blyven. Van zelven fpreekt het, dat mere zorge moet
draagen on] den behoorlyken toevoer van Geneesmiddelen en Voedzels toe te laaten, die dan gemaklyk in de
befinette huizen of plaatzen kan binnengehaald worden ,
zonder dat iemand der nabuuren daar eenig nadeel van
te vreezen heeft. De buitengewoone hier door veroOraaakte kosten zullen naderhand gemaklyk verrekend kunnen worden. Mogelyk zal iemand tegenwerpen , dat de
vrybeid van den Koophandel bier door jets zou kunnen
lyden. Dit is waar: doch het leeven is dierbaarder dan
site Koopmansgewin. Na het verdwynen van het gevaar, zal de geledene fchade door een verdubbelde vlyt
ook wet weder te overwinnen zyn. Eene bedenking van
meerder gewigt zou zyn, hoe te handelen, zo de befmetting inviel ten tyde van den Oogst? In zulke gevallen
bad men maar alleen het toflyk voorbeeld te volgen van
den overleden Graaf VAN. KeSTRITZ I die , zo ras zich
de Roodeloop ergens , op een zyner Dorpen , openbaarde , zodanig eene plaats deed affluiten , en het
werk van den Oogst verrichten door de nabuuren. Dit
bad ten gevolge , dat de laatften doorgaans van de be.
fmetting vry bleeven ; terwyl de Zieken gerust wierden gefteld wegens het bezorgen van hun toekonittigen
nooddruft.
Het laatfte middel is eene zoort van Ouarantaine, dat
is gene twintig- of liever veertigdaagfche afzondering der
anderzins reeds geneezene Lyders van de Gezonden, na
dat teffens alle elders befchreevene reinigingsmiddelen zyn
in het werk getteld. De grond deezes gebods ligt in de
mogelykheid van het verbreiden der befmetting, wanneer
de geneezenen zich , zonder eenige verhindering, weder
onder de algemeene zamenleeving vermengen. Die zich
aan
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aan de eerstgenoemde voorzorgen onderworpen heeft,
dit laattTe bevel ook nog wel in acht neemen.
ilanmerkingen van dcn Redaaeur.

Daar het Pokvergift in alle linnen en wollen kleedeTen, gelyk ook in de bedden, door middel van de etter,
indringt, en, dus bewaard wordende, zich, na verloop van
veele jaaren, weder kan openbaaren, zonder dat men de
waare oorzaak der plotzeiyk herbooren Epidemic kan
ontdekken, zal tot het voorgeftelde oogmerk niets, dienfti,
ger zyn, dan dat de Regeering der plaats, in ieder huis,
na het afloopen der ziekte , daar een allernaauwkeurigst.
onderzoek naar laate doen, om alles, bet geen niet onbetwistbaar door wasfchen en zwavelen kan worden gereinigd , onder een weltrekkenden fchoortleen te doen
verbranden , en alien verkoop van befinette bedden ,
enz. onder zwaare itraffen doe verbieden. Dergelyke.
maatregelen behoorden in een wel ingerichten Burgerthat ook genomen te
omtrent de nagelaaten bed.
niet
den en kleederen , m
et alleen van menfchen die door
andere koortzige befinetlyke ziekten zyn omgekomen ,
maar ook van hen die door de Teering, enz. zyn weggerukt.
Daar ook uit eenige voorbeelden fehynt te blyken,
dat de Lyken der aan Pokjes geftorvene perfoonen hun
vergift jaaren lang in eene welgeflootene doodkist by zick
behouden, en dat het onverhoeds openen eener zodanige,
kist, zelfs na verloop van twintig jaaren , aanleiding kan
geeven tat eene vernieuwde Epidemic, — zal, tot het
bedoelde oogmerk , de uitroeijing der Kinderziekte ook
noodig zyn deeze Lyken in zeer dun verganglyk bout
te kisten , ze op eene afzonderlyke plaats ter aarde to
beftellen, en te gebieden, dat zodanig een graf niet,
na verloop van by voorbeeld vyftig jaaren, mos ppend warden.
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ZONDERLING EN GEDUCHT VOORVAL MET EENIGE
EYENZWERMEN.

Ven Voerman van Roermonde op de Stad 's Bosch ,
.11.1d de nth genaamd, reed, op den 25 July 1798, met
zyne Vrachtkar , met drie flevige Paarden, voor elkander gefpannen , by het Dorp Myl, aan de grenzen van
Peeland, buiten her territoir deezer Republiek, gelegen,
fangs eene zogenaamde Byenhall; eene plaats, waar verfeheide I4orven met Byen naast elkander than. Eenige
Byen vloogen. nit die Korven , en -plaatften zich op een
der voor de liar gefpannen Paarden., De Voerman verjoeg die Byen , en doodle 'er eenige van. Wel rat
vereenigden zich alle de Byen der naastftaande Korven,
n vieleri met zodanig geweld op de drie Paarden, den
Voerman, en een ruw-hairigen Hond, die naast de Kar
liep, aan , dat , binnen korten tyd , een der Paarden ,
door. de Reap van een dikken drorn, Byen , op de plaatg
zelve doodbleef , -en de twee andere Paarden kort daarba medd geftorven zyn ; terwyl insgely16 de Hond ,
door het ileeken der Byen dik opgezwollen , geftorven
is. De Voerman trachtte wel , door allerlei middelen
den drom Byen , die op hem aanviel , van zyn aangezicht
en handen , al loopende , of te weeren , en wierd daarin
door eenige lieden, met takken van boomen gewapend,
geholpen; maar ook deeze, op hunne beurt door de Byen
vervolgd, moesten de vhicht neemen : de Voerman, intusfchen gelukkig in een huis geraakt , was zodanig
door de -Byen geftoken dat by niet buiten levensgevaar
geweest is.
Zie daar , een zonderling Voorval, 't welk ik gemeend
te meter' mededeelen , ten einde,hetzeive, tot
waarfchuwing, aan 't Publiek bekend te maaken.
Het komt my niet onwaarfchynlyk voor,
onder de
weinige Byer), Welke zich, by het begin er gebeurtenis,
op een der Paarden geplaatst hadden, en die door den
Voerman gedood zyn , eene Moederbye of eene zogenaamde Itoningin , of eenig - ander .groot perfonage nit
eerie der Byenkorien, .geweest zy, wier dood, door haare
kinderen of onderhoongen, op zo eene verfchriklyke wyze gewrooken is.
EIONKER CVU.TIUS.
In den Haag,
den 30 July 1798.
AAN-
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AANMERKINGEN OVER DE LANDENGTE VAN SUEZ, EN
,OVER DE MOGELYKHEID VAN DE VEREENIGING
DER ROODS 1 N MIDDELLANDSCHE ZEEeN.

(Uic het Fransch.)
Tndien men immer de vereeniging der Roode Zee met de

Middellandfche konde te wege brengen, zou, in zeke•
ren zin, de gedaante der Wereld veranderen. China en
Frankryk zouden, als 't ware, nabuuren worden. Men
zou het noodlot dier barbaarfehe Eeuwen beklaagen, gem
duurende welke de Europeaatrn , die naar Afie wildest
reizen , verpligt waren rondom Africa te zeilen. En
Frankryk zou bloeijen door de vernietigmg vati c den En,
gelfchen Koophandel , die dan noodwendig ten gronde
zou gaan.
Om zich een denkbeeld te maaken van bet gewigtig
verfchil tusfchen de beide wegen, om nit EurOpa:;' ter zee,
naar de Indien te reizen, behoeft men alleen In aanmerking te neenien dat de Schepen doorgatms binuen veertien of twintig dagen van Marfeille mar Al4andrielcum;
nen zeilen. Dat de goederen` van daar blnnen!den tyd
van vier dagen naar Cairo kunnen worden overgevoerd;
Dat de refs van Cairo naar Suez irfSgelykg dagen
ltan worden volbragt. Dat men , eindelyk, doorgaanst
Vooral geduurende de goehe MousfOns, Van Suez naar Stt=
ratte in dertig of vyf en dertig dagen ltah zeilen. Zoe
dat 'het, langs deezen weg, niet onmogelyk ion zyn,
brief van Parys naar Suratte in vyftig dagen tyds te be.
zorgen. Ondertusfcben valt bier wederom , regen aan te,
merken, dat de terugreize niet zo gemakiyk is ;, &VOL
then, geduurende den meesten tyd des:jaars , op' die rei•
ze, met tegenwinden te kampen beeft._ Dan geduurende
het Voorjaar en den Ilerfst ontbreekt bet ook niet aan
untie winden, die de 'vaare' van de Straat van Babelandel naar Suez zeer doenlyk maaken; waarOtri ook de
Turken en Arabieren, die zeer llegte Zeelieden zyn, deeze
nimmer in anderejaargetyden onderneemen. Wanneer
nil de Handel langs deezen weg eeningal behoorlyk gevestigd is , zal het niet bezwaarlyk vallett, de tyden van
den gefchikten Mousfon ,t4t de terugreizen naauwkeuriger
te bepaalen en de reizen daar naar te fcbikken. Oolo
vait
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halt bleromtrent aan te merken , dat de Roode Zee, van
de' Straat tot aan Suez, overal eene wydte heeft• van
veertig mylen, en dat niet alleen de Europeaanen beter
Zeelieden zyn, dan de Arabieren; maar dat hunne Schepen ook oneindig beter by den wind zeilen. Zo dat deeze terugreize, op minder gefchikte tyden, wel voor de
Oosterlingen , maar geenzins voor de Europeaanen, ondoenlyk- zoude zyn; te meer daar zy in die geval altoos
de vloeelen te but hebben, en geduurende de ebben kuni
pen voor anker liggen.
De tegenwoordige omftandigheden hebben in Europa de
aloude Vraag ,doen herbooren worden, of het niet mogelyk zou zyn, de Landengte van Suez door te graaven,
en daar door langs een niet weinig verkorten weg naat
-de Oose-Indien te vaaren.
De beroemde BUFFON heeft omtrent dit gewigtig onderwerp eene gedagte medegedeeld , die onderzogt dient
worden. Hy is naamelyk van gevoelen, dat de Middel.
tandfche Zee veel laager ligt, dan het 'waterpas der Roo:
de Zee en des Oceaans. Aanftonds vAlt in het oog, dat
nietS mterder ftrydt tegen de wetten der Natuurkunde en
der Waterwerktuigkunde , dan twee Zeeen to onderftetlen, die met elkanderen gemeenfchap hebben, en echter
van een verfchillend waterpas zouden zyn. BUFFON
grondt zyn gevoelen, voornaamelyk, op den loop des
ftrooms ih de Straat van Gibraltar, door , welken het waters
van het Westen naar het Oosten, naar binnen wordt ge:
voerd; welk verfchynzel, zyns erachtens, genoegzaam is,
om te bewyzen , dat het water in den- Oceaan hooget
that dan in de Middellandfche Zee, en dat het bed van
den Oceaan in die Zee hellende afloopt.
De redeneering van den Heer DE -BUFFON is voorze•
ker zeer toepasfelyk op Rivieren , om dat men weet ,
dat in dezelve altoos eene belling van het bedde plaatt
moet hebben; dock ten opzichte der Zee en bewyst zo&nig eene gevolgtrekking te veel. Want, wanneer men
dus ten opzichte der Zeeen wilde redekavelen , zou daar
uit volgen, dat dezelve nergens waterpas zyn ; om dat
men in dezelve, overal, tegen elkander inloopende ftroo.
men vindt , op kleine afilanden. 'Er beflaat geene Zeeengte , of 'er loopt een zeer duidelyke ftrooin : dus zou
dan volgen, dat alIe Zeeen, die door eene Straat, of Zeeengte, van elkander gefcheiden zyn, een verfchillend waterpas hebben. Mogelyk zal bier op iemand aanmerken:
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de ftroom loopt in de Zeeengten gewoonlyk van het 00.1ten naar het Westen, en dus in dezelfde rigting met den
algemeenen loop der wateren; gevolglyk zyn deeze aro°.
nen uitwerkzels van de algemeene wetten der beweeging.
Maar de Broom loopt, in de Straat van Gibraltar, van
bet Westen naar het Oosten; dus moet bier eene andere
oorzaak plaats hebben. Ondertusfchen volgt daar uit
niet, dat die joist in eene meerdere of mindere helling
der beddingen moet beflaan; dewyl 'er een zci groot aantal gelykzoortige , needs naar het Oosten loopende ,
ltroomen wordt gevonden, dat deeze redeneering te veel
20U bews;zen.
Het door den Heer DE BUFFON onderiteld verfchil van
waterpas doet hem befluiten , dat het doorgraaven der
Zeeengte van Suez mogelyk gevaarlyk zou zyn. Dit
20U waar kunnen weezen, indien zyne bygebragte redenen voor dit onderfcheid van waterpas op een genoegzaamen grond neunden, waar aan wy zeer twyfelen. De bewyzen, welke deeze beroetnde Wysgeer voor zyn gevoelett
bybrengt, zyn : Dat de Roode Zee een tak is van
den grooten Oceaan; dewyl in deeze: Zee vloed en ebbe
plaats grypt , en dit water dus deel heeft aan de algemeene groote beweegingen der wateren. a° Dat de Middellandfche Zee in haaren boezem den Nyl ontvangt, die
evenwydig loopt aan den Westelyken Dever der Roode
Zee, en Egypte , welks oppervlakte ongemeen laag ligt,
doorloopt. Wat delaatite bewysrede aangaat, fchynt het
ons toe, dat men uit den evenwydigen loop des Nyls aan
den oever der Roode Zee geenerlei gevolg tot de ligging
van de bedding dier Zee kan trekken; dewyl de reden
van den afloop des Nylwaters niet moet gezogt worden
in den laagliggenden grond van Neder- Egypte, maar in
den hooter liggenden grond van Opper- Egypte, en nog
meer in het hoog Gebergte van Nubie en Abystinie,
waaruit deeze Rivier ontfpringt.
Ten opzichte der eerfte redeneering van den Heer DH
BUFFON kan men hem zeer gevoegelyk toettaan , dat de
Roode Zee een gelyk waterpas .heeft met den Oceaan,
vooral dat het bezwaarlyk valt te begrypen, dat de eene
Zee een ander waterpas zoude hebben, dan de andere.
Doch wy kunnen de door hem daar uit getrokkene gevolgen
niet toettaan ; dat, naamelyk, door het doorgraaven der
Landengte , de boorden der Middellandfche Zee zouden
overftroomd worden. Noch ook zyne verdere gevolgtrekking:
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king : dat , zo men al niet het hoogere waterpas der
koode Zee wilde erkennen , men echter zou moeten toeIlaan, dat de eb en vloed , die in de Roode Zee zeer
kennelyk zyn, na de doorgraaving der La , dengte insgelyks
zeer kennelyke beweegingen in de Middellandfche Zee
zouden doen ontftaan en dat om die rede de hoeveelheid van water aldaar .ten tterkften zou vermeerderen.
Ondertusfchen meenen wy, dat bier veelligt hetzelfde zou
gebeuren als in de Straat van Gibraltar, alwaar tteeds het
water van den Oceaan binnenloopt , zonder verandering
in het waterpas te maaken.
Indien de Middellandfche Zee, in de daad , van een
laager waterpas is dan de Oceaan, moet 'er eene onbekende Natuurkundige rede zyn, die zuiks veroorzaakt ;
by voorbeeld onderaardfche gemeenfchaplyke kanaalen
met andere Zeeen. Doch wanneer 'er zodanige werkoorzaaken beftaan, die eene nadeelige uitwerking van het by
Gibraltar inftroomend water verhinderen,zullen dezelve ook
wel toereikende zyn om dat meerdere water te bergen,
't geen, door eene veel engere doorgraaving by Suez,
aldaar zou kunnen binnenloopen.
Dan, indien 'er ooit een ernftig befluit genomen wierd,
om de mogelykheid van de vereeniging der beide Zeeen,
door middel eener doorgraaving, te beproeven, zal men
zekerlyk, in de eerfte plaats, moeten beginnen met den
grond, die tusfchen de beide Zeeen gelegen is, te waterpasfen. Ontdekte men nu door deezen weg een onderfcheid
van waterpas, 't welk eenige bedenking zou kunnen baaren, dan waren de gevolgen daar van nog altoos te weeren , door het aanleggen van een Of meer zwaare fchut.
fluizen,
Wat nu de verdere zwaarigheden aangaat , die tegers
bet beproeven deezer doorgraaving kunnen bygebragt
warden; als daar zyn: het verzamelen van water in een
zo beet, uitgedroogd, Land; het graaven eener graft door
beweegbaar zand , 't geen dit gedeelte van Egypte als
tot een Zandzee niaakt, die mogelyk by den. eertten floral
bet kanaal weder vullen zoude, enz. — daar over zullen
wy op eene andere keer handelen. Deeze Vraagttukken
verdienen een afzonderlyk onderzoek , en kunnen niet
dan uit de Waarneemingen der Reizigers beoordeeld wot.
den.
MENG. 1798. NO. II.
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DYZONDERHEDEN I DEN EERW. WILLIAM CHILLINGWORTH BETREFFENDE.

(Ontleend nit The Mifcellaneous Works of EDWARD
SON, Esq.)

M. A. Lid van het
Collegie., op de Oxfordfehe Hoogefchool, vondt
W
zich , acht en twintig jaaren oud zynde, bewoogen om
ILLIAM CRILLINGWORTH
nity

9

Tri-

van Oxford weg te gaan , en zich te begeeven na een
Engelsch Kweekfchool in Vlaanderen. Eenige gefchilvoetingen met FISHER een fchrander yefuit , mogten
jets toebrengen om hem over te haalen ; maar by gaf
zich over aan zyn eigen overreedend bewys , „ dat 'er
ergens een onfeilbaar Regter in Geloofszaaken moest
„ bettaan; en dat de Kerk van Rome de dënige Christlyke
Kerk is , welke eisch kan maaken op dat -Chara6ter."
Naa een korte Proeve van eenige weinige maanden, werd
Mr. CHILLINGWORTH weder gefolterd door Godsdienttige
bezwaaren. Hy keerde na Engeland weder, hervatte zyne Letteroefeningen , ontdekte zyne misvattingen , en
onthief zich van het juk des Gezags en des Vooroordeels.
CHrLLINGw0RTH's nieuw Geloof was gebouwd op het
beginzel, dat de Bybel, in zaaken van den Godsdienst,
onze ednige Regter , en 's Menfchen Rede de Eenige Uitlegger is. Met zeer veel fchranderheids beweert by dit
beginzel, als het Grondbeginzel van den Godsdienst eens
Proteflants : Een Boek , 't geen , naa de Godgeleerden
te Oxford verbaasd te hebben, nog geagt wordt voor de
bondigtte verdeediging van de zaak der Protiflanten.
De Geleerdheid, de Braafheid, de nieuwe Verdienften
van CHILLINGWORTH geregtigden hem tot bevorderingen;
maar de Slaaf hadt zyne ketenen verbrooken , en hoe
tneer by overwoog , hoe minder by genegen was de
XXXIX Artykelen te onderfchryven. In een byzonderen
Brieve verklaart by, met al de kragt van taal hem eigen,
dat by ze niet kon onderfchryven, zonder zyn eigen very
doemenis te ondertekenen, en dat , indien by immer van
dit onwrikbaar befluit te rug kwam , by zynen Vrienden vryheid gaf om hem voor een Gek of een Atheist
te houden.
Dewyl de g rief, in welken by dit vernieldt, under DagIC-
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tekening is, kunnen wy het getal der weeken of maanden niet bepaalen, welke verliepen tusfchen deezen fterk
verklaarden afkeer , en 't geen wy nog hedtn in het
Register te Salisbury leezen : Ego , GULIELMUS CHIL.

LINGWORTH , omnibus hifi.e & fingulis in iisdent

contentis , voltns & ex ani,no fubferibo, & eenium meurn
ilsdem prcebeo, ao die yulii . 1638, dat is,„ ik, WILLIAM

onderfchryf vrywillig, van geheeler
„ harte, alle deeze Artykelen, in 't algemeen, en elk in
't byzonder, en geef 'er myne toeftemming aan, den no
),' July 1638."
Maar de Kanfelier en Prebendaris van Sarum week wet.
haast of van zyne eigene onderfchryving. Het Leerituk
van de Driefenheid dieper onderzoekende, vondt hy, noch
id de Schriftuur, noch in de vroegile Kerkvaders, fteuns
genoeg om zyn Regrainnig Geloof te onderfchraagen ,
erg by kon zich niet wederhouden te verklaaren, dat
„ de Leer van ARIUS of eene Waarheid, of althans geene
„ verdoemlyke Kettery,, was." — Van deezen tusfchenRand daalde hy of tot het ombeizen van de Leer der
Sociniaanen ; en, in4ien wy geloof mogen flaan aan eene
twyfelagtige Historie en een algemeen aangenomen gevoelen, eindigden zyne angstvallig voortgezette nepeurin•
gen in eene Wysgeerige Onverfehillighcid (4).
Zo
„ CHILLINGWORTH

(*) De Heer GIBBON neemt al te ligt een faster aan , welke
tegen deezen grooten en braaven IVIan uirgeftrooid werd
door de. Bygelnovigen der voorgaapde Eeuwe, dat CHILL! G.
WORTH in een Wysgeerig Ongeloof zou zvn blyven hangen,
weak, naar alle waarfchynlykheid, zo lollyk niet was in zyn
denkbeeld, als in dat van Mr. GIBBON. De befchuldigingen van
Bygeloovigen els volwigtig aan te neemen voegt eenen Wys.
-geer . weinig. dwonn werd voor een Ongeloovigen
gektiolden door de done Yveraaren van zyne Eeuwe, om dat
y gemaatigd , braaf en redelyk , was. Fen TILLOTSON. een
LOCKE een PALM, enz. zyn op dezelfde wyze behandeld; nog'.
thus was het Christendom van CHILLINGWORTH votmaakt over.
eenkomftig met dat van eenen NEWTON , LheKE, WATSON , PA,.
LEK, en andere uitmuntende Mannen, zo kerklyke ais wereld.
tyke Perfoonen; Mannen, die niet alteen tot cEraaden van den
Godsdienst, maar van de menschlyke Natuur , firekten. En daar
het Christendom beleden en verdeedigd worth, in deszelfs

aangeboorea aart , door zulke Mannen s de grootfte Memos
if i s

4
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cHrurNowowrit,

Zo doorfteekend egter waren de braafheid van zyneti
inborst en de onfchuld van zyn hart, dat deeze fchynbaare ligtzinnigheid de agnrig .van CHILLINGWORTH
niet henadeelde. Zyne veelvuldige veranderingen ontftonden uit eene naauwkeurige naavorfching der waarheid. Zyne twyfelingen kwamen voort uit zyn eigen
hart. Hy ondertieunde dezelve met al de kragt zyner cede, doch by was te ftreng voor zichzelven; dan
zo weinig rust in deeze overwinningen vindende, herttelde
by zich binnen kort , door een nieuw beroepen op zyn
eigen oordeel; zo dat by , in alle zyne veranderingen en
wendingen, zyn eigen bekeerder was,
in het y ak der redenkunde, kan heezelve nooit eenig nadeel ly•
den door de uitlaching van deszelfs Tegenitanderen, hunne zy,
delingfche of meer openbaare aanvallen.

IETS TER GEDACHTENIS VAN DEN RINTELNSCHEN
HOOGLEERAAR J. M. HAsSENCAMP, DOOR DESZEISS AMBTGENOOT L. wAcmen.
Vermeerderd uit eene KORTE LEEVENSRESCHRTVING VAN DEN AFGESTORVENEN 9 DOOR
HEMZELVEN VERVAARDIGD IN 1792.

Den 6 October, namiddags ten 3 uuren ftorf prim/

MATTHZUS HASSENCAMP, Confilloriaalrand en Profesfor in de Welfprekendheid, Mathefis en Oosterfehe Taa.
len, in den ouderdom van 54 jaaren, n maandeti en g

dagen ; den man van zeldtaame eenheid en vastheid van
kara&er, merkwaardig als mensch , als geleerde , en in
zyn werkkring. Hy bleef zich in rustelooze werkzaamheid , die hem op eene byzondere wys eigen-was , tot
in de laatfte oogenblikken van zyn by uitneemendheid
werkzaam leeven , volkomen gelyk , en zag nog ; een
kwartier vdOr dat. zyne oogen gebroken werden , met
merkelyke infpanmng de brieven en paketten na, die met
de post moesten verzonden worden. Hy had nooit le•
dige uuren. Zyn Pagboek , Ilk in origineele invallen ,
flrekt ten bewyze van de buitengemeene uitgeftrektheid
zyner kundigheden, en van de groote kunst, die by bezat, om ieder oogenblik nuttig te befteeden, en in den
eigenlykften zin te leeven ; zelfs in vriendelyke byeertkola-
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komften verloor zyn geest nimmer de gewoone veerkracht, ook daar was by altyd in werking, en wist aan
de gefprekken , ook in zeer gemengde gezelfchappen ,
aityd leevendigheid en aangelegenheid te geeven. fly
was een voorbeeldig 'beminnaar van orde, zonder welke
het hem ook onmogelyk zou geweest zyn, zoo veel af te
doen, als hy werkelyk gedaan heeft , en dat wel in zaaken , die veelal zoo wyd en breed verfchilden. Zyne
groote waereld- en menfchen • kennis, die by zich door
geduurig reizen had eigen gemaakt , was duidelyk te beai
merken In de zeldzaame feberpzinnigheidewaarmede by de
menfchen, aan derzelver goede en kwaade zyde, wist te
leeren kennen, en in de geheinatte ontwerpen in te dringen ; in de nooit Veronaclitzaamde begaafdheid, om over zich
zelven te heerfchen, en minder te fchynen, dan te zyn;
in de bedrevenheid , am de wenfchen der geenen , die
hem dierbaar waren, te gemoet- en dikwyls ook voor te
komen; en in de toegeevendheici, waarmede by zulken,
die van hem verfchilden , en 't geen naar twakheid geleek , wist te verdraagen. Maar dan pleeg by warm te
worden, en meende by recht te hebben, om van de anders welvoegelyke gemaatigdheid af te gaan, wanneer by
zich in de eer van zyn zedelyk kara6ter' aangetast vond.
Hy was bezield met een hoogen trap van gevoel voor
waare vriendfchap ; weinige dagen vd6r zyn dood glinfterien hem nog de traanen in zyne oogen, terwyl by de
woorden van SCHILLER uitfprak.
Wem der grosfc wurf gelungen,
Eines freundes freund zu feyn.

Desniettemin was by met zyne . vriendfchap karig , het
geen zich uit de overige beerfcbende trekken van zyn
kara&er zeer wel laat - verklaaren, en maar door kleine
zielen , die ailemans vrienden zyn, nimmer een waaren vriend gehad hebben, kan misduid worden.
De rykdom van kundigheden , die' hy 1ezat, liep elk,
die hem kende , altyd in 't oog; by zelf was 'er fteeds
op uit, om dezelven uit te breiden en te verbeteren. Liet
by eenige geleerde oefeningen, waaraan by te voren overgegeeven was, vaaren, gelyk meetmaalen zyn geval geweest is , dan . ging hy altyd te raade met de berekening
van het nut, welk by 'er voor de waereld en voor zich
zelven uit kon trekken; want hoe veel prys by ook op
Ii 3
ge_
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geleerdheid itelde, de betrekking , waarin by fond alg
rnensch , had altyd den voorrang. Hy had een goeden
fmaak , en was zoo juist in bet oordeelen over zaaken,
dat zoo wel zyne tegepparty, als zyne vrienden , by rypere overweeging, niet konden nalaaten henr by te treden. In zyne Schriften bleven echter altyd nog ,fpooren
overig van het tydperk, waarin by opgevoed en .gevormd
was ; de gedaante , waarin 211es te voorfchyn kwam ,
droeg duidelyke kenmerken van de eerfle fchemering
van licht , dat over onze Vaderlandfche Literatuur
gegaan is. Menigvuldige ontydige invallen en nevengedachten , waarvan by te rykelyk voorzien was , om ze
geheel te kunnen onderdrukken , en gebrek aan genoegzaame naauwkeurigheid en gepastheid van uitdrukkingen,
Iran men in 't gene, dat by gefchreven heeft, met recht
her spen.
Als Godgeleerde dacht by helder en waarlyk opgeklaard; maar was geheel afkeerig , om anderen zyne ry,
pere inzichten op te dringen, en nam, uit zuc'nt voor de
rust zyner medemenfchen , eene beminnenswaardige befcheidenheid in acht, wanneer hy zelfs op de vrymoedigfte wyze zyne gedachten uitte. Hy verfoeide alien
geest van partydigheid en fchoolfche onverdraagzaamheid, en wilde zich nimmer in gefchillen over woorden
inlaaten. Wanneer hy jets van die natuur ontdekte , kon
by zelden zyn misnoegen gebeel . verbergen. Met de oprechtfte hoogachting van liberale Godgeieerden , en de
warmfte erkentenis van hunne verdienften voor de zedelykheid en menfchelyke gelukzaligheid, oordeelde hy,
dat de voorzichtigheid en omflandigheden van den tyd
aanraadden , om in zaaken , die de Godgeleerdheid en
den Godsdienst betreffen , een middelweg te houden , en den
Loon in de Annalen der TheologiMen Litteratur daarnaar
feeds in te richten, alhoewel hem deswegens, van veele
kanten , van tyd tot tyd zeer bittere, en dikwyls waarlyk
beleedigende, verwytingen gedaan zyn. Met dit door
hem aangelegd Tydfchrift had by zeer veel op , en had
al tang fchikkingen gemaakt, om het ook na zyn dood
te doen voortzetten, het geen by ook werkelyk aan den
onclergefchrevenen , die het nu onafgebroken laat voortgaan, beeft opgedraagen.
De kracht der overtuigingen , die by den Vereeuwigden hidden postgevat, zyn bevestigd door de rust, waarRiede by zyne langzaarne ontbinding te gemoet zag; door
do

VAN HASSENCAMP.

435
ae bedachtzaamheid, om voor zyne achtergelaatene Famitie Vrienden te zorgen; door het groot belang, dat hy,
altyd aan zich zelven gelyk , ten laatften toe bleef ftellen aan alles, wat beflisfend is voor het geluk en ongeluk der menschheid; en door de wyze overgegeevenheid
en onderwerping , waarmede hy zich over den dood en
den toekomftigen flaat uitdrukte.
Die Zalige! zyn dorst naar waarheid en licht is geftiFd. Elk , die gevoel heeft van menfchenwaarde en
grootheid van ziel , zal zyn aandenken eeren, zyn naam
met achting uitfpreeken, en tegen de verachting en verkleining van onbeduidende menfchen , die zwak genoeg
zyn, om alleen op zwakheden te letten , en zeldzaame
waarlyk fchitterende hoedanigheden van den voortreflykften aart over het hoofd te zien, met warmte weeten to
verdedigen.
Rinteln
den 8ften Oelober
1797.

LUDWIG WACHLER,
Profesfor der Theologie , Redaeieur
der Annalen der Theo!. Litter.
en Kerkgefchiedenis.

Eenige Byzonderbeden uit de Leevensbericbten van
HASSENCAMP door hem zelven berchreven.

1. M,

Deze waarlyk uitmuntende Man zag te Marburg het
leevenslicht. Zyn Vader, een Koopman en medelid van
den Raad derzelver Stad , wtrd hem reeds in zyn vyfde
jaar ontrukt. Van de vroegfte jeugd of had hy eene on.
weerftaanelyke neiging tot letteroefeningen , en legde de
eerfte gronden tot den hoogen graad van kundigheden ,
die by zich vervolgends heeft eigen gemaakt , aan de
School te Marburg, voornaamelyk onder het verftandig
opzicht en de wyze leiding van Profesfor MEL een
voortreffelyk Schoolleeraar , wiens gedachtenis HASSENCAMP, in deze Leevensberichten , met een leevendig gevoel van dankbaarheid, roemt.
In 1760 begon hy de Academifche Lesfen iri zyne Va•
derftad by te woonen, daar Coen. door I. W. SCHROEDER
in de Griekfche en Oosterfche Taalen , door COING en
SPANGENEERG in de Philofophie en Mathefis, en door
GEIGER en HAAS in de Algemeene en byzondere Staatenen Kerkgefchiedenis onderwys werd gegeeven. Niet
in de Mathefis, maar ook in zyne geheele wyze van
den1i4
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denken , verklaarde de Vereeuwigde zeer veel aan den
Hoogleeraar SPANGENBERG een werkdaadig Christen ,
en in menigerlei opzichten eerwaardig man , eenig in zyn
foort, tot wren by altyd den vryen toegang had, en die
hem ook naderhand, in weerwil van verfcheidenheid van
gevoelens , tot zyn dood toe met zyne vertrouwelyke
vriendfchap vereerde, verfchuldigd te weezen. Ter de.
zer tyd werd by ook in de Woifiaanfche Philofophie,
die toen aldaar nog den boventoon had, ingewyd. Watt.aan hy naderhand , toen hy zag , dat ze geenzins die
waarde had, welke men 'er aan toefehreef, en die grootendeels neerkwarn op verklaaringen van woorden , fyne
onderfcheidingen, en denkbeeldige, meestal geheel wille.
keurige, bepaalingen, die geen reellen grondflag , hoe ook
$enaamd, hebben , evenwel dat groot nut toekende, dat
jonge lieden, door derzelver beoefening, geregeld, fcherp,
zinnig en grondig kunnen leeren denken, hoewel hy, ook
tot dat eipde., verre weg de voorkeur gaf aan de Mathefis.
Zyp verblyf aan de Hoogefchool te Marburg werd niet wet.
nig veraangenaamd door bet nuttig verkeer, dat by daar
had, met geleerde tydgenooten, waaronder by ook den
beroemden Amflerdamfchen Hoogleeraar WYTTENBACH
mot Wien,
e oude Prof. WYTTENBACH , KRAFT en DUYSING
snaakten toen aldaar, de Theologifche Faculteit uit, wicr
Lesfen HASSENCAMP, na eenige jaaren zich alleen met de
Taalen, Mathefis, en andere voorbereidende weetedchap4
pen, opgehouden to hebben, nu ook begon by te woonen. Deze geleerde Mannen hadden hunne groote verdienften. Hy rekende echter nog meer te denken te heb.
ben aan den Hoogleeraar ROBERT, die tegen bet einde
van zyne Academifche fludien derwaarts kwam , en
hem met raad en daad , tot nadere vorming van zyne
wyzevan denkep en werken , en tot verkryging van
grondige kennis in de Godgeleerdheid, van den meesten
dienst geweest is.
In 1765 kwam by allereerst als Schryver te voorfchyn
van eerie Commentatio philologieo,critica de Pentamucho
LXX Interpretton Graco, non ex Hebrdeo, fed Samaritan()
textu converfii, die by , onder Voorzitting 'van Profesfor.
SCHROEDER , openlyk verdedigde. Het, gevoelen , door
hem in dat Strydfctutft voorgeftaan , vond toen vry wat
tegenfpraak, Naderhand hebben de beroemdfle mannen,
zicanotoi DATHE en anderen , 'er hunne goedkeuring
aan
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*an gegeeven. Het vervolg van deze fchoone Verhande.
ling is naderhand door hem te Rinteln, in de vorm van
Programmata, aan de geleerde waereld medegedeeld.
In het voorjaar van 1766 wierd by by de Theol. Fa.
culteit te Marburg onder het getal der Candidates aangenornen. En nu -reisde by van daar over Casfel, daar
by alle merkwaardigheden bezichtigde , en zich oak andermaal liet examineren, naar Gottingen. Daar hoorde hy
MICHAeLIS, WALCH, MULLER , LESS, K1ESTNER, HELLMAN en HEYNE , en maakte zich ondertusfchen de ryke

boekery, een der fchoonfte cieraaden van geheel Duitschland, en alwat in dien omtrek, ook voor de Natuurlyke
Historie, van aangelegenheid is, ten nutte.
In 1767 liet by Anmerkungen uber die lezten paragra..

phen des Hrn Hofrath MICHAeLIS Einleitung in die Gott.
fiche Schrtften des Neuen Bundes drukken , waarin de

vooronderitelling van MICHAeLIS, dat de oude Sytifche
Kerk verfcheiden. boeken van bet N. T., en wel byzonder ook de Openbaaring van Johannes, niet voor kanonyk gehouden heeft, werd tegengefproken. Prof. N. 13ARKEY heeft 'er eene Nederd. Vertaaling van in 't licht gegeeven: Bewys , dat liet kanonyk gezag der avTiA6yOtkEva,
dat is van yacobtis, Petrus tweede, Yoannes tweede en derde,
en Yudas Brieven , mitsgaders der. Openbaringen van Yoannes, van de oude Syrifehe Kerk wel degelyk erkend is,
tegen 'ds aanmerkingen van den Heere MICHAeLIS.

Diliddelourg 1770.
Nu was zyne gezondheid door veel zitten en ftudeeren,
en andere omttandigheden, in een wankelenden ttaat, die
hem Gottingen deed verlaaten , en tot het befluit bragt,
om door eene groote reis de herflelling derzelve te be•
proeven. Deze merkwaardige reis door een gedeelte van
Duitschland, Holland, Engeland en Frankryk , beeft,volgens 's Mans eigen aanteekeningen , voor hem epoche
gemaakt. Zy diende niet alleen ten voordeele van zyne
gezondheid , maar verfchafte hem de fchoonfte gelegenheid, om zyne tot hiertoe, zoo by zelf zegt, nog bekrompene begrippen en naauw beperkte kundigheden meer te
ontwikkelen en verder uit te breiden. Nu las by niet
meer in doode boeken; maar het groote leevendige bock
der waereld, van natuur en konst, werd voor hem geopend, waarin by zegt vlytig, en ook, dewyl by daartoe
tamelyk wel voorbereid was, niet zonder nut, geleezen tc
hebben.
Ii 5
Den
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Den meesten tyd bragt by in Engeland door, keerde,
na omtrent een jaar uitlandig geweest te zyn , in 1768
naar Marburg te rug , en begon daar Voorleezingen te
bouden. Maar kort daarna werd by tot Profesfor in de
Mathefis en Oosterfche Taalen te Rinteln beroepen , 't
Been hy ook aannam, en tegen Michaelis derwaarts
reisde.
Nu ving by zyne Leerplaats aan met eene openbaare
Redevoering de eximia per egr inat ion um eruditarum utililate, & de -mod° eas rate inliituendi , en fchreef terzelver tyd kurze gefchichte der bemuhungen, die meereslange
zu erfinden. Hy had op reis gelegenheid gehad, bierorn•
trent nader onderricht te bekomen. In 1774 is van dit
$tukjen eene tweede uitgave in 't fiat verfchenen.
Omtrent dien tyd nam hy ook deel aan verfcheidene
Maandfchriften, Bibliotheeken, en geleerde Nieuwspapieren. Dit gaf ook aanleiding tot de uitgave van verfcheidene kleine Stukjens , die onder de hand te uitvoerig
voor eene recenfie wierden. Zoo ontttonden zyne Erinnerungen gegen die vom Herrn Dr. KENNICOTT herausge.
gebene iinmerkungen uber 1 Sam. VI: 19. (Obfervations
on i Sam. VI: 19.) worin desfen netse aufiofung tier bier
vorkommenden Schwierigkeiten gepruft, widerlegt, and eine
andere an deren ileac gefezt wird. Francf. and Leipz.
1770. Dit gefchrift is ook door BARKEY in 't Nederd.
vertaald uitgegeeven 1771. 'Er is ook eene Engelfche
Overzetting van -g oorbanden. Hieruit ontftond eene vriendelyke pennettryd met den Jenafchen Prof. in de Ooster.
fche Taalen, BOHN, die daartegen fchreef eene Unterfu.
chung der bisher belonders von DOCIIART and Dr. KENN!.
COTT gegebenen erklarung uber I Sam. VI: 19. wobey
gleich eine richtigere bewtefen wird. Waarop HASSENCAMP
antwoordde in een Sendfchreiben an Profesfor BOHN,
die fie& I Sam. VI: i9. betrefend. Ook hebben nog an.

dere Geleerden voor en tegen dit Stukjen gelchreven,
Aan foortgelyke aanleiding is ook zyn Verfuch einer
iteuen erklarung der fiebenzig, wochen Daniels, 1 772. (voor.
naamelyk ingericht tegen de verklaaring van MICHAeLIS)
deszelfs oorfprong fchuldig. Alsmede der entdekte wahra
urfprung der alte Bibeluberfetzungen ; die in ihr voriges
verfetzte TychfenJche erdichtungen, and der gerettete
Samaritansfehe text, von einem then fo warmest freunds
der achten, als ab,gefagten feinde alles afterkritik. Min.
Oen I775. Het deed hem naderhand Iced, zich in dit
Niches
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hatstgenoemde Schrift eenige harde uitdrukkingen in drift
te hebben Iaaten ontvallen, waarvan hy zelfs, hoewel by
:Anders in de zaak zelve meende het recht aan zyne zyde
gehad te hebben , en hoezeer ook TYCHSEN, gewoon aan
onvriendelyke bejegeningen van verdienttelyke manner],
minder rede fcheen te hebben , om iets dergelyks euvel
te neernen , in zyne Leevensberichten eene openbaare bekentenis van leedweezen heeft afgelegd.
In den Zomer des pars 1770 deed by nog eene geleen,
de reis door Boven en Neder- Saxen , en de Brandenburgfche Landen. Zyn verblyf te Berlin , waarvan by
in zyne Leevensbefchryving met veel opgenomenheid
fpreekt, vooral uit hoofde van de kennis, die by aldaar,
door toedoen van den Opperconfiftoriaalraad TELLER
met de voornaamfte lieden maakte, had voor hem het g,evolg, dat hem vervolgens een en andermaal een post in
de Pruisfifche Staaten werd opgedraagen, en wel laatst
die van Confittoriaalraad en Rector van het Joachimthalifche Gymnafium te Berlin, op zeer voordeelige voorwaarden , die by evenwel, door de groote begunitiging van
den Vorst van Hesfen-Casfel, niet kon aanvaarden.
Omtrent dien tyd kwamen eenige Schriften over de
Protettantfche Univerfiteiten te voorfchyn , (Raifonnement uber die Prote anti fehe Univerfitaeten , en A bbti fcben
Daartegen fchreef HASSENCAMP, Ein anderer

mit kleinen Akademien Sympathi fi tender Raifinneur, , ii,
einigen gegen das Itaifonnement uber die P rota antifthen
Univer Poeta; in Deutschland gerichteten Briefen , 177E.

Waarin by eene getrouwe befchryving van de Rintelnfche Academie gaf , en verfcheidene misttellingen in de
bovengenoemde Schriften weerlegde.
In 1771 begaf hy zich in den echt met de eenige
Dochter van den Saxen-Eifenaifchen Raad VON AVEMANN.

In 1778 deed by weder , deels met andere oogmerken , en ook deels tot heritelling zyner gezondheid ,
eene reis door Duitschland, gebruikte eenige weeken de
bronwateren te Langenfchwalbag, en keerde fangs den
Ellyn te rug naar beneden. By welke gelegenheid by
de fraaie Stad Neuwied, en de Broedergemeenre aldaar,
]eerde kennen ; welk een en ander hem eene ruime ftof
gaf tot de gewigtigtte waarneemingen.
In dien tyd werd by ook gewoon medelid van het
An-
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Antiquarisch Genootfchap te Casfel , by 't welk by i.e.
dert ook verfcheidene Verhandelingen heeft ingezonden.
In den Zomer van 178. 2 was HASSENCAMP met Prof.
ItORRKT als Gedeputeerden van de beide Hesfen • Casfelfche Univerfiteiten Rinteln en Marburg , by de viering van het Jubile te Wurzburg tegenwoordig , waar.
van de eerstgenoemde een omttandig naricht liet drukken in een Brief, in 1783 uitgekomen, Briefe eines reln
fenden von Pyrmont Casfel, Marburg , Wurzburg und
Wilhelmsbad. By deze gelegenheid hield hy in eene zit-

ting van het Antiquarisch Genootfchap te Castel eene
voorleezing uber das bekannte alte Syrisch Chinelifche
Monument, die ook in het voornoemde gefchrift gedrukt
that, en had terzelver tyd het genoegen, dat een door
hem ontworpen Opfchrift vuor het heerlyk Standbeeld
van den Landgraaf Frederik den Mien aldaar werd goedgekeurd, het geen ook naderhand op dat heerlyk Gedenk•
ltuk geplaatst is.
Voorts bericht ons, de Vereeuwigde , dat by nog verfcheidene kleine Verhandelingen in Maandfchxiften , BIbliotheeken , en zoogenaamde Intelligenzbladen , deels met,
deels zonder, naam , heeft laaten drukken, Programmata
gefchreven , Redevoeringen gehouden, en Voorleezingen,
ingezonden heeft waarvaa by alleen de volgende noemt.
Een Programma op het geboortefeest van den Landgraaf
in 1784 , von deco grosfen nuzzen der Strahlableitcr und
ihrer vortheilhafteften einrichtung zur befchuzzung ganzcr
Stadte, en een ander tot aankondiging van de Lykrede op
denzelfden , (die hy ook zelf gehouden heeft,) y on den
fporen .der unlierbliehkeit,welche fich in der altejlen fchriftlichen urkunde des menfchengefchlechtes, in. dem bridle Hiob2
yorfinden, in 1785.

in 1789 begon by, met een aantal van de beroemdtte
en opgeklaardIte Godgeleerden in Duitschland, het nieuwe Theologifche Journaal, onder den titel van iinnalen
der neuefien Theologifthen Litteratur und Kirchengefchichte,

dat zoo algemeen is toegejuicbd, uit te geeven. In dat
zelfde jaar ontving by ook de waardigheid van Confifloriaalraad.
In 1791 liet by een Auszug aus BRUCE reifen nach
Abysfinien , nebst einem 4nhang dazu , welcher berichtigungen und zufatze aus der Naturgbfchichte von .1. GMEs
und aus der alien, befonders orientaltfrhAn, LiltOra•

tut
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Air von yerfchiedenen gelehrten &anal!, vervaardigen, in
a Banden, met Kaarten. fly zegt zelf aan het Aanhangfel eenig deel gehad te hebben.
In dat zelfde par had by bet ongeluk zyne geliefde
Eciftgenoote , met welke by 20 jaaren zeer vergenoegd
geleefd had, te verliezen. Zy liet hem 4 kinderen , 4en
zoon en drie dochters, achter.
Kort daarop deed by wederom, ook deels tot herflelling van zyne gezondheid, eene geleerde reis naar Saxen,
bezocht "by die gelegenheid, onder anderen , in den omtrek van omtrent ao myleh, vyf Univerliteiten , Gottingen, Leipzig, Halle, Jena en Erfurt, en had de eer tot
Medelid van de Academie der Weetenfchappen te Mentz
aangenomen te worden.
Verder gaan de eigeh Leevensberichten van den beroemden HASSENCAMF niet. Hy zegt, aan 't einde derzelven,
clat nu (in 1792) zyne beroeps- en ambts-bezigheden ,
eh de uitgave der Theologifche Annalen , die hem in
eene uitgebreide coirespondentie ingewikkeld hebben, al
zyn tyd wegneemen; en dat by, zoo laug het der VoorZienigheid behaagen zal zyn /eeven en gezondheid te vetlengen, zal voortgaan de waereld , naar zyn vermogen,
van dienst te weezen.
En hierin is de onfterfelyke man , volgens het getuigenis van zyn Ambtgenoot, en alien, die hem gekend en
Van naby beaamd hebben, met .rusteloozen yver, tot in
de laatite oogenhlikkeh van zyn roemviraardig leeven
Volflandig gebleven. Het is niet te berekenen, hoe ved
's Mans onvermoeide arbeid , tot onafgebroken voortzetting der Annalen , wyd en zyd heeft toegebragt tot be*Ordering der algemeene opklaaring. Andere Schriften
Van aanbelang zyn 'er, zoo verre wy ons nu erinneren ,
federt niet van hem in 't Licht verfchenen, behalven
Lebensbefchreibung von D. micHAeLts you ihen fclbst
abgefast, mit anmerkungen von HASSENCAMP, in 1793, en
deszelfs kleine Schriften, theologifchen, philologifaten, anal
mathetnatifchen inhalts, in 17y4.
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()I'D/anti:1.YR GEVAL OMTRENT BEN ' TER DOOD
WEZEN MISDADIGER , IN ENGELAND.

(Medegedeeld door den Heer

R. ARRENBERG , te

Rotterdam.)

aar men in Engeland nimmer een Pynbank gebruikt,
om een misdadiger tot bekendtenis te brengen, maar
D
de Rechter hem alleenlyk op den Eed van getuigen , en
de klaarblyklykheid van de zaak, tot den dood, of eene
mindere ftraffe, veroordeelt, heeft deze manier van rechts&ging altoos veel goedkeuring by andere Natien verwor•
yen. WENDEBORW, die dezelve, in zyn Staat 1,11 GrootBrittanje, naauwkeurig befchreven heeft, houd ze, verre
weg , verkieslyk , boven die, welke in andere Landed
in gebruik is, en het ontbreekt niet aan lieden in ons
Vaderland, die , by gelegenheid van bet affchaffen der
1)ynbank in deze Republyk, en de raadpleging der Wetgevende Magt , om, in plants van dezelve , eene andere
manier van procederen daar te aellen, beweren, dat dezelve hier te iande,behoorde ingevoerd te worden. Wat
bet beste zy mogen Staatkundigen en Rechtsgeleerden
betlisfen ; maar zeker is bet, dat deze manier van Rechtsplegen in Lyfitraflyke .taken geenzins zoo voldoende is,
oni een gemoedelyken Rechter in alle gevallen gerust te
aellen dat by geen onfchuldigen veroordeeld heeft, als
men zich in het algemeen verbeeldt.
Zy , die gewoon zyn de Engelfche nieuwspanieren te
1ezen , waarin alle Lyfftraflyke Rechtsplegingen publyk
gemaakt worden, vinden daat in telkens voorbeelden van
misdadigers, die wel tot het laatae oogenblik de hun aangetygde tnisdkden ontkennen; maar wauneer zy zien, dat
geen pardon, of uititel van executie„ te wagten is,
bunne &hula belyden , en de billykheid van het over bun
geilageri NionniS erkennen, doch daar .tcgen ;yindt men ook
menigvuldige voorbeelden van zoodamgen, die beflendig
de tegen bun ingebragte befchuldiging ontkennen , zich
aan de misdaad, om welke zy ter dood gebragt worden , onfchuldig verklaren, en 'er de eeuwigheid op infiappen.
Dan boven en behalven deze daaglykfche voorvallen,
zal het volgend opmerklyk Value' doe zien dat een
Recb-
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Rechter , in weerwil van een aantal getuigen en de
grootde klaarblyklykheid , kan misleid worden, en een
onfchuldigen veroordeelen.

VOOr eenige jaren, kwam een Franschman , Yacques
Dumoulin genaamd , met vrouw en kinderen en een getinge fomme gelds, in Engeland. 'Lich in Londen ter neder gezet heb bende, won hy zyn beftaan met groote partyen van gefmOkkelde en aangehaalde goederen, die aan
den Tol opgeveild worden, te koopen, en dezelven wederom in het klein te verkoopen. Schoon zy, die dezen
handel dryven in Engeland, alwaar geen fatzoenlyk man
die goederen zou durven koopen, zeer veracht worden,
Mond egter Dumoulin in taamlyk goede achting by alien die
hem kenden, en zou dezelve waarfchyniyk behouden hebben , indien by niet tevens onder het Vermoeden geraakt
ware van een valfche Munter te wezen. Dit vermoeden
ontftond bier uit , om dat Dumoulin , als hem iemand
geld betaald had, telkens terug.kwam , zeggende dat by
valsCh geld ontfangen had , en ., hoe zeer men hem van
het tegendeel trachtte te overtingen , altyd zoo clerk op
zyn ftuk itaan bleef, en zoo lang aanhield, tot dat men
hem bet geld verwisfeld had; zoo dat by daardoor wetbust al zyne achting en credit verloor.
Op zekeren dag , aan een man , Harris genaamd ,
met wren by te voren noolt eenige zaken gedaan had;
voor zeventig Ponden Sterlings aan goederen verkogt hebbende, betaalde hem . die man , voor een gedeelte , met
Guinies , en voor bet anUer gecleelte , met Portugeesch
good. In bet eerst maakte hy eenige zwarigheid om dat
laatfte geld te ontvangen ; dock, op de verzekering van
Harris, dat hy al dit geld naauwkeurig bezien en gewogen had, nam by bet eindlyk aan, en gaf hem quitantie;
elan eenige dagen daar na kwam by by hem terug met
zes Guinies, die hy zeide dat valsch en onder het geld
geweest waren, 't welk by van hem ontvangen had. Harris
Meld het tegendeel ftaande , en weigerde die Guinies te
verwisfelen. Dumoulin verzekerde, dat hy, dit' geld van
hem ontfangen hebbende, het terftond in zyn bureau gelegd , en bet niet aangeraakt had v6Or dat 'er dien
dag een Wisfelbrief mede had willen betalen , wanneer
by die valfche ftukken 'er onder gevonden had.
Het gevolg van dit gefchil was , dat het voor den
Rechter gebragt wad , en Amman een Fed gedaan
heb-
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hebbende, dat by dit valfche geld in de daad, van
Harris ontfangen had, werd de laattte verwezen om dat
valfche geld tegen goed geld aan hem te verwisfelem
Harris, woedende van zich zoo bedrogen te zien door
een valfchen Eed van Dumoulin, vertelde dit geval aan
ieder den, en ontdekte men dat verfcheiden menfchen
dezelfde historic met Dumoulin gehad , hadden , en bier
door verviel zyn credit dermaten , dat niemand meer
met hem te doen wilde hebben. Dumoulin, ondervinderide dat de vertelling-en van Harris de eorzaak van
zyn discredit waren , deed hem een proces van injurie
aan. Voor den Rechter verfchenen, en de aanklagte_gedean zynde , verdedigde Harris zich yverig , deed een
naauwkeurig en omftandig verlag van het geval, en een
aantal getuigen by zich hebbende, die dezelfde moeilyk•
heid met Dumoulin , over valsch geld , gehad hadden
bragt hy het zoo ver, dat de Rechter began te vermoeden , dat Dumoulin, in de daad, een valfche Munter
was, en hem derhalven in hegtenis deed nemen. Vervolgens order gegeven zynde, om zyn huis te doorzoeken, vond, men in zyn bureau elle de Inftrumenten van
ten, valfchen Munter.
De pogingen, die men bewees dat Dumoulin gedaan
had, om telkens valsch tegen goed geld te verwisfelen,
de quantiteit, die men 'er nog van by hem vond, gevoegd by de ontdekking van de Inftrumenten, maakte
een volkomen bewys ten zynen laste uit Hier by kwam
.nog de herinnering van de onberchatundheid, met .welke
by gedurig den een en ander gedwongen had 'het geld teverwisfelen; den valfchen Eed dien by tegen Harrit
gedaan, en bet proces, waarin hy hem betrokken ,had;dit alles, te famen genomen, maakte Dumoulin zoo verachtlyk in de oogen van alle menfchen , dat een ieder
verlangde hem voorbeeldig gettraft te•zien; ook werd by,
op den Eed der getuigen en de klaarblyklykheid van de
zaak, ter dood verwezen.
Wie, die dit Verhaal tot hiertoe gelezen heeft, zal
Dumoulin niet fchuldig, en het over hem, near de. Engelfche manier van procederen, gevelde vonnis voor bitlyk en gegrond, oordeelen? maar wat gebeurde 'er? Terwyl Dumoulin onder het vonnis des, doods zat, en nog
maar weinige dagen te levee had, geviel het dat zekere
Graveur Williams, door Londen rydende, van zyn -paard
florae, en dien vat oogenbliklyk bettted Xyne Vrouiv
diet
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die hoog zwanger was, miskraamde van fcbrik, en kreeg
zulke hevige ituipen , dat 'er niet dap de dood te wagten was. Voeleude dat haar einde naderde, zond zy om
de Vrouw van Dumoulin, en geeischt hebbende dat men
ze by haar alleen zou Paten, fprak zy haar in dezervoegen aan:
MejuffrOuw! ik heb u eene zonderlinge zaak te ontdekken. Myn man en drie ander perfonen (die zy
„ met namen ' noemde) hebben, federt eenige jaren, al„ leen beftaan door het waken van valiche Guinies, en
„ dewyl men my dikwils gebruikte am dat geld uit te
geven , ben ik daar door agter het gebeim geraakt.
„ Hier door weet ik, dat, ëen van hun by uw man als
„ knegt in dienst geraakt zynde , de anderen hem fleutels bezorgd `hebben, waar mede l-t-Sr de bureau en les„ fenaar van zyn meester 'kande openen, en dat hy door
„ dit middel telkens bet goed geld daar uit genomen, en
,) het valfche 'er voor in plaats gelegd heeft ; dat door
„ die kunstgrepen uw man zyn credit in den handel ver75 lorep heeft , en nu ook zyn leven door een fchandely„ ken dood 'Itaat te verliezen, indict' men hem niet fpoe„ dig tracht te redden,”
Na dat de Vrouw , met zeer veel moeite , alle die
woorden uitgefproken had , kreeg zy weder eene hevige
ftuip, en itierf.
De Vrouw van Dumoulin, zonder tydverzuim, het een
en ander den Rechter aangebragt hebbende , werden de
befchuldigden in hegtenis genomen. et-i van bun verfchrikt en ontfteld zynde, bekende teritond de geheele
zaak, en wees de plaats aan daar het overige gereedfchap en valsch geld verborgen was. Men vond, ander
de goederen y ap den knegt van Dumoulin, verfcheiden
afdrukfels van fleutels in wasch , benevens ce p bos met
gemaakte fleutels. '.Coen hem dit alles door den Rechter vertoond werd, itortte by een vloed van trailer', en
bekende al het gen, waar mede by berchuldigd werd.
Gevraagd zynde , hae die Inftrumenten, welken in zyns
rneesters bureau gevonden waren, en die by bekende de
gyne te wezen, daar in geraakt waren, gaf hy ten antwoord, dat, toen hy gehoord had, dat zyn meester,
begtenis genomen was, by wel begreep, dat de Juititie het
huts Z014_ komen doorzoeken, en vreezende dat men dit
gereedfchap by hem mogt vinden, hv daarom fchielyk,
IVIENG. 1798. No.
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door middel van den fleutel , dien by 'er van had , zyns
meesters bureau geopend, en het daar in gelegd had.
Door deze bekendterns, zag men nu de waare reden,
waarom Dumottlin zoo dikwils valsch geld by den een
en ander te rug gebragt had; dat alle zyne klagten gegrond waren, en zyn Eed zniver was geweest; en dat ,
buiten dit zeer zonderling toeval, een eerlyk man, enkel
op bewyzen , die , hoe groot een trap van waarfchynlykheid dezelven ook mogten gehad hebben , egter
valsch waren , onfchuldig zou ter dood gebragt zyn geworden.

VOORDEELEN VAN MN DEUR BEZIG , ALS VILBNAAST EN
GEJAAGD TE VER200NEN.

(Naar het Engelsch.)
MED EBURGERS!

nder de veclvuldige iloffen , die ernftig of boertig behandeld zyn, door hun , die, van tyd tot tyd, u eenig Stukje
ter plaatzinge toezencien , kan ik my niet herinneren , dat de
roordeelen van zich drak bezig , als verhaast en gejaagd, re
vertoonen , door ietnand zyn opgemerkt ; fchoon het nietnand
aan veelvuldige gelegenheden kan ontbreeken , als by de be.
dryven en woelingen der Menfchen nagaat , am getroffen te
warden door de zonderlinge neiging, Welke zich by zommigen
opdoer, om zich te vertoonen als verhaast in alles wat zy ver.
ripen , en de verdienften van alle hunne bedryven doen beam
in deeze eenige hoedanigheid , verhaasting.
Zulks mag , in den eerften opflage, ftrydig fchynen met de
natuurlyke neiging der menfchen , die tot rust en gemak overbelt, of, gelyk een myner vrienden dit gewoon is uit te drukken , „ het vermaak te hebben van ftil te zitten;" men zal het
egter byzonder vinden , dat zo groat eene menigrc zich met
fnelheid beweegt, dat wy, ander de uitfieekende charadertrekken van den Mensch in het gezenig leeven , die woeligheid en
drukte mogen tellen.
Eenige verdieniten mogen wy 'er aan toefchryven, wanneer wy
het van de zyde der Lichaamsoefening befchouwen ; want het
beet niet gemaklyk kunnen vallen de natuurlyke en aangeboo•
rene rustzoekende gemaklykheid te verzaaken ; en deeze betooningen van werkzaamheid in eene hebbelykheid te veranderen,
dit moet in den aanvange zeer bezwaarlyk en voor veelen
iloogst Wag geweest zyn, en, met de daad, onmagelyk om het
tern
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tern vollen te bewerkfielligen. — Men mag desgelyks denken,
dat de Flugvoetigen , uic een ander oogpunt beichouwd, op
verdientien aanfpraak hebben , als volgende de beste voorfchriften der Gezondheidsleere, ik meen Lichaamsbeweeging, zonder
welke, in zekere maate, het Lichaam niet tang gezond kan
blyven. Menfclien, immers, die zich aan dagelykfche wanded
lingen gewennen, en nook toelaaten dat hun bloed of vogtea
door ffilflaan bederven , merkt men op dat doorgaans een
lang leeven, en in 't zelve eerie groote maate van gezondheid,
genieten.
Maar,, Medeburgers! ik hoop dat ik niet van liefdeloos oor.
deelen verdagt zal gehouden worden, wanneer ik, aan de behoorlyke Lichaamsoefening en beweeging alien daar aan ver.
fchuldigden lof geevende , dat verhaasten , dat jaagen , waat
over ik u, in deezen Brieve, wenschte te oncierhouden ,
eene geheel andere oorzaak toefchryve ; naamlyk aan dien trots,
welke ons aanprikkelt otn in het oog der by . en omflanderen
als iemand voor te komen, die een Man van zaaken, een Man
van belang, is.
Een Man, die langs (haat wandelt met een traagen en als
afgemeeten tred , en uic den weg gaat voor elke hindernis Welke
hem ontmoet, that veel minder !taus om in 't oog te vallen,
dan hy, die , met flingerende armen, de fuelle beweegingen der
voeten volgende, zynen weg aflegt, als of by zaaken van het
uiterfbe belang volvoert; die een fchrik mag heeten vaneblinde
en gebrekkige Bedelaars , van Kruijers en Groenwyven. De
eersrgemelde zal de Stad van het eerie tot het andere einde
doorwandelen , zonder iemands oog te trekken ; terwyl de
laatstgenoemde, eer by ecn ftraat ten einde is, honderd oogen
tot zich gelokt, en de aangaapende nieuwsgierigheid gaande gemaakt heeft om te weeten wie by is. en na te fpeuren wat
by zal doen. —Het kan, egter, gebeuren dat die beiden om,
een en de'elfde zaak uit zyn . of, 'c geen nog waarfchynlyker is,
dat hy, die erntlig en deftig voortftapt, lets zeer gewigrigs in
't hoofd heeft, terwyl de ander , dour veel vertoons van drukre, tragt aan te vullen , war hem daadlyk in bezigheid ont•
breekt. Indien beide deeze Lieden hunne Winiten aan 't
elude van den dag, mar den tyd aan werkzaantheid hefted ,
afmaten , zou het verfchil waarfchynlyk niet groot weezen ;
maar het is de Sehyn, het is de Yerteening, welke den lid.
hebber van haastmaaken behaagt, en by verwerft den prys def
overwinninge by de zodanigen , die alleen oordeelen naar
geen voor oo gen is (en dit maakt het groottle gedeelte des
Menschdoms uit,) welke zyn mededinger zoekt te ontvaa•
gen uic de hand van bet veel kleinder getal kundigen.
Op de Dorpen Zien Avy , op eerie treffende wyze, geen
een Schryver van naam genoemd heeft ,, de waardigheid vat!
„ Drukte." Een Postwagen komt niet op den Straatweg by
den
Kks

448

ilZ vOoRDEELIN

den ingang, of de Voerman , den fmnak der Reizigeren ken
tende, legt 'er de zweep over, rydt uic al zyn magi , tot
fchrik van oude en kreupele Vrouwen , en met gevaar voor
kleine Kinderen ; die even loopen ; by ftoort de werkzaamheid
der landlieden , die den hats uitrekken om te zien wie 'er
komt. Dit , met het geraas der wielen, het gekletter van de
zweep, en het blafEn der honden, zult gy my wet willen toeflemmen, maakt geen gering gedeelte uic van lets betangryks ;
't welk alles in 't einde bekroond wordt door het Indic:men
van den Hospes , en het loopen der Kuegts oin den wagen te
openen, .en de Reizigers te •brengen in de Blaauwe Engel, of
de Groe.ne Valk; plaatzen, niet zeer ultiteekend van naam, maar
niet ongefehikt ten flotbedryf van dit vercoonmaakend ydel
gewoel.
Behoef ik u te zeggen, dat, in het reizen der Perfoonen van
hoogen en uitfleekenden rang , voortvaaren en fchielykheid het
groot onderfcheid uitmaakt tnsfchen bun en het Gemeen y Het
fchielyk aankomen der vooruitgezondenen , misfchien flegts vyf minuten vOnr de kotnst der hooge Perfoonadien, om te zeggen dat
zy op weg en naby zyn;de verwarring, welke die tyding in een
Herberg te wege brengt ,die of vol yolks, of misfchien niet zeer
groat it:: het geraas op de fieenen , of de wolk van ftof, die
'er opgaat — zyn groote dingen: deeze, Burgers! , zyn Dorpsvoortreflykheden , die nook iu 't hoofd kwamen van tangzaame
en bedaarde Reizigers, die hunnen weg , zonder opfchudding
te maaken, afleggen. Zy verwekken een hoog en verheeven
denkbeeld van de aangekomene Perfoonen; een hoop menfchen
fchaart zieh om getuigen te weeten van het af- en binnentree•
den dier aanzienlyke Perfoonadien ; 't welk, opdat Mies wel
zamenflemme en aan elkander beantwoorde, met een wip gefchiedt ; en zo worth 'er alleen een ras voorbygaand verfchynzel verleend aan den gaapenden toekyker, wiens verbeelding
daar door misfchien beter onthaal geniet dan door een
men gezigt.
Menfchen, wier zaak bet is, ten Hove, of elders wear Gunften Worden uirgedeeld, zich te vervoegen, weeten ten vollen,
van hoe veel belangs het doorgaans Is, Drukte re vertoonen,
zo in 't komen als in 't heenen gaan. Schoon zy ter wereld
niets anders te doen hebben dan een enkel Compliment by den
Vorst, of die de Oppermogendheld verbeeldt , te . maaken beftaande in eene bulging en het prevelen van eenige woorden,
zy vliegen been, en ftreeven met dringend geweld ter crappe op.
Dit Driftbetoon kan nergens anders uit voortfpruiten dan uit
een beginzel van pligtvaardigheid; en om de Gunsthetooners
niet te laaten wagten. — De omftaande menigte meet him
geYoe/en over die Perfoonen naar die maataaf af. Hoe vaak
hen ik ooggetuigen geweest , dat een oud jichtig Heer onge%leo althaus onopgemerkt , op het vGorplein hobbelde; terwyl
eau
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ten jonge knaap , uiterlyk van aanzien , door zyn vluggen flap
en vaardige beweeging, voor een Scaatsman gehouden wierd,
die eene dankbetuiging voor verkreege,ne bevordering ging afleggen. — Deeze dingen , Burgers ! mogen kieinighedert
fchynen maar de,eze beuzelingen „ zyn groat voor
lieden:'
Ja , ik beken , dat ik foms wanneer de geiegenheid zich
dear toe gunflig aanboodt, niet verfmaed heb. bier van gebruit
te maaken. Waargenomen hebbende , dat lieden, die traag
langzaam zich vervoegden na een plans van eenig .becltyf,
of zy met de daad, niets te doen hadden, door de Oppasfers
Met werden toegelaaten ; tern/ ik, het vertoon maakende van
groote drukte , en met een tred die belangrykheid aanduidde te voorfchyu treedende en doordringende, gereeden toegang verwierf. Dan in zulke haastvertooningen valt niet veet
te berispen.
Misfehien zal men bier op inbrengen, dat myne Belling wegens het 'least- en Druktebetoon eene foort van trots is, der
dezelve niet zo zeer met dien main moet beftempeld warden,
als de deftige tred , elgen aan een fiaarlyken ouimegang; maar
fchoon ik dit erkenne., zal her niet meer zeggen , dan dat 'er
meer dan den weg is om het zelfde einde te bereiken ;. en
hebbe men hier by te bedenken, dat das eene mauler van doen
een middel is am vertoon van veelbeduidendheid te maaken
welk iedereen niet in zyne magt heeft. Maar alles war verworven kan warden door het vertoonen van Haast en Drukta
is gewaklyk voor iedereen verkrygbaar , zulks kan gereed en
ten alien tyde re werk gefteld worden , te voet , te paard,
en te wagen.
Waarom is het, dat zo veelen onzer jonge Kooplieden , die
in den Zorner op een Buiten hun verblyf moeten neemen,
den heetfchenden finaak en mode te volgen , dikwyls gevaar
loopen van hall en beenen te breeken, met, ornareeks den uuten in den voormiddag, in alleryl na de Stad te ryden, den otn
bier door de Bewoondets van de ommefireeken in het denkbeeld te brengen dat zy Liedeti van groom bezigheid en wet
bednidenis zyne Indien , hunne ,voorrvaarendheid ontilondt uir
bezorgdheid om 's morgens vroeg op hun 1Cantoor te weden ,
zouden zy dit zelfde einde veel gemaklyker en veitiger hebbeg
kunnen bereiken door hunne zagte bedden een dur Of twee vroeger te verlaaten.
Veei, zeer veel, in de dead. , van de fchigtige en woelende voortvaarendheid, welke wy hi lieden van bedryf waarneemen, moet toegefchreeven warden aan het verlies
der morgen- nuren ; doch zy tasten deerlyk mis , indien zy
denken , dat deeze kunnen ingehaald warden door zweep en
(poor. 1k heb 'er veelen gekend, die groote middelen verkree4
gen, , door welgeflaagde Speculadeti, en vlyrige oplettenheict,
die bun geregtigden tat den tytel van ft:1mnd= en yveri0
Kk3
Malt.
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3Mannen; maar ik ontmoette nimmer ender hun, die in den naamid•
dag kon vinden wat by in den voormiddag , verzuimd hadt. Het
van bezwaarlyk op het eene gedeelte van den dag de verrigtin.
gen van een ander gedeelte te volvoeren ; dit, denk ik nederig, is even bezwaarlyk als met de voeten te verrigten wat hec
werk der hauden is , of aan deli elleboog te beveelen dat
Ceen te doen , wat het oog meet uitvoeren.
Deezerwyze eenige aanmerkingen in 't midden gebragt hebbentie , over de voordeelen , van hec betoon eener woelende Drukte
en. Haast te verwagten , welke ik tot het beginzel van tract
te rug gebragt heb , en de begeerte om een ydel vertoon te
awaken zou nu eigenaartig volgen , dat ik feheate de nadeelen,
7.o 'er eenige zyn , welke gepaard gun met eene meer deftige
voortvaarendheid. Ten deezen opzigte , nogthans , zal ik my ,
char myn Brief reeds zo breed geworden is , bepaalen tot eene
bedenking; bier in bettaande , dat de veelvuldigheid der fehyn•
vertooningen de uitwerking daar van verydelt ; en tot den ge•,
vat , bier in bettaande : In de ftraaten van een onzer voikrykiie
Steden wandelende , kwam 'er een Postehais met vier paarden
uit aile magt aanryden: bet gebas der honden , bet gefehreeuv.•
van Vrauwen en Kinderen, ging 'er , naar gewoonte, by op.
Desgelyks fchoolde eene groove menigte y olks zamen by de
deur der Herberge waar het Rycicuig till hid& , vol nieuwsgierigheids en begeerte om de groote Perfoonadie te zien, die,
met zulk een buicengewoonen fpoed kwam aanryden. — En
ziet, het was een Jong Heer , gevac om het maaken van val.
fehe Banknooten , en die korten tyd daar naa werd opgehan.
gent, dat 'er de dood naa volgde.
Uw Medeburger

P. Festina lente.
• ■■•••••

ANECDOTE, RAARENDE DE RurTER.

-daft de Uitgeevers der Yaderlandfche Letteroefeningen.
GEACHTE MEDEBURGERS !

net

zoude overtollig zyn lets te zeggen tot lof van deft
grooten Admiraal MICHIEL ADR. DE RUITER. By elken
Lieftrebber des Vaderlands is de gedachtenis van deezen bykant
weergadeloozen Alan in zegening. Uitgeftrekte kundigheid in
de zaaken van zyn beroep , kloek beleid, onverfchrok ken dap.
perheid, bedaarde voorzichtlgheid, cegenwoordigheid van geese
in de netefigfte omftandigheden, vereenigden zich in hem met
4.Ie zuiverfte liefde tot het Vaderland , en ontviagen eenen on.
be.
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bezwalkten Mister van een algemeen deugdzaam charader,, van
de ootmoedige godsvruclit de:; verlichten Christen. ,, Ooit
„ hebben vreemden," zegc WAGENAAR Fader!. Hist. D. XIV,
bl. 395, ,, hem genoemd den grootaen Zeeoverae zyner eeu.
„ we , en den trouwften dienaar, dies eenige Staac immer heb„ ben kon.” In deli beroernden BRANDT heeft hy eenen Gefchiedenisfchryver gehad , wiens pen zyne voortreffelylcheid
recht kon doen en gedaan heeft.
Alles wat deezen Held betreft is waardig in gedachtenis te
worden gehouden. Dit beweegc my u de volgende Anecdote
te zencien , met volkomen vryheid , om ze, indien gy het goectvindt , in uw Mengelwerk to p!aatzen. Het geval, daarie voor.
komende , is we! ()mum de 40 jaaren na den dood van DE
RUITER gebeurd, maar heeft ' tot den Admiraal de naauvefle be-.
trekking , en toont , hoe zeer by bemind en geacht was by
zyne onderhebbende manfchap. My is het al voor jaaren verhaald door den Eerw. PETHUS Leeraar der Renionaranten te Amaerdam , en aldaar, ruim een jaar geleden , in eenen
hoogen ouderdom geltorven. Het maakte toen by my eenen
diepen indruk ; dikwyls hebbe ik het overdacht , en nimmer
nit het geheugen verloren, zodat ik het nog genoegzaam met
de eigene woorden van Do. BLIEK kan voordraagen.
BLIEK dan verhaalde, dat hy in zyne jeugd , terwyl by te
Amaerdam op des Rectors fch.00l was, Bens met eenigen zyner fchoolmakkeren gelegenbeid kreeg oin de Admiratiteita
Werf en de Schepen in het dok liegende ce bezien. Onder
anderen lag daar een Schip, Haarlem genaamd. Dit fchynt
een van de zwaarften geweest te zyn. Ten minften BLIEK
boven op de_ hut itaande, had zynen makkeren toegeroepen:

?ongens, zulk een &hip heeft DE RUITER nooit under zyn g.t
gehad. Een hoogbejaard matroos , die als oppasler op dic
Schip geplaarst was, dit hoorende, vraagde hem: Wat RUITER?
',Vat p uITER meent gy? — Wel, zeide BLIert, den Admikaal ea RUITER, ik weer geenen anderen. , myn Vader DE RUITER , borst toen de oude Man , vol van aandoeninge, uit, is per nog iemand, die van DE RUIT,R weet?
Dat hoort gy, hervattede BUPA, maar hebt gy hem gekend?
Zoude ik niet! fprak de oude Zeeman, en verhaalde daarop ,
dat hy jaaren lang onder den Admiraal , en op deszelven
Schip, gediend, under anderen den laataen rocht met hem ge•
dean na de Middellandfche Zee , en den Zeeflag had byge•
Woond , waarin DE RUSTLE zyne doodwonde ontving ; dat hy
oolc vervolgens het lyk na het Vaderland had helpen overbrengen. BLUR, die BRANDT had gelezen , vraagde daarop na
eenige byzonderheden; onder anderen, of her waar was, dat
DE RUITER nooit vloekte? De marroos zeide: :71; het harolge

woord, dat hy ooit gebruikte, was , Kaerels! IVlaar dan nicest
heel ,boos wee= ; anders was het , &Innen , of yongens, of
iLtaat;..
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Maats. Na nog eenig dergelyk gefprek, zeide de oude Man t
Maar, Jonge Heer, gy zyt nog zo jong; gy hebt 1 E AMER.
niet gekend: hoe weer gy zo veel van DE RUITER? Wel,
dat heb ik gelezen in een Both, dat van DE RUlTER ' S leeven ge.
fchreven is. — Oth! is 'er zulk een Bock ? Nu wenschte
ik dat ik leezen konde : dat Boek west ik koopen , al wit
ik 'er myn laatflen .fluiver aan befleeden! Eindelyk had num

gevraagd, hoe zy het zouden geklaard hebben , indien zy op
de terugreize met het lyk des Admiraals door eene overmagt
van vyandlyke fchepen waren aaugevallen? Toen werd de oude
matrons nog driftig, en antwoordde, met vuur: DE aurrEtt

was by zyn leeven onoverwinnelyk , :mar na zynen dood nog
meer. --- Floe dat? Wel, jorge /leer, onze Officiert
waren verwoed; en svy, y an -maat , hadtlen rnalkadr vervloekt,
indien wy den brand filet liever in het kruid oaken , dan het.
lc* overgaven !
Het kwam hier Wet toe. Men weet, dat Lonzw ya de

XIV,

in tegendeel, bevolen had het lyk des Admiraals met eerefchooten te begroeten, wanneer het eene van zyne havens mov
yoorby vaaren. Maar dit wist Jan-maat niet.
1k ben
I,Tw beftendige Leezer en Heilwenicher
.
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TEGENWOORDIGHEID VAN GENT, EEN REDMIDDEL.

T ord PETEREOURGH werd ems door het Gemeen aangezien

voor den Hertog VAN MARDBOROUGFI I wen deeze by 't zely e in ongenade vervailen was ; men ftondt op 't punt om beg
mishandeiing aan te doen. — Om zich uit die verlegenheid te
redden, gaf hy twee Charadertrekken , het tegenbeeld diens
Hertogs uitdrukkende, met , deeze weinige woorden te verftaan:
„ Myne Vrienden ik kan u door twee redenen nvertuigend
„ verzekeren dat ik de Hertog VAN MARLBOROUGH niet hen.
Vooreerst, ik heb niet meer dan vyf Guinjes in myn zak
— en, ten anderen, deeze zyn geheel tot uwen dienst."
Dit gezegd hebbende, haalde hy zyn beurs uit, wierp
die onder de hem omringende menigte Ca vcrliet hun onder
de luidrugtigfte toejuichingert.
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MENGE LWERK,
TOT FRAAIJE LETTEREN, KONSTEN EN WEETENSCHAPPEN, BETREKKELYK.

AANMERKINGEN, OVER DE EENZELVIGHEID EN
ZATHEID EENIGER MODE - DWAASHEDEN.

(Naar het Engelsch.)

en heeft opgemerkt, dat het uitwerkzel van fchielyk
verkreegene Rykdommen op de Zeden bykans onM
der alle menfchen hetzelfde is. Het is eene verandering
van toefland, tot welken de menfchen zo onbereid fchynen, dat zy van anderen ontleenen welk een gedrag zy
te houden hebben ; terwyl, in een leevenslotwisfel van
nadeeligen aart, de ziel, als 't ware, inkrimpt , fterkte
in eigen bronnen zoekt, of zich aan wanhoop in ftilte
en eenzaamheid overgeeft.
Het valt niet gemaklyk te zeggen , waarom wy niet
even zeer bereid zyn om lotwisfelingen te gemoet te
treeden, welke bykans dezelfde gevolgen hebben. Schielyk verkreegene Rykdommen, en onverwagt ons overvallende Armoede, hebbe men gewis aan te merken als de
fterktte beproevingen om tot flegte daaden over te flaan:
maar wy fchynen tegen dezelve niet even zeer op onze
hoede, en zelfs een denkbeeld, min of meer, te koesteren, dat de Ryken ftrafloos fnood mogen weezen, terwyl
de misdryven, uit Armoede herkomftig, nimmer ongeftraft
moeten blyven.
Niets, egter, ftrekt onzer menschlyke natuure tot grooter eere, dan het geduld en de ftandvastigheid, met welke
de Menfchen, over 't algemeen, de lotwisfel by het ondergaan des wederfpoeds verduuren; de vaardigheid met
welke zy zich redden uit zwaarigheden, en de naauwkeurige wag,t , welke zy houden over hun zedelyk gedrag, in omftandigheden van zeer neteligen aart en verlegenheid. Het is, in de daad, een bezwaarlyk ftuk , in
dien toeftand, de flingerende evenaar der driften vast te
houden, het pad des leevens zonder ftruikelen te loopen,
MENG. 1798. NO. 12.
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en is het mogelyk met fpoed en wakkerheid uit
laagte weder na boven re klimmen. Het levert een
'p erk bewys van deugd op, en toont eene groote maate
van het natuurlyk voorregt der zelfbehoudenisfe , zich
te verzetten tegen de verzoekingen, welke ons aanvallen,
wanneer wy berooid en verdeedigingloos zyn , wanneer
wy veragt worden, wanneer wy niemand hebben die ons
bemoedigt ; wanneer wy verdagt gehouden worden , en
onze eigene braafheid moeten betoonen. — By deeze
ligt mismoedigmaakende oorzaaken mogen wy nog voegen , dat wy , in dien toetland verkeerende , den trotsch
onzer vroegere dagen moeten overwinnen, en ons zelven
fchikken naar een leevenstoeftand, in alle opzigten nieuw
en onbeproefd. Nogthans is het, voor den waaren Menfchenvriend , een aangenaame befpiegeiing , te overweegen,
hoe veelen deeze hindernisfen te boven gekomen zyn,
filet alleen zonder eenigzins fchade te lyden aan hun Zelyk Character , maar met eene ten Loon fpreiding van
vertnogens, die tegenfpoed alleen te voorfchyn kan roepen, met een geduld, 't geen de Rykaart verre is van
te kunnen betoonen, en eene volftandigheid , die de gelukkige en traage gunfteling des Fortuins alleen in anderen kan pryzen.
De zaak is volkomen het tegendeel by de zodanigen,
die een fchielyke en onverwagte aanwas van Middelen verkreegen hebben. Menfchen, waar van de voorbeelden,
ook in deeze dagen van vry algemeene fchaarschheid, niet
ontbreeken , en die ons geregtigen om deeze Proeve thans
onzen Leezeren voor te draagen. Zy zyn niet alleen
onvoorbereid; maar zy weeten niet waar een gefehikt voorbeeld van gedrag te vinden. Zy volgen daarom de
voetftappen der zodanigen , die voor bun denzelfden weg
bewandelden; en zy denken , dat Rykdommen, dus verkreegen, beftemd zyn om befteed te worden aan, en verfpild te worden in, een zeker flag van voorwerpen , die
dezelfd'e zyn voor alle menfchen.
Deeze zyn de weinige plans van een overdaadig
yen , gefchikt om trotschheid te voeden , door een ontleend ontzag te bezorgen, en eene betoonde dankbaarheid
te verwerven. Vriendfchapsverbintenisfen , van zulk eenen
aart als Rykdommen bezorgen, laaten zich fchielyk vormen , en bet is de zaak van den nieuwen aankomeling
onder de Geldzakken , zich by de Ryken te vervoegen.
fly wordt, in then kring , met opene armen ontvangen;
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by neemt gretig alle de dwaasheden zyner nieuwe Vrienden over; en welhaast krygt by de ongelukkige overtu:ging, dat 'er geen misdryf in fnoodheid fteeke, dan dat
van niet in ftaat te zyn om het te volvoeren. fly ftaat
verfteld over zyne voorgaande leevenswyze ; over zyne
fpaarzaamheid , maatigheid , afkeer van kostbaare vermaakneemingen ; by kan niet nalaaten zich te fchaamen
over de onnozelheid en onkunde, waarin by zo veele van
zyne leevensjaaren gefleeten heeft. Aan die onkunde fchryft
by toe, dat by tot dit tydftip flegts beflondt: nu befluit
by, derhalven, om te leeven , en te genieten wat hem zo
ruim en ryklyk is ten deele gevallen.
Indien wy het gedrag waarneemen van twintig zulke
Lieden, die men, met eene Benaaming, weleer te Rome,
in een anderen zin , gebruiklyk , Nieuwe Menfchen (Novi
Humbles) ZOL1 kunnen betytelen, zullen 'er eene groote
gelykheid in aantreffen ; als dezelfde woeling om uit te
fleeken, behalven in zielshoedanigheden; dezelfde zugt tot
nieuwigheid , zonder eenigen fmaak. Zy vinden het bezwaarlyk , met eenen goeden uitflag , de onbedwonge
vrolykheid en den bevallig fchitterenden luister te volgen
der zodanigen, die uit den fchoot des Rykdoms, om zo
te fpreeken, gebooren en daar in opgevoed zyn; dit gebrek
zoeken zy aan te vullen door uiterlyk voorkomen. Zy
maaken eenen aanvang met de fpeelballen te worden van
Lieden, die Reeds gereed ftaan om hun alle de uitwendigheden van een leeven in een hoogen kring te bezorgen;
en die, fchoon zy hun een prys daar voor doen betaalen, verre boven de weezenlyke waarde, bet niet in hunne magt hebben om hun te onderwyzen in het gebruik
deezer Bingen, ten einde zy zich niet volftrekt belachlyk
aanftellen. Eene zaak , nogthans, is 'er, waar van zy
wel ras volleerde kundigheid opdoen, en welke omtrent
zo veel is als hunne nieuwe Vrienden van hun verwagten; naamlyk de gereedheid am van Geld of te ftappen.
Wie zich deeze hoedanigheid eigen gemaakt heeft , zal
nimmer een onwelkome gast weezen in de gezelfchappen die men van het eerfle Fatfoen noemt , en nimmer
eene maate van betoon van opmerking derven, door hem
zo ruim en ryklyk betaald.
Daar is eene Eenzelvigheid in de geheele leevenswyze
van een Man, die fchielyk grooten Rykdom bekomt , zonder het rechte gebruik daar van te weeten , welke het bezwaarlyk maakt iets nieuws deswegen, in eene Preeve als
EENIGER MODE • DWAASHEDEM
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Een Dier, nogthans, is 'er, waar
de ze, te vermelden.
zy groote verpligting hebben. Het Paard verfchaft
bun niet alleen lichaamsoefening, maar ook zielsvermaak ;
niet alleen voert het hun met de fnelheid van een blixemfcraal in goed gezelfchap, maar levert ftoffe op tot zulk
een onderhoud als hun in ftaat ftelt orn 'er met een woordenvloed van te fpreeken , en de fchaarsheid van onderhoud te boeten. De eerfte zaak is, derhalven, Paardryden te leeren, — de tweede, over dat ryden te fpreeken.
Het valt twyfelagtig, welke van beiden het zwaarst valt.
Doch zonder de laatfle, het vermogen naamlyk om met
vaardigheid te fpreeken over de eigenfchappen van een
Paard, diens fterkte, fnelheid, kleur en ontelbaare andere
eigenfchappen, is 'er geene mogelykheid om eenig figuur
te .maaken ; en , 't geen nog ruim zo flim is, geene gelegenheld om die tusfchenruiniten des gefpreks aan te vullen, welke gelaaten warden op den tyd dat men geen gezondheden dtinkt , weddingfchappen aangaat , vloekt en
zweert. Het is, derhalven, eene zaak van het uiterfte
aanbelang , in ftaat te weezen om van Paardryden te fpreeken, en de zwaarigheid, om bier over het woord te voeren, wordt niet weinig verminderd , als wy aanmerken,
dat eene naauwgezette aankleeving van de waarhei3
geen noodzaaklyk vereischte is. Spreekt men van een
Paard , 't welk tien Engelfehe mylen in een uur afloopt,
men mag 'er een voorbeeld van twaalf mylen byvoegen:
of wordt men bier in overfchreeuwd, wat zwaarigheid om
bet tot vyftien of twintig te brengen.
Trekt men dit zeggen in twyfel, twee wegen om dien
twyfel weg te neemen ftaan 'er open, Zweeren of Walden.
Het zweeren is de gewoonst betreedene ; dewyl Eeden
al toos op het einde van de tong leggen, en niet vorderen
dat men de ftaatlyke tusfchenkomst eens Vrederegters aftvagte, of dien raadpleege zo by fomtyds in het gezelfchap
mogt weezen.— Het wedden, nogthans, wanneer het wordt
voorgefteld , moet niet van de hand geweezen worden. En
dit is een flag van bewyzen, welke lieden, thans het voorwet') onzer befchryvinge, nooit mist in 't werk te ftellen , en een beter voermiddel voor rede, bewys, of betoog,
Ion men niet wel met mogelykheid uitvinden. — Weddingfchappen te doen is ook een zcer dienftig middel
cm het praaten aan den gang te houden , en komt zulks
dikmaals te pasfe. Naardemaal wedden berekeud is naar
de verftandsvermogens der Partyen, leeraart de ondervinding,
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ding, dat men 'er gebruik van maakt in de beuzelagtigile gevallen, en omtrent de geringtte voorwerpen. Waren de voorwerpen van een anderen aart, het wedden
zou niet te paste komen. By de andere gebruiken der
Weddingfchappe komt , dat het een uitmuntend wapentuig is, om den armen Knaap, die zich in 't gezelfchap
gedrongen en de froutheid van wederfpreeken betoond
heeft , in eens te neder te vellen. Schoon by als een
Engel pra .ri, zal by op het voorftel van , wed om twintig
Guinjes! te eenemaale verftommen. 1k heb een overwinnaar van dien Hempel gekend , d e het op de minfte wederfpraak als in den mond beftorven was , wed of zwyg!
Het fchynt niet zonderling, dat menfchen, fchielyk ryk
geworden, zich in de noodzaaklykheid bevinden om anderen naa te aapen , en buiten ftaat zyn om geldverkwis•
tingen van hunne eigene vinding daar te ftellen ; doch bet
moet, met rede, onze verwondering wekken ,dat menfchen,
van welken de Ron2einen reeds fpraken als fruges con/Umere nati , of als gebooren om groote goederen 's jaarlyks
te verteeren zulk een beperkten kring van bekwaamheden bezitten , dat zy geen nieuwe Plans uitdenken
om hunnen Rykdom te betteeden — Plans, zo nieuw als
onvoegelyk — Plans, gefchikt om de wereld te verbaazen ,
zo door de nieuwigheid als door de ongerymdheid.
't Is eene bekende zaak , dat veelen , die in.. ruimen
overvloed leeven, en hunne groote jaarlykfche. inkomften
verkwisten, lieden zyn, welken het aan geene bekwaamheden mangelt: en, daar zy dezelve op geene andere onderwerpen te koste leggen, ze niet doen werken omtrent hun
meestgeliefde onderwerp. — Nog meer is dit te bevreemden ; dewyl de Eeuw, welke wy beleeven, byzonder gunftig fchynt voor nieuwe proefneemiugen en ontdekkingen ; van welke niet weinige zich door derzelver
ongerymdheid aanpryzen. — Verfcheide ftukjes zyn 'er
gefchreeven, om ons te overtuigen, dat het Christendom
en de Zedekunde geen vasten grond hebben; doch het is
niet voor de vuist gehandeld, ons van deeze beginzelen
te ontzetten, zonder ons eenige nieuwe van een anderen
itempel in Bede te geeven. Nogthans heeft men niers
van dien aart beftaan : en, in het onvoegelyk gebruik der
Rykdommen, volharden wy met het pleegen van dezelfde dwaasheid en fnoodheid als onze Voorouders , zon.
der verandering of verbetering. Schreef niet een van
16711C 'S Dwingelanden eene Belooning uit voor den OntI3
dek-

458

1

EENZELVIGHEID IN ZATHEID

dekker van een nieuw Vermaak ? En ftrekt het niet tot
een verwyt voor de vindingryke Eeuw welke wy beleeven, dat dus eene belooning nooit gevorderd is, fchoon
veelen die met de gulfte handen zouden uittellen ? Is
bet geen fchande voor den fmaak van geldverfpillende
Lieden, dat zy, hoe onbegrensd ook in hunne verteeringen , elendig bepaald zyn ten aanziene der voorwerpen ? Moet men zich niet verbaazen, dat, wanneer wy
een Meisje van plaifier — een Paard — een Speelbord
— een fpel Kaarten , opgenoemd hebben, wy ons aan bet
einde van de Naamlyst vinden?
Menfchen, die hun boogst geluk in het bezit van Rykdom ftellen, moeten eigenaartig de fchielyke verkryging
daar van aanmerken als den groottten zegen; dewyl die
niet vergezeld ging' met arbeid of moeite , en voldoet
voor de veronderftelde gebreken van Geboorte: maar dat
weinige Menfchen de bekwaamheid bezitten om dien lotwisfel to verdraagen, leeraart de ondervinding met ontelbaare voorbeelden.
De meerdere voordeelen en het mindere gevaar van
Iangzaam verkreegene Rykdommen behoeft geen betoog:
wy zullen alleen, ten belluite van deeze Proeve, verkort,
bybrengen de Gefchiedenis van ORTOGRUL, uit bet Zedefchrift the Idler ontleend. „ ORTOGRUL, eenige
0) uuren gefleeten hebbende in diep gepeins en afwisfe„ ling van gedagten, viel in flaap. Hy droomde dat by
• omzwierf in een woest eenzaam land, zoekende na ie5, mand , die hem den weg zou aanwyzen om ryk to
worden. Staande op een heuvel , befchaduwd door cy.
55 presfen , .in twyfel welk een weg by zou opflaan, ver• toonde zich zyn Vader op 't onverwagtst aan zyn oog.
5, • ORTOGRUL zeide de oude Man, ik weet uwe Ver
0,

legenheid, luister na uwen Vader I Wend uw ong na he
gindfchc gebergte. ORTOGRUL gehoorzaamt: by zag een

waterftroom, van de rotzen ftortende, nedervallende met
het geraas des donders ; fchuim verfpreidende over de
omftaande houtgewasfen. — Slaa nu , vervolgde de
Vader, uwe oogen op de valei tusfchen de bergen gele1,1 gen. ORTOGRUL zag om, en ontdekte eene kleine wel,
1, die een waterftroompje voortbragt. Zeg my, voer
,, de Vader voort , wenscht gy om fchiclyken Rykdom ,

•
9,
•
1,

■55
55

welke u ten deele valt even als het water fchuimende van
de hcogte nederliort ; of om een allengskens langzawn
voortgaande toeneeming, geluk het laatst befthouwde beekle
uii
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„ , uit de kleine welle vlaeijende? — Laat my fcbielyk,

„ ryk worden , zeide ORTOGRUL , laat de Gouditroom
,, fnel en geweldig zyn. — Zia nogmaals rondsom u,
„ zeide de Vader. ORTOGRUL keek om, en zag de
„ bedding van den voorheen hevig nederftortenden Stroorn
„ droog en woest; maar het beekje van de Wel naaoo„ gende , deeds .zich aan zyn oog een wyd Meir op,
,, door den geftachgen fchoon langzaamen aanvoer deeds
5, vol gehouden. — ORTOGRU I. ontwaakte, en befloot
„ ryk te worden door aanhoudend vlytbetoon, en in
te behaaide. voordeelen.”

plan de Sarryvers der Algemeene Vaderlandfche
Letteroefeningen.
MEDEI3URGERS!

en 15 April des voorleden jaars , des avonds Iaat
buiten komende, wierd my berigt, dat den vorigen
D
dag drie kinderen van een Landman, een half uur gaans
van Steenwyk, door een dollen Hond gebeten waren. 1k
gaf hiervan aanftonds kennis aan myn Vriend, den kundigen Geneesheer SCIWURMAN te Steenwyk , en verzogt
hem den volgenden morgen deze kinderen met my te gaan
bezoeken , het welk egter niet voor dien namiddag
konde gefchieden. Wy konden van de kinderen alleen
gewaar worden, dat zy door een kleinen Keeshond, wake den vorigen dag ; om dat by beesten gebeten had ,
op Ruinerwolde vastgelegd, en van het touw was losgebroken , met veel woede gebeten, waren; dat dit zelfde
bondje des morgens te JVesterbeekJloot heen en weer gelo.
pen had , zonder inland te beledigen , en van daar was
weggejaagd. Naderhand vernam ik, dat hetzelve, na nog
een kind , 't welk ook aan de watervrees gellorven is ,
gebeten te hebben , op de Oldemarkt , drie uuren van
Steenwyk, is doodgeilagen. Nadat de wonden wel met
azyn en water waren uitgewasfchen, zyn ze alle met de
grootfte zorgvuldigheid gefcarificeerd en zo veel doenlyk
uitgefneden. Daar 'er geen Belladonna- wortel te bekomen was, raadde ik Boom-olie met azyn te geven, welk
iniddel my door alle Groninger Artzen berigt was nog
slimmer gefaald te hebben, te meer, daar ik zelve in vyf
L14
ge-
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gevallen gezien had, dat , na den beet van een dollen Hond,
door het i;ebruik van dir niiddel, geene gevolgen ontitaan waren. Daar ik ihgrs agt dagen ooggetuige der
behandeling geweest ben, heb ik den Heer SQHUURMAN
verzogt beloop dezer gevallen dagelyks naauwkeurig
aan te tekenen, en het is dit Berigt het welk ik de vry.
heid neeme u ter pia:tiling aan te bieden. Ongelukkige
gevallen kunnen dikwyls, wanneer zy getrouw opgetekend
worden, meer nut doen, dan veeltyds opgecierde verhaalen van vermeende Geneezingen. Ik ben
Groningen,

den 2 Sept. I79&.

Uw Medeburger,
E. J. T. a THUESSINK.

DRIE GEVALLEN VAN DOLLENHONDS • BEET.
Door den Med. Dr. SCHUURMAN
te Stec/nuke

oud
op
e Dogter van
jaaren, werd, op den
April 1 797, door een
D
dollen Hond in het linker been'gebeten, met een wonde
HENDRIK KLAASSEN ,

14

Eesveen,

14

van z 2 duim lang en z duim breed , aan de buitenzyde
van het fcheenbeen , een handbreed boven den voet.
Den 16 April, heb ik de wond, na dezelve met water
en azyn afgewasIchen te hebben, langs de randen pa binnen gefcarificeerd , benevens deszelfs oppervlakte , beitroold met pulvis Cantharidum , en een Spaanfchevliegpleister daar over been gelegd.
Inwendig gebruikt zy dagelyks agt lepels vol boom-oly
en vier lepels azyn, in vier giften egaal verdeeld.
17. Bevind zig welvarend; de blaarpleister afgenomen,
de blaren doorgeknipt , de Electra in de wonden laten
blyven, en met balfamus Arceci verbonden.
19. Bevind zig welvarend ; de pols regulier; de wonde fuppureert , en geeft flank; de zwelling der wonde
is nu verdweenen; gebruikt van een mixtura oleofa viermai daags twee lepels vol.
13z, 01. olivar. 3iij.
evi N.i.
Syr. commun. Ai.
d1q. coda 5vii.j.
Ao. Be.
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+20. Bevind zig wel; de wonde fuppureert goed , en
geeft weinig flank ; continueert den drank.
22. Bevind zig wel; pols en afgang regulier , de tong
en mond zuiver — de wond fuppureert fterk , en geeft
weer flank van zig , word nog als te voren met ballam.
Arced verbonden , tot dus ver de drank gecontinueerd.
23. Bevind zig wel ; de wonde fuppureert wel , geeft
weinig flank ; gebruikt nu van denzelfden drank viermaal
,
daags een lepel vol.
24. Bevind zig wel; alles als de vorige dag.
25. Bevind zig wel; alles als de vorige dag; doch een
weinig diarrhee, driernaal in de 24. uuren, misfchien veroorzaakt door hgt gebruik van nugteren kalfsvieesch.
Ook is 'er nog een opening gekomen of opengebroken
aan de zyde van de wonde, een duim daarvan af,, juist op
bet fcheenbeen ; ook met balfan2. Arcai verbonden.
27. Zeer welvarend ; de diarrhee gister opgehouden;
de eerfle wond ettert wel, de tweede fluit een weinig;
beide met balf. Arcai verbonden.
29. Zeer welvarend; de eel-Ile wond blyft etteren , en
matig diep, geen flank,- de tweede gefloten.
Den z Mey zeer welvarend ; de wonde fuppurcert
goed; gebruikt nu dagelyks twee lepels vol van de mixtura oleofa.
3. Zeer welvarend ; de wond blyft goed fuppureeren
als te voren , de opening op zyde nog gefloten, maar in
den omtrek is een weinig zwelling, en fcliynt wat oatftoken te zyn ; geen flank.
5. Welvarend; de wond als te voren.
7. Welvarend ; de wond als te voren , doch de omtrek meer ontftoken, de wond blyft even diep als
voren, met ball. Arcai verbonden; gebruikt geen mixtura
oleofa meer.
9. Welvarend; de wond als te voren, de omtrek meer
ontftoken, breekt hier en daar met een klein oppervlakkig gaatje open, loost een dun vogt, de geheele omtrek
rood , word met droog plukfel belegd, en de wond als
te voren verbonden.
i i. Dezen namiddag, na 's morgens en 's middags veel
geeeten te hebben , heeft ze flerk gevomeerd , is nog
walgagtig, de tong wit en een weinig geel beflagen, de
pols fnel, en fterke hoofdpyn; de wond word voller, de
=trek minder ontitoken; als te voren verbonden.
12. Bevind zig zeer wel ; heeft weer goeden eetlust ;
tong ,
L 15
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tong fmaak in den mond , pols en alles, weer natuurlyk ; zekerlyk is het toeval van gister door een °vertutig gebruik van Aardappels ontttaan ; de wonde als de
vorige dag , en alzo verbonden.
14. Zeer welvarend ; de wond word kleinder en meer.
der vol , van tyd tot tyd vertonen zig in den omtrek
der wonde kleine zweertjes als kinderpokjes, die ipoedig doorbreken , een weinig etterachtig vogt loozen , en
met het opleggen van droog pukfel weer fluiten; nogthans blyft de omtrek der wonde drie vingers breed diameter in het ronde altoos nog rood, en met korstagtige
plekken ; . de wond word nu alle dagen , om den door
de warmte veroorzaakten flank, met balfam. tirccei verbonden.
17. Zeer welvarend ; de wonde een weinig kleinder dart
te vooren , de omtrek minder ontftoken.
ar. Zeer welvarend; de wonde als te voren, loost ma.
tig veel etter , de omtrek word beter ; alle dagen verbonden.
24. Zeer welvarend ; komt by my te Steenwyk om de
wond te vertoonen, die nu maar de grootte van een ftuiver
heeft , en byna met de huid gelyk ; loost zeer weinig etterachtig vogt , doch een weinig dunner ; met balfam.
"freed verbonden, en geeft geheel geen reuk meer.
n7. Zeer welvarend; de wond byna geneezen.
30. Zeer welvarend; de wond is nu gefloten.
De Dogter van HENDRIK KLAASSEN, op Eesveen, out!
jaaren, werd, op den F4 April, door denzelfden dollen
Hond gebeten in het regterbeen , met agt wonden, groot
tn klein; alle om het enkel en op den voet.
Den t6 April gelyk de vorige gefcarificeerd, met pul•
Ws Cantharidum beitrooid, en met emp. Veficator. bedekt;
gebruikt boom - oly en azyn. ,, dagelyks zo veel als het
oudfte Dogtertje.
17. Is zeer welvarend; doch kan niet gam am de zwelling der wonden en voet , boven en onder dezelve ; de
pleisters alle afgenomen en met balf. 4ra4l verbonden;
de kleine wondjes, die niet vee) fuppureeren, worden met
Cantharidatn beftrooid.
19. Bevind zig in alles zeer wel; de wonden fuppureeren alle zeer veel; als te voren verbonden ; gebruikt dezelfde mixtur a °kola, even zo veel als baar Zuster ; de
wonden Shaken.
no. Zeer
8

VAN DOLLENI1ONDS • BEET.

463

20. Zeer welvarend; de wonden fuppureeren goed, een
klein wondje met pulv. Cantharid. betlrooid, en met ball:
verbonden; continueert met den drank.
22. Zeer welvarend ; de wonden fuppureeren tamelyk
flerk, en ftinken meer; alle Efcara zyn nu afgevallen.
23. Bevind zig wel; de wonden etteren wel, behalven
een klein wondje, dat ik met pulvis Cantharid. befirooid
heb, en na gewoonte alles verbonden; een woad, die ik
vOcir vier dagen met pulvis Cantharid. beftrooid heb,
is nog vol met een witte korst , aan fpek gelyk ;
ettert weinig, ook met ball. verbonden ; gebruikt
nu viermaal daags een lepel vol van den drank.
24. Bevind zig wel; alle wonden iuppureeren wel; na
gewoonte verbonden.
25. Zeer welvarend ; de wonden fuppureeren wel, en
als te voren verbonden ; een weinig diarrhde ; heeft
nugter kalfsvleesch gebruikt.
27. Zeer welvarend; geen diarrhee, de groote wonden
fuppureeren wel, de kleine zyn droog; een weinig
Cantharidum in de ball: ifee,ei gemengd , en daartnede
verbonden.
29. Zeer welvarend; de wonden blyven nu alie matig
fuppureeren; met ball. Arcxi verbonden ; geeven geen
flank meer.
Den r Mey volkomen welvarend ; de wonden etteren
20 goed niet meer als te voren, except de twee groottle;
alle met pulv. Cantharid. in de ball. Arcal verbonden;
gebruikt twee lepels vol van den drank.
3. Zeer welvarend; de wonden zyn nu alle goed open,
en blyven etteren.
5. Zeer welvarend ; de wonden met ball. Areal era
Cantharid. verbonden.
7. Welvarend; de wonden als te voren verbonden;
bruikt verders geen mixtura oleofal.
9. Zeer welvarend; na gewoonte verbonden.
I1. Welvarend; daar het weer nu warmer is, geeven
de wonden wederom flank, en jeuken fterk ; heb den voet,
het been en derzelver wonden met warme karnemelk en
water doen afwasfchen; de wonden zyn alle nog open, era
als te voren verbonden.
12. Welvarend ; de wonden na gewoonte verbonden,
de kleine wondjes moeten met pulv. Cantharid. open gebouden worden , de jeukte is nu minder.
x4, Welvarend; de wonden als te voren behandeld.
17. Zeer
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17. Zeer welvarend; de kleine wonden zyn nu byna
gefloten; de groote zyn vol met de huid gelyk, en beginners te fluiten; alle nog met balf. Arc&i verbonden.
ai. Zeer welvarend; de wonden zyn nu alle volkomen
geneezen.
Den r5 Juny, als het kind niet ver van huis een boodfchap gedaan had , en op den weg na huis zynde , ontmoette het een Hond, byna als die, door welken het gebeten was , en voor welken zy fterk fchrikte. Tot dus ver
was zy volkomen gezond; doch een weinig te huis geweest zynde , klaagde zy over pyn in 't hoofd en beenen , die al telkens erger werd , tot op Zondag. Nu
kheen 'er koorts te komen, die fchielyk afliep en door
een andere vervangen werd; nu was zy brandend beet
en dan huiverig; de keel en borst werden vol met flym.
De Vader kwam my zulks op Zondag berigten ; doch
ik konde, door andere bezigheden volftrekt belet, de Ly
deres niet komen zien. Ik liet een fterke Spaanfchevliegpleister op de geweezene wonden leggen ; doch de
radix belladonna konde ik niet magtig worden om een
proef daarvan te neemen. De benauwdheden werden ieder
oogenblik flimmer; zy kon Zondag avond niet meer drinken; had eigentlyk geen vrees voor water; doch zeide niet
te kunnen doorflikken; een weinig dunne gekookte karnemelk kon zy nog drinken. Op Maandag morgen was zy
aangedaan door de Zonneftraien, en kon ze niet verdragen;
de benauwdheden werden al flimmer, de koortsbrand heviger , als deeze nu afgelopen was, fprak zy zeer wel,
en was haar verftand magtig ; de keel was met veel taaije
flym bezet; zy fpoog geduurig van zig af, en is denzelfden avond omtrent negen uuren gelbarven.
De Dogter van JAN FRENS, op Eesveen, oud ruim x3
jaaren, werd door denzelfden dollen Hond , op den 14
April 1797, in het regterbeen, boven op den voet, gebeten,
met een groote wond , langwerpig, ongeveer een duim
lang, en zes kleindere wonden.
Den i6 April, gelyk de vorige kinderen gefearificeerd
en behandeld ; gebruikt hetzelfde middel inwendig als
de vorigen.
17. De Spaanfchevliegpleisters afgenomen en met balf.
Arcii verbonden ; de wonden zyn ook als die der andere Lyders gezwollen.
19. De pols is irregulier, en weinig eetlust; kan niet
gaan
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gaan om de zwelling der wonden, die alle fuppureeren,
behalven een klein wondje, dat met balfam. dirceei en pulv.
Canthar. verbonden word ; gebruikt van dezelfde mixtura oleofa als de vorigen.
2o. Bevind zig beter dan den vorigen dag ; de pols is
sneer regulier, de tong weinig beflagen ; de grootfte wonden etteren wel , doch de kleine niet veel; worden be4rooid met pulv. Cantharid., en met ball: verbonden ; continueert met den drank.
Bevind zig gezonder dan de vorige dagen , de eetlust is beter , en de pols regulier ; de groote wonders
worden diep, en etteren fterk, de kleine zyn droogagtig,
worden zeer dik met balf. Arced verbonden ; de zwelling
van den voet houd nog aan ; heeft deezen dag voor het
eerst door de kamer kunnen wandelen ; de wonden geeven
nog flank van zig.
23. Bevind zig wei ; de voet nog gezwollen; het verband was van de wonden gezakt ; alle kleine wondjes
waren zeer droog; alle met pull,. Cantharid. beftrooid, en
met ball: Arced verbonden; geeven geen flank; gebruikt
nu viermaal daags een lepel vol van den drank.
24. Welvarend; de wonden, den vorigen dag droog,
etteren nu zeer wel ; na gewoonte met balf. verbonden.
26. Welvarend ; de wonden na gewoonte verbonden
als de twee andere kinderen ; nugteren kalfsvleesch gebruikt , en daarvan misfchien diarrhee; doch niet extra
fterk.
27. Zeer welvarend ; meer appetyt dan de vorige clagen ; de diarrhee houd aan, drie a viermaal daags; de
groote wonden etteren wel , de kleine droog ; met pub.
Cantharid. en bal/: Arcai verbonden.
29. Zeer welvarend; gister is de diarrhee opgehouden;
de wonden etteren matig, doch beginnen zig een weinig
to fluiten, daarom met balf. Arced en prcecipitat. rubr.
daar under verbonden; de wonden geeven nog een weinig ftank.
Den i Mey zeer welvarend, namiddag ten vier uuren;
doch 's avonds ten zeven uuren een zware huivering als
een koude koorts, egter zonder dorst of gevolgd zweet,
of fterke warmte ; maar een ongeruste nagt , zo als my
berigt is ; de wonden kunnen met geen mere. prxeipitat.
rubr. open gehouden warden ; een der grootfle is geheel
tygefloten ; alle met pulv. Cantharid. en ball:
ke-
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kelyk verbonden; gebruikt twee lepels vol van den olydrank.
3. Zeer welvarend, en is gister ook wel geweest, zon.
der koorts of huivering ; de wonden zyn nu matig open,
egter nog met pulv. Cantharid. en balf. Areati verbonden,
en al het wit opgetrokken vel , door de Cantharides , met
de fchaar afgefneden, zo dat bloed te voorfchyn kwam.
5. Zeer welvarend; de wonden matig open; met pulv.
Canthar. en de half. Arc. gemengd verbonden.
7. Welvarend; de wonden na gewoonte verbonden; tot
dus ver de oly- drank gebruikt.
9. Welvarend; de wonden geeven dus ver nog flank;
na gewoonte verbonden.
1. Welvarend; door het warme weer meerder flank,
en het been met roosachtig uitflag , voornamentlyk om
het enkel, bezet, dat flerk jeukt; met warme kamemelk
en water het been en den voet, en alle wonden, gewasfchen , en na gewoonte verbonden.
12. Zeer welvarend; de wonden met ball: Arc. en pulv.
Cantharid. verbonden ; nu minder flank en jeukte; ook
nog met warme karnemelk . gewasfchen.
14. Welvarend ; de kleine wonden worden met veel
moeite opengehouden.
17. Welvarend; de kleine wonden beginnen al meer te
fluiten, en de groote worden meer vol en kleinder, geeven
geen flank of jeukte meer.
Zeer welvarend ; de kleine en groote wonden byna
alle geneezen; nog met ball zircai verbonden.
24. Zeck. welvarend ; alle wonden zyn nu volkomen
geneezen.
Den 23 July 1797, is het Meisje, van Steenwyk komende, veer nat geregend, bevind zig den 24 niet wel, men
denkt een weinig koortzig,'t geen aanhoud, en dagelyks
erger wordt.
Klaagt over Berke heete Koortzen, en voornamelyk
over een belemmerde pislofing ; nu komt men my raad
vragen; de tong vuil geel beflagen, kwaden fmaak, geen
afgang. 1k bezorg haar een infufio laxans van Tamarind.
fal Glaub., waarvan veel =lasting.
fol. Penn.
28. 's Morgens tusfchen zeven en agt uuren: zy legt op
bet bed, het uitzigt wild, fpreekt weinig , de tong een
weinig beflagen , heeft een weinig pis geloosd, was als
troebel dun bier, de pols klein en fnel , een weinig fubfultus undinum) verfchrikt fchielyk, flaapt weinig, droomt
CO.
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Ongerust , kan wel eeten gebruiken als altoos ; doch deezen
morgen, zedert vier uuren, heeft zig de watervrees vertoond ; kan uit geen Theefchoteltje drinken, probeert met
een eijerlepeltje, heeft geen vrees voor water, doch maakt
finguliere figuuren en draaijingen by het doorflikken , als
of het veel pyn in de keel doet; flikt egter een lepeltje
vol door, vreest voor een zagte lugt die de deur inkomt , en voor de zonneftralen ; deezen morgen ten ro
uuren gebruikt zes greinen pulv. radicis Belladonna.
's Brands ten zes uuren; heeft fterk gezweet , en continueert nog; blyft te bed leggen, eet van tyd tot tyd, kan nog
Diet drinken, de benauwdheid is niet beter, de pyn by het
wateren slimmer; heeft den ganfchen dag nog niet gewaterd,
of misfchien onbewust, het geen men voor tweet aanziet;
beeft tot dus ver geen de minfte pyn in de plaats der
lidtekenen gevoeld, het grootfte lidteken fchynt een weirig gezwollen , waarop en op alle een flerke blaartrek.
kende pleister gelegd heb; de beenen zyn nu koud.
29. Is deezen nagt zeer onrustig geweest ; telkens
verheffingen van koorts , verzeld van een fterk delirium,
by tusfchenpofing prefent en haar verftand volkomen magtig,heeft in den morgentyd een weinig gewaterd, had byna de couleur van dun bier en een geelagtig falimentum ;
de keel werd al in den voornagt fterk met flym bezet ;
fpuwt fomtyds van zig, kan geen vogt gebruiken, hoegenaamd , wel vaster fpys, als brood en koek ; heeft deezen morgen ten vyf uuren zeven greinen Bellad. poejer met
fyroop ingenomen ; een half uur daarna een weinig gebraakt ; ten zeven uuren was zy nog prefent ; om
agt uuren werd de benauwdheid in de keel erger, die
telkens toenam , zo dat 'er fomtyds veel fchuim op den
rnond kwam ; de ftuiptrekkingen door het geheele iichaam werden nu meerder en fterker , de pols geheel
niet te vinden , de armen en beenen koud, en nog nat
van zweet ; de ademhaling met geluid verzeld ; eeti fierk
gerommel in de keel ; het regter ooglid begon ten negen
uuren te zwellen , het oog byna gefloten; en is ten tien
uuren, na dat alle ftuipen en verdere toevallen afnamen,
geflorven.
Uit deeze drie Gevallen fchynt men te kunnen befluiten „ dat , hoe beter de wonden etteren , hoe minder gevaar
de Lyders hebben van de Watervrees. By het eerfte Meisje
behoefde ik geen pulyii Cantharid. te neemen om de
wood
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wand open te houden; de bail: "Pc. was zeer voldoende;
bet gift fcheen zig van zelven te willen ontlasten; de
wond was niet alleen meer ontfloken clan by de twee andere kinderen , maar derzelver geheele omtrek met veele
kleine Zweertjes bezet, waaruit een geel etterachtig vogt
liep by het doorbreeken. Dit kind blyft gezond, en de
twee andere kinderen, welkers meeste wonden moeijelyk
tot de ettering te houden waren , zyn aan de Watervrees geftorven.
Een opwekkende oorzaak (caufa excitans) fchynt in
that, inland Cte voren den Dollenhonds - beet geleden het).
bende) de Ziekte en Watervrees te doen overkomen; zo
als blykt uit het tweede kind van HENDRIK KLAASSEN,
' t welk voor een Hond , haar op den weg ontmoetende,
gefchrikt heeft, en daar op is ziek geworden, en aan de
Watervrees geftorven.
Opwekkende oorzaken (caufa excitantes) fchynen niet
in ftaat te zyn door de inbeelding eenige toevallen
der Ziekte te doen geboren worden ; de voorbefchikkende oorzaak (caufa pradifponens) moet wel degelyk
aanwezig zyn dit blykt uit het eerfte kind, dat nog
gezond is ; haar Zuster is aan de Watervrees geftorven , door welke oorzaak zy haar dienst by den Boer
beeft moeten verlaten; men zeide tegens haar, dat zy
ook wel dol zoude worden , en daarom moest zy
weer na haar Vaders huis keeren , eer haar die Ziekte
in des Boeren dienst overkwam. Vervolgens is
het kind van JAN FRE NS geftorven , 't geen haar wederom fterk aangedaan heeft , en blyft met dat al nog
gezond.

gYZONDERHEDEN, BETREFFENDE DE NA TUURLYKE
HISTORIE DER. VISSCHEN. Getrokken uit een
Werk van den Heer LACEPeDE over

deeze ftofFe.

e'sleben verfchillen van alle andere Geflagten
der Dieren, door de by hen plaats hebbende vereeD
niging van rood bloed met Kieuwen; deeze byzondere
werktuigen, die aan alle Visfchen eigen zyn, bevinden
zich aan weerskanten van den kop; doch verfchillen in
getal, van drie tot vyf: ook verfchillen zy in de onderfchei-
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fcheidene Geflachten merklyk in maakzel, fchoon zy bier
ins overeenkomen , dat zy het werktuig der Ademhaaling
uitmaaken , welke de gewigtigtte en weezenlykfte werking is van alle dierlyke fchepzelen.
De Ademhaaling is by die Dieren, die met Kieuwen
begiftigd zyn, eveneens als by hun, die daartoe van Longen gebruik maaken, die werkdaad, waar door een meer
of min aanmerklyk gedeelte van het beginzel der levenslucbt , 't welk zich op alle diepten, ook in bet water, bevindt, met bet bloed vereenigd wordt. Het is
dit levensbeginzel, 't welk, zich in de Kieuwen vereenigende met het bloed der Visfchen, aan hetzelve zyne helderroode kleur mededeelt, en teffens, door het ontwikkelen der warmtettoffe , die in de zuivere Wein verborgen ligt, aan die dierlyke vloeittoffe lien graad van
warmte mededeelt , welken de aart van ieder fchepzel
vordert.
De Visfchen bezitten de gewoone zintuigen der Landclicren ; fchoon zommige, vooral het Gehoor,, merklyk
van het gewoon maakzel verfchillen. Ondertusfchen
fchynt de Reuk by de Visfchen over 't algemeen het
volmaaktfte zintuig te zyn , en een oritelbaar aantai
waarneemingen bewyst overtuigend, dat de Visfchen, met
dit zintuig , van zeer verre als te zamen worden geroe.
pen door de riekende uitvloeizels hunner prooijen; terwyl hunne vyande zich door den Reuk reeds van verre
doen kennen, en Hen de vlucht doen neemen. De Reuk
is, als -'t ware, het waare oog der Visfchen ; by betheft hun weg in de duisternis der grootfte diepten ,
niettegentlaande de onftuimige oppervlakte der golvende
Zeea , en de volkomene ondoorfchynendheid van troe•
bele ftilftaande wateren.
De Voortteeling is by de meeste deezer fchepzelen
zeer verfchillende van die der andere Dieren. Tegen
het einde van bet Voorjaar begeeven zich de Wyfjes,
dikwyls door de Mannetjes verzeld, naar de ftranden;
terwyl andere zoorten de rivieren opzwemmen, en doordringen tot aan de kleinere beeken. • Aldaar vinden zy
de zandgronden en tteenachtige plaatzen , die zy noodig
hebben: door het flaan met hunne ftaarten maaken zy
het hun fchadelyk flyk los , en ontlasten zich, na veelerleye beweegingen en wryvingen hunner lichaamen,
van hunne eijeren, die daarop met het mannelyk zaad
befproeid worden. Indien de Mannetjes hunne Wyfjes
Mm
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niet derwaards verzeld hebben , outdekken zy het gebeurde vat verre door den reuk, en komen 'er ftraks op
af, zelfs van zeer groote afflanden.
Ondertusfchen beftaan 'er ook tairyke Geflachten van
Visfchen, in welke de Eijeren binnen in het lichaam
der moeders tot volmaaktheid komen, of in een zak, die
buiten aan het lichaam der Wyfjes vastgehegt is ; by
welke voorwerpen ook eene voorafgaande liefdesomhelzing der beide fexen plaats heeft. Zodanig wordt de
Voortteeling volbragt by de Rochen en Haaljen , en on
der de laatften dus ook by den verfchliklyken yonapHaay
(Carcharias) , welk ysfelyk fchepzel, na de met vergiftige werktuigen gewapende, wei het verfcbriklykfte en
gevaarlykfte van alien is; want, met eene groocte , genoegzaam , om een mensch, ja zelfs een paard, geheelenal in te zwelgen , en een gewigt van meer dan tienduizend ponden, heeft het eerie groote fnelheid in het
zwemmen , en een vel 't geen beitand is tegen genoegzaam alle kwetzende werktuigen ; zo dat men dit fchepzel bezwaarlyk kan vangen, dan door middel van yzeren
ketenen. Daarenboven is hetzelve met cen wrigaapenden bek voorzien , waar in zes ryen lange zeer icherpe tanden , fleeds gereed om alles , wat hun voorkomt , te verflinden , en de fteeds hongerende maag
te vullen : zynde de gulzigheid van dit wanfchepzel
zo groot, dat het noch fexe, noch gezin van Dieren, ja
niet eens zyns gelyken, zo het die meester kan worden,
ontziet. Ondertusfchen is dit Dier, als men het gevangen
heeft, nog van eenig nut ; dewyl 'er veel traan, vooral
uit zyn Lever , kan getrokken worden : terwyl het vet
alle de eigenfchappen heeft van het gewoon Haaijevel.
Het zwemmen der Visfchen gaat ook gepaard met byzondere omflandigheden. Behalven de fnelle voortituwende beweeging in eerie horizontaale richting, veroorzaakt door hunne fpieren , en beftierd door }lumen
flaart en vinnen hebben zy bet vermogen om hunne
uitgebreidheid merklyk te vergrooten, en dus met eene
aanmerklyke fnelheid naar boven te ryzen of naar beneden te daalen. Dit vermogen worth voortgebragt door
de werking hunner zogenoemde zwem- of luchtblaas ,
die eene luchtftoffe van een byzonderen cart onrvangt ,
door een kanaal, de Luchtbuis genoemd. Wanneer de
fpieren, die deeze buis drukken , ontfpannen worden ,
zet zich dezelve aanmerklyk uit vergroot daar door de
li-
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lichaamlyke uitgebreidheid van den Visch, en doet hem ,
nu zoortgelyk ligter geworden zynde dan water , in de
hoogte ryzen, eveneens als een luchtbol in den dampkring naar boven ryst. Wanneer daarentegen de genoemde fpieren zich zarnentrekken, wordt die lucht verdikt,
de omtrek van den Visch kleiner,en by zakt door de vermeerdering der eigenaartige zwaarte naar beneden. \Vat de
natuur dier luchttioffe betreft, het is tbans eene beweezene zaak , dat dezelve, ten mintlen in verfcbeidene zoorten
van Visfchen, betbat in Stiklucht, (Gas "lave). Schoon
de Visfchen door de beftiering hunner Zwemblaas zich in
het water, op verfchillende diepten, in evenwigt kunnen
houden, geraaken zy echter by dage zelden in flaap, of
zy moeten op zeer diep water in ftilte kunnen nederzinken , of ergens in eene onderaardfche holte kruipen,
om dat hunne oogen door geenerlei zoort van oogleden
gedekt zyn , en zy dus de duisternis tot hunnen flaap
volttrekt noodig hebben.
Het Voedzel is by alle zoorten niet het zelfde. Zommige Geflachten vergenoegen zich met Zeeplanten en andere voortbrengzels van het Groeijend Ryk. Doch het
grootst getal geneert zich met Wormen, Infe&en, Eijeren door hunne eigene wyfjes gelegd, jonge Dieren van
hun eigen geflacht; en in 't algemeen verflinden deeze
alle Dieren, die zy kans zien te vermeesteren. Over het
algemeen kunnen de Visfchen in een koeten tyd veel
voedzel verzwelgen ; doch zy kunnen ook lang zonder fpyzen , en zommigen hunner niet alleen weeken,
maar zelfs een geheel jaar lang, in het leven gehouden
worden, zonder dat zy ander voedzel behoeven dan
fchoon water. Men kan tegenwoordig ook nagaan, dat
het water , door verfchillende zoorten van ontbinding
en zamenftelling , in eene voedende Itoffe kan overgaan;
doch over het algemeen is dit voedzel niet toereikende
om den honger van deeze Dieren te ftillen. De prikkel
des hongers kwelt voornaamlyk de grootere zoorten, die
een overvloediger en kragtiger voedzel behoeven, dan zy
langs deezen weg kunnen bekomen. Deeze behoefte is de
oorzaak van den tteeds duurenden oorlog, die onder deeze
Dieren plaats heeft; waardoor talryke Geflachten altoos
in een geduurigen ftaat van aanval of verdediging
zyn, waardoor zy op hunne beurt dwinglanden of flagtoffers worden, en het uitgettrekt gebied der wateren als
tot een geduurig flagveld maaken. Hierom vindc men
ook
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ook Visfchen, die met zeer byzondere aanvallende wape, gelyk de Zwaardvisfehen , de Lenzommigen verdooven hunne vyanden,
door middel van eledrifche fchokken. Zommige zoorten
zyn wel niet eetbaar, wegens hun vergiftigen aart; doch
geene worden 'er gevoncien , die met in de daad vergiftige wapenen voorzien zyn.
De Visfchen behooren niet tot de waarlyk gezellige Dieren. Alles, wat de Voortteeling aangaat, behoort by hun
onder de behoeften ; zo ras aan dezelve voldaan is, kennen zy elkander niet meer. Zy betoonen geen de minlie liefde aan hun kroost, maar verflinden hetzelve meerinaalen. Zelden gaan zy jaagen in gezeifchap. Het geen
men verhaalt aangaande de groote verhuizingen en zeereizen der Haringen , inzonderheid dat zy zich ten dien
einde Opperhoofden en Leidslieden zouden verkiezen , is
geweldig vergroot. Daar hunne eenige hezigheid beftaat
in aan te vallen of zich te verdedigen, en 'e; geene redenen voor hun zyn, om hunnen proof van hunne aannadering , of hunne vlucht , kennis te geeven , hadden
zy die zoort van onvolkomene fpraak niet noodig, waar
mede de meeste overige Dieren elkander hunne behoeften
te kennen geeven. Zy zyn dus volkomen ftom , gelyk
ook buitendien uit hun maakzel natuurlyk voortvloeit, de
wyl zy geen Longen bezitten, noch iets der overige deelen die tot de fpraak vereischt worden. Met dat Mies
zyn zy vatbaar voor eene zekere verbindtenis met de
menfchen ; en zo zy, op zekere tyden, onder zekere geluiden, eenig voedzel ontvangen, komen zy voor den dag,
zo ras zy dit geluid weder hooren. In veele plaatzen
van Duitschland heeft men zelfs de gewoonte , om de
harpers en andere Visfchen , die in de, Vyvers bewaard worden , door middel van het luiden van een
Klokje , tot het neemen van bun middagmaal by een te
roepen.
nen voorzien zyn
hoorns , enz. ja zelfs
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AIM

DE HUISHOUDING VAN DEN BEVER; STREKKENDE
TOT WEDERLEGGING VAN VERSCHEIDE BYZONDERHEDEN DIT DIER BETREFFENDE VERKEERDLYK IN VROEGERE BERIGTEN DAAR
AAN TOEGESCHREEVEN.

(Ontleend uit Mr. HEARNES journey from Hudfons

Bay to

the Northern Ocean.)
„ Cchoon het geenzins aan Befchryvingen van den Be„ ver,, en van de zonderlinge Leevenswyze deezes op„ merkenswaardigen Diers, ontbreeke, agten wy de vol„ gende der Vertaalinge, en plaatzinge in ons Mengel.
„ 'Perk, dubbel waardig, als grootlyks flrekkende om de
„ Huishouding van dit zeldzaam Dier van onwaarheden
te zuiveren.”

*

* *

De gelegenheid , waar in de Bevers hunne wooningen
bouwen, verfchilt. Ter plaatze op welke zy veelvuldig
zyn, bewoonen zy Meiren, Poelen, Rivieren, zo wel als
de naauwe Kreeken, welke de veelvuldige Meiren, waar
van dit Land eene groote menigte heeft, met elkander
vereenigen ; doch de twee Iaatstgemelde worden doorgaans van deeze Dieren gekoozen , als de diepte des waters en andere omftandigheden zich fchikken: naardemaal
zy als dan het voordeet lk.-bben van een loopend water,
om bout, en andere noodwendigheden , na hunne wooningen te voeren ; en zy over 't algemeen moeilyker .vallen
te vangen, dan die in ttilttaande waters hunne wooninm
gen vestigen.
Daar is geen byzonder gedeelte van een Meir, Poel ,
Rivier of Kreek, 't welk de Bevers boven andere verkiezen, om 'er te bouwen: want nu eens doen zy zulks
op den uithoek, dan eens in het dieptte, van een Baay,
en dikwyls op kleine Eilanden. Altoos , nogthans, verkiezen zy zodanige gedeelten, welke zulk eene diepte van
water hebben, als den wintervorst wederitaat, en niet tot
den bodem toe bevriest.
De Bevers, die hunne wooningen in kleine Rivieren of
Kreeken ftichten, waar het water gevaar loopt om op te
droogen, wanneer de toevloed van achteren door de vorst
MM3
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geftremd wordt, zyn door een Inffind, tot verwonderens,
geleerd om tegen dien ramp te voorzien, door een Dyk
of Dam dwars over de Rivier to leggen, op eenen gepasten afftand van • hunne wooningen. Deeze Dyk of Dam
zie ik aan als het keurigfte van- alle werkzaamheden door
den Bever verrigt ; niet zo zeer ter oorzaake van de keurige netheid des werks wel om de iterkte en den
weezenlyken dienst, welken zy daar van trekken: en dewyl
het teffens zulk eene maate van fchranderheid in dit Dier
ontdekt, om naderende gevaaren to voorkomen, dat dezelve weinig voor die der Menfchen behoeft te wyken ,
en zeker byzonder is in deeze Dieren.
In gedaante verfchillen deeze Bever-Dyken of Drammen
naar den aart der plaatzen, waar zy dezelve aanleggen.
Indien het water der Riviere of Kreek niet veel ftrooms
heat, is de Dyk bykans regt; maar, in gevalle van fterker ftroom, maaken zy den Dyk altoos met een zeer
kromme lyn, met de ronde zyde na den flroom gekeerd.
De ftoffe, van welke zy zich in bet vervaardigen bedienen , zyn dryvend bout, Willigen, Berken, of Populieren , als zy het kunnen bekomen; voorts van modder en
iteenen, in zulker voege gemengd als tot de meeste fterkte kan ftrekken: dan in den aanleg deezer Dyken volgen zy geene andere bouwwyze, dan dat het werk voortgaat in een geregelde rigting, en dat alle deelen eene gelyke fterkte hebben.
Op plaatzen , waar zich de Bevers lang ongeftoord
onthouden hebben worden hunne Dyken, door veelvuldige herilellingen, een vaste bank, in that om een groot
geweld van Ys en Water to wederttaan ; en detvyl de
Willig , de Berk en Populier' veelal wortel fchieten
opgroeijen,• leveren zy allengskens eerie foort van geregeld geplante hegge op , welke 1k, op zommige plaatzen, zo hoog gezien heb , dat de vogels in de takken
nestelden.
Schoon de Bevers, die hunne wooningen in Meiren of
andere ftilftaande wateren bouwen , een genoegzaamen
voorraad genieten van bun geliefde Element, zonder het
bebulp van een Dam, moot , de 'thoeite, welke zy hebben,
om hout en de andere noodwendigheden tot hunne wooningen, zonder bet behulp van ttroomend water, te bekomen, eenigermaate de andere voordeelen, welke zy van
zulk een ftand trekken, opweegen: want men hebbe te
bedenken dat de Bevers , die in Rivierea en Kreeken
bou-
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• ouwen, altoos het hout boven hunne woonplaatzen af-

knaagen, derwyze, dat de Broom, met weinig moeite, het
ter begeerde plaatze voert.
De Bever- huizen worden vervaardigd van dezelfde
Bouwftoffen als launne Dyken, en zyn altoos in grootte
geevenredigd aan het getal der Bewoonderen, die zeldzaam meer zyn dan vier ouden, eri zes of acht jongen :
fchoon ik, by toeval, het dubbele van dit getal wet eens
heb aangetroffen.
Deeze Beverwooningen , fchoon niet geheel onzer bewonderinge onwaardig , fchieten verre te kort by de al.
gerneene daar van gegeevene befchryvingen : want, in
Itede dat 'er orde en geregeldheid in is waargenornen ,
zyn ze van een veel ruuwer maakzel dan hunne Dammen.
Zy, die het ondernomen hebben het binnenfle van de
Wooningen der Beveren te befchryven, en dezelve voorftelien als hebbende onderfcheidene vertrekken , verordend tot verfchillende gebruiken; als eetzaalen, flaapkarners , voorraadverzamel- en oplegplaatzen , en den tot
een heimlyk gemak , enz. moeten weinig des onderwerps
kundig geweest, of, 't geen nog erger zich fchuldig
gemaakt hebben aan eene pooging om het ligtgeloovig
gemeen te bedriegen , door de grootfte valschheden als
waare daadzaaken voor te Een veeljaarig beftendig verblyf onder de Indiaanen geduurende 't welic
ik gelegenheid had om veele lionderden van deeze Be.
verwooningen te zien, ftelt my in ftaat, om, met volkomen
zekerheid, re zeggen , dat alles, wat men van dien aart
vertelt, volftrekt valsch is : want, niettegenftaande de
fchranderheid deezer Dieren , heeft men nimmer opge.
merkt, dat zy na eenig gemak of geryf in hunne woo.
ningen zoeken , uitgenomen eene drooge legplaats: daar
ook eeten zy , gewoonlyk de fpyze , welke zy in het water hebben opgedaan.
Het gebeurt dikwyls, dat eenige van de groote Beverwooningen een of weer afdeelingen hebben, als men 'er
dien naam aan wil geeven; doch dit is niets meer dan een
gedeelte deszelfden gebouws, door de fchranderheid des
Bevers gelaaten om het dak te onderfchraagen. In dusdanige gevallen ziet men doorgaans, dat die onderfchei.
dene vertrekken, (gelyk het eenigen gelust ze te noemen,) geene gemeenfchap met elkander hebben dan door
het water: zo dat zy, met de daad, dubbele of driedubI'd in 4
be.
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bele Huizen mogen genoemd worden , eerder data onder.
fcheidene vertrekken van 't zelfde huis. Onder andere heb ik eene groote Beverwooning gezien, gebouwd
op een klein Eiland, waarin omtrent een twaalftal vertrekken, onder den dak, zich opdeeden; en , twee of drie
deezer alleen uitgezonderd, hadden zy geene gemeenfchap
altoos met elkander, dan alleen door het water. Dewyl
'er Bevers genoeg waren om ieder der vertrekken te bewoonen , is het meer dan waarfchynlyk , dat elke Familie zyn eigen vertrek kende, en altoos zyn eigen deur
Tinging; zonder verder eenige gemeenfchap met de buttren te hebben, dan eene vriendlyke zamenleeving : en dat
zy hunnen arbeid vereenigden in het oprichten der byzondere wooningen , en het aanleggen van dyken, waar•
dezelve noodig mogten weezen. Het valt moeilyk te be..
paalen, of bun belang by andere gelegenheden eenigerwyze wederkeerig werkte. Des Indiaanen , die, ten
deezen tyde , by my waren, doodden twaalf Bevers , en
vyf- en -twintig jongen en half volgroeiden, uit het boven hefchreeven Huis ; en by nailer onderzoek bevonden
zy, dat veele Bevers nunne wakkerheid ontfnapt waren,
en niet konden gekreegen worden dan ten koste van meer
anoeite, dan 'er noodig zou weezen, om dubbel dat getal,
op eerie min bezwaarlyke plaats , magtig te worden. —
De moeite , op welke ik bier does, ontftondt uit de on.
telbaare wykplaatzen welke de Bevers hadden aan de
kanten van deezen Poel, en uit de dikte der gebouwen in
eenige gedeelten.
Reisbefchryvers, die beweeren , dat de Bevers twee
deuren in hunne Wooningen hebben, een aan de landzy.
de en een aan den waterkant, fchynen nog minder met
deeze Dieren bekend, dan zy die hun eene menigte van
vertrekken, ten byzonderen gebruike gefchikt, toekennen.
Zodanig eene fchikking zou geheel aanloopen tegen hunne
leevenswyze, en teifens hunne wooningen geheel ten onbruike maaken, ongefchikt om hun te befchermen tegen
hunne vyanden, of te befchutten tegen de feile wins
terkoude.
Ik kan my van lachen Diet wederhouden, aIs ik de Schrif.
ten lees van veele Schryveren, die over de huishouding
der Bevers de pen op 't papier gezet hebben: dewyl zy
elkander den voorrang in her verzinnen van veel fabelagtigs fchynen te betwisten. Maar de Verzamelaar van een
Stukje, Over de fronderen van Namur en Kunst, fchynt,
in
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in dit fink, alien voor te ftreeven : daar by niet alleen
verzamelde alle de vertelzehjes , welke men by Schryvers over dit onderwerp ontmoet; maar dezelve zodanig
vermenigvuldigd heeft , dat 'er weinig aan de Natuurlyke Historie van den Bever fchynt toe te voegen , dan
een Woordenboek van hurme Taal, een ZamenfteI van
hunne Wetten, en een Schets van hunnen Godsdienst,
de volkomenfte Natuurlyke Historie van dit Dier te leveren , welke immer, met mogelykheid, kan worden aangeboden.
In de daad , 'er kan geen grooter bedrog , geen grooter boon voor 't verftand der Leezeren zyn, dan de pooging om hun eenige byzonderheden, aan den Bever toegefchreeven, te doen gclooven; en, fchoon het niet te
veronderftellen of te eifchen is, dat de Opfteller van een
algemeen -Werk door en door kundig is van elk onderwerp, 't well: hem in de afwerking zyner wyduitgebreide task voorkomt , en waar over by niet voorby kan te
fpreeken, is egter eene zeer middelmaatige toedeeling van
veraand genoegzaam toereikende om hem te hoeden van
geloof te than aan zulke wonderbaarlyke verhaalen, hue
zoetlyk ze ook mogen verteld , en hoe Berk zy mogen
verzekerd worden door den zich in verciering toegeevenden Reisbefchryver.
(Het Vervolg en Slot hier naa.)

UITLEGGING VAN DEN DROES • STOEL EN DROESKUSSEN, TE BENTHEIM.

flan myn friend ****

et genoegen voldoe ik aan uwe begeerte, am u eenige
M
uitlegging van den zogenaamden Droes- loci en Dreeskusfen , te Bentheim , te geven ; dan alvorens daar toe te
treeden , verzoeke ik , zo ik al jets ftelligs deswegens mogt
onderneemen op 't papier te brengen, het flegts als gisfingen aan te merken , die ik u niet behoef te 'zeggen
dat fbmwylen het gevoig der oudheidkundige onderzoeken in die en nabuurige Landitreeken zyn.
Aan de Noordwestzyde van de hooge muuren van het
Qveroude Slut te Bentheim vindt men een rest opgaande,
Mm5
doch

UTTLEGGING VAN DEN DROES- STOEL
473
doch zeer fmalle, Steenrots, van ouds genaamd de Droes.
waar op een ruirn driemaal grootere ligt, die de benaming draagt van Droes-kusfen, en den nieuwsgierigen
Reiziger onder den thans bekenden naam van Duivels-oorkusfen, zonder eenige uitlegging, vertoond worden.
Het Slot, (zo wel als de Stad van dien naam , op
St enrotzen , welke aldaar in menigte gevonden worden,
ge igt.,) is , naar het aigemeen gevoelen , vacir de gewoone tydrekening, gebouwd door Drufus Nero Germanicus, Stiefzoon van Augustus, en van denzelven derwards gezonden om alle die en aangrenzende Landen tot
aan de Noordzee toe onder de Romeinfche Heerfchappy
te brengen, op dat Romen van de eene Zee tot de andere
heerfchen zoude , en den van die Kasteelen, welke by
aan. de Eems, Lippe, Rhyn en Elbe, en landwaards in,
tQt , in wom houden der overwonnen Volkeren beeft aangeIegd, en zynde deeze Sterkte aan de aldaar zig nedergeflagen hebbende Tubanten den naam verfchuldigd van
Beratheim, famengetrokken van Tubantheim (*) , Land der

Tubanten.

Deszelfs geheele bouworde toont duidelyk aan , dat
bet van eeuwen herwaards en wel Romeinsch is, uitgezonderd eenige kleine gedeelten, welke men gist onder de
Fra.nkifche Regeering gebouwd te zyn.
Suetonius, in het Leven van Tib. Claud. Drufus, heeft
amgetekend, dat by was wreed van aart, mishandelende
di geenen,, die hem eenigzintsi n 't oog waren ; zo dat
enkele naam van Drufus genoeg was om onze aldaar
woonende Voorouders , hoe onvertzaagd ook , vreeze aan
jagen, en aanleiding te geven, dat zy, zynen naam in
dien van Droes (f), en narnaals Duivel, verdraaijende ,
den geenen, dien zy iets kwaads wenschten, toewierpen,
dat hem de Droes (Drufus) mogt halen.
Uit deeze naamsverandering zoude men kunnen opmaken, dat deeze Drees of Drufus, op den onderften tteen
(Droes-floel) zittende, misfchien denzelven tot zynen Zeof na het aanleggen dier Sterkte, gebruikt heeft ,
tel,
of
(*) Heim , een mid Duitsch woord , betekenende zo veet
Os Land, b. v. Heim-wee, ziekte van een die naar zyn Land
ver:angt.
(t) Paernewyk, flist. van Belgis,
Drentfehe Oudheden, p.

fol. 90 vfo.

Picard,
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of tot het doen van aanfpraken aan zyne Krygsknegten,
of tot het uitfpreeken van vonnisfen over de door Ilene
ten onder gebragte Tubanten, die hem, om zyne aan hurt
gepleegde wreedheden, den naam van den Droes agterlieten, en daar\wl, genoemd word de Droes- floe', en dus
vereischt .de Venaming van Droes-kusfen , als het rugfieunfel des geenen op den Droes Jioel zittende, gelykerwyze afgeleid geene nadere verklaring ; hoe ook het
Droes- kusfen op den Droes floe/ gekomen zy, is een vraag,
welke in alien deele gelyk ftaat met die over de omgelegene Huinebedden.
Zie daar, waarde Vriend! uwe vraag, wat of de zogcpaamde Droes - fleet en Droes- kusfen zyn , zo verre my
mogelyk is, beantwoord. De weinige oogenblikken ,
welke ik by myne reize in re9e, aldaar vertoefd het),
hebben my buiten de mogelykheid gefteld u een aftekening of juiste bepaling der hoogte te kunnen mededeelen.
Het ware te wenfchen, dat de vroegfte bebouwers
Inwooners dier Landftreeken den Nakomeling een grondiger en uitgeftrekter kennis van hunne bedryven hadiden
metlegedeeld ; zeker zoude men dan , de menigvuldige
Oudheden in die en omgelegene Landftreeken befchouwende geene verkeerde denkbeelden hegten aan het geen
misfchien gewoonten van eeuwen herwaards hebben agtergelaten.
N.
den Haag, den
ell Augustus 1798.
ISLRICHT, AANGAANDE DE VERMAARDE ROMEINSC
TAPYTEN, GEWEEVEN VOLGENS DE TEKENINGEN
VAN RAPHAeL.

(tilt het Fransch.)

eeze beroemde Tapyten , weleer een der aanr nerkL./ lykfte cieraaden van Rome, zyn, na de verovering
deezer aloude Stad, door de Franfchen, benevens veele
andere Pronkftukken van linaak en konst , naar Parys
overgebragt, alwaar zy thans voor een ieder in. bet Mu _rum der Louvre te zien zyn. Het getal deezer Tapyten
beloopt een -en- twintig , die niet alle even vow treflyk
zyn ; fdfoon de verheven frnaak van RAPHAC. ;in atIe
ken-
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kennelyk is. Het fchynt dat RAPHAEL van zommige
alleen, met 'er haast, de grondlynen getrokken heeft, en
dat zyne Leerlingen het overige hebben uitgewerkt. De
uitvoering der Stukken is derhalven , naar de onderfcheide
talenten der Leerlingen, verfchillend uitgevallen , en nog
meer of min bedorven, naar de verfchillende bekwaamheid
der werklieden. Men is niet genoegzaam bedreeven in
de Gefchiedenis deezer Tapyten , om met zekerheid to
kunnen zeggen, welk deel RAPHAeL in de uitvoering van
elk derzelve gehad heeft : zie hier eene lyst , volgens
hunne meerdere of mindere voortreilykheid , waar uit
men ook zaI zien, dat de meestgeachtfle byna alle in het
zyn.
I. De Prediking van Paulus to Zthene , in den 11reo•
pages.
2. De Tovenaar Elymas, of Barjefu , door Paulus met
Blindheid ge/laagen, in tegenwoordigheid van. den Oudburgemeester Sergius.
3. De Dood van ilnanias.
4. Yefus Christus gecft aan Petrus de Sleutelen des Hemelryks.
5 , 6 en 7. De Kindermoord to Bethlehem. Onder deeze
drie

Tapyten is maar eerr dat uitmunr.

8. De Opfianding van yeftes Christus.
9. Paulus en Barnabas verzetten zich tegen de Offerhan•
den, met Welke die van Lystren hen wilden vereeren.
10. De aanbidding der LF:yzen uit het Oosten.
De geneezing des Kreupelen in de poort van den
Tempel, door de dIpostels Petrus en yohannes.

De volgende Tapyten zyn

van minder waarde.

12. De bekeering van Paulus.

is. De aanbidding der Herders.
14.
15.
16.
17.

De aanbidding van het Kind Yefus in den Tempel.
De wonderdaadige Vischvangst.
Het Martelaarfchap van Stephanus.
yefus Christus met zyne Leerlingen aan Tafel to

.Emaus.

De vier volgende Stukken zyn de flegtfle.
18. Dc uitflorting van den Heiligen Geest.
19. De Hemelvaart van germs Christus.

ao. Ye-
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fefus vertoont zich aan Maria Magdalena onder de
gedaante van een Tuinman.
Christus veriest de Oudvaders uit het Va21.

gevuur.
]deeze beroemde Tapyten wierden te Rome niet ten
toon gefteld, dan alleen geduurende eenige weinige dagen der week, waarin de Sacramentsdag gevierd wordt ;
wanneer zy te zien waren op de Gallery, die van de
plaats van St. Pieter naar het Vaticaan loopt: wanneer 'er
Heeds eene ontelbaare menigte van aanfchouwers tegenwoordig was , orn deeze Konstftukken te bewonderen.
Ondertusfcheri zyn deeze Tapyten naauwlyks meer clan
eene fchaduw der oorfpronglyke Tekeningen , waar van 'er
nog zeven in Engeland aanweezig zyn , die , volgens
de naauwkeurige befchryvingen , 'neer dan jets anders, in
ftaat zyn , ons een waar denkbeeld te geeven van het
groot talent van RAPHAEL. Met dat alles is 'er in deeze
Tapyten nog zo veel fchoons overgebleeven, dat men, niettegenitaande de onvolmaaktheJen, die, door de ongefchiktheid der werklieden en de veroudering der ftoffen, daar
in mogten aanweezende zyn, de kunde en den fcheppenden
geest van RAPHAeL daar in ten klaarften ziet doorftraalen. Dus bevat , by voorbeeld, het Stuk, waar in Jefus
de Sleutelen des Hemelryks aan Petrus overgeeft , veel
onnavolgbaar fchoons. Niet alleen is de houding der beide
hoofdperfonadien verwonderenswaardig, maar vooral is aanmerkenswaardig de uitwerking deezer daad op de houding
en wezenstrekken der overige Apostelen. Men ziet daar in,
als naar het leven, de oprechte liefde en vriendfchap van
St. Jan, vreemd van alien Dayver , en niet minder de verrasfende verbaasdheid van den geenen , die achter hem ftaat,
en zich zyn mantel, zonder dat by het befpeurt, laat ontglippen , terwyl de gelaatstrekken van andere Apostelen
zeer duidelyk hunnen riayver,, verwondering en bedroogen
verwagting, vertoonen.
Het verheven vernuft van RAPHAEL is niet minder zigtbaar in de Bywerken, die tot verciering en opheldering
van het hoofdoogmerk der Tekeningen daar by gevoegd
zyn ; nooit zyn dezelve te onpas aangebragt , maar zy
vermeerderen fteeds de belangrykheid der Stukken. Zodanig zyn de houding van den Vader,, die, geduurende de
verwarring .van bet gevegt , het lyk van zyn' Zoon ontdekt ; de gebaarden der Moeder, die, om haar Kind te
be-

bewaaren, hetzelve aan haare bortten drukt; de nieuwsierigheid der Vrouwe, die bet hoofd van iemand, you
N aar thande, op zyde drukt, urn de plegtigheid,, in dat
flak vertoond wordende, te beter te zien, enz. Weinige
dier Byvoegzels zyn zo treffend , als , in het tafereel
van het gebeurde te" Lystren , de .afbeelding des perfoons , die het kleed opligt van hem , die door Paulus geneezen was ; dewyl zulks dient om de klaarbiyklykheid des Wonderwerks te verrneerderen , en
als eene fpreekende uitlegging der Schildery daar
te ftellen.
Rtontier, was , zo het fchynt, geen groot beminnaar
van het naakte beeldwerk ; maar bezat daarentegen , in
den hoogften trap , de konst om zyne beelden te kleeden. Dit gedeelte van zyn arbeid is zo wel bekoorlyk
door deszelfs natuurlykheid , als door zyne eenvoudigheid. Zomwylen verrykt by zyn eenvoudigen 41 door
een oordeelkundig gebruik van borduurwerk , pasfementen , enz. Zodanige vercieringen komen ook voor in
deeze Tapyten ; en zyn zo voortreflyk gebezigd ,
dat de Oosterfche overdaad geenzins aan den zuiveren fmaak der konst hindert. Het oog van den
Konstkenner fchept meer behaagen in de dus gebezigde borduurzels en andere ouderwetfche vercierzels, dan in de pragtige zyden gewaaden , waar mede
zommige laatere Konstfchilders hunne beelden eer omhangen hebben dan gekleed.
Wat de Gefchiedenis deezer Tapyten betreft , dezelve
is zeer gebrekkig en oppervlakkig. Alles wat VASARI,
die 'er het eerst van gewaagt , dien aangaande vermeldt, beftaat alleen in dat geen, 't welk by van RAPHAeL zelven gehoord heeft, en komt bier op uit, dat
die Konftenaar dezelve getekend heeft op order van Paus
LEO den Tienden ; dat zy bewerkt zyn in Vlaanderen, en
dat zy 70,000 Soldi gekost hebben. Hy bepaalt noch
het getal, noch de onderwerpen : zo dat men met geen
voldoende zekerheid kan bepaalen, of alle bovengenoemde
Tapyten van RAPHAEL zyn , en hoe veel deel zyn penceel daar in gehad beeft. Zelfs zyn 'er twee of drie onder, waar aan men byna zou twyffelen, of zy wel van
zyne vinding zyn. BOTTARI verzekert, in zyne aantekeningen op het Welk van VASARI, dat de Tapyten in 't
geheel twaalf in getal zyn , zonder eater to zeggen s
hoe
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hoe by dit weer: terwyl by door het meerder getal, 't
geen "er nog heden van aanweezende is wordt tegengefprooken.
Na het vervaardigen der oorfpronglyke Tekeningen ,
wierd de uitvoering der Stukken aanbevolen aan twee
Vlamingen, MICHIEL COXIER en BERNARD VAN ORLEY,
beide Leerlingen van RAPHAeL, die omtrent deezen tyd
van Rome naar hun Vaderland wederkeerden. De Tekeningen wierden intusfchen niet met de afgewerkte Tapyten te rug gezonden , en men weet .niet in wiens hartden zy verder geraakt zyn. Meer dan honderd jaaren
laater vond men zeven van deeze Konstftukken in Engeland,
te Whitehal, onder de aanzienlyke verzameling van Tekeningen van Koning KAREL den Eerflen. Doch zy waren
toen in een elendigen toeftand, en alle in vier of vyf reepen gefneeden, 't geen reeds ten tyde van 't weeven der
Tapyten gefchied was, tot gemak der Werklieden, die this
teffens op verfchillende —getouwen ieder een gedeelte van
elk Stuk konden gereedmaaken. Deeze Tekeningen, biteyen ongeveer in , dien that, tot na de Omwenteling , wan•
neer men ze op elkander gerold in eene kas vond liggen. Na dien tyd wierd 'er meerder zorg voor deeze
Konstftukken gedraagen ; wordende dezelve in orde op
doek geplakt , waar na men de weinige befchadigde
plaatzen , die 'er in gevonden wierden , met de grootite zorg heritelde. Koning WILLIAM deed eene byzondere gallery voor deeze ftukken te Hamptoncourt gereedmaaken, in welke geduurende den winter geftookt wierd,
op dat de vochtigheid deeze Konstftukken niet befchadigen zou. In onzen tyd zyn ay naar Windfor overgebragt, alwaar ze nog heden in de vertrekken der Koninginne gevonden warden.
De Tekeningen der overige Tapyten zyn naar alle
waarfchynlykheid voor altoos verlooren gegaan. In het
laatst der voorige eeuw wierd een aantal ftukken derzelve
naar Engeland overgebragt , en men ontdekte een groot
Ituk der Tekening , den moord van Bethlehem verbeeldende, 't geen geheel en al bedorven was. RICHARDSON,
de Oudere, bezat eene verzameling van ongeveer vyftig
zodanige ftukken, beftaande in hoofden, armen, beenen,
enz. meerendeels behoorende tot de Wyzen uit het Oosten , de Kindermoord van Bethlehem, en de Opftanding
des Zaligmaakers. De perfoon, die deeze verfcheurde
flukken aan RICHARDSON verkogt , zeide , dat men ze
ge.
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gefchonden had, om ze zo veel te gemaklyker te kun•
nen verdeelen onder een aantal kinderen van een talryk huisgezin , aan 't welk zy by erffenis gekomen
waren.
Op verfchillende plaatzen van Engeland en Spanje, te
Mantua en Milaan , vindt men nabootzingen van deeze oorfpronglyke Tapyten van Rome. Meermaalen zyn
zy ook in het koper gebragt , zo alle te zarnen , als afzonderlyk. De Plaaten van wino ANTONIO zyn de voortreflyktte , gelyk ook de Aanbidding der Wyzen uit
het Oosten , door SANTO BARTOLI in het licht gegeeven.
De zeven Tekeningen van het Engelfche Hof zyn in Plaat
gebragt door NICOLAUS DORIGNY , op eene uitmuntende
wyze, en overeenkomftig met het oorfpronglyke. GRIBELIN heeft hetzelfde gedaan ; doch zyne Plaaten zyn
minder fchoon , en te klein. In laater tyd heeft een
Duitsch Konftenaar,, met naame SOMMERAN, eene Verzameling van twintig Plaaten gegeeven, waaraan alleen ontbreekt de Steeniging van Stephanus : deeze Stukken zyn
zeer net uitgevoerd ; doch de weezenlyk fchoone imaak
der origineelen is daar niet in te vinden. Tegenwoordig
is men te Rome bezig met de vervaardiging van geheel
nieuwe gegraveerde Plaaten, die met zeer veel konst worden uitgevoerd. Reeds vyf daar van zien het licht, en
verdienen den naam van uitmuntende Konstftukken. Doch
het is jammer , dat de Konitenaar te veel zyne eigene
bekwaamheid in deeze Stukken heeft laaten blyken , en
'er zich Met toe bepaald heeft , om enkel eene getrouwe
copie van de Werken van RAPHAeL te leveren. De
Plaat van BARTOLI zal altoos een proefftuk blyven van
eene waarlyk getrouwe en fchoone navolging , en iemand , die zich in that mogt bevinden , om op eene
even voortreflyke wyze Afbeeldingen van de overige
Tapyten te vervaardigen , zou veel kunnen toebrengen
tot volmaaking van den goeden fmaak in de Fraaije
Koniten.
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WAARNEEMINGEN OVER DE ZEDEN EN GEJRUIKEN
DER PORTUGEESEN.

(Ontleend nit MURPHY ' S Travels in Portugal.)
e Inwoonders van, Lisfabon mag men in vier rangen
D
onderfcheiden ; te weeten , de Adel, de Geestlykheid, de Kooplieden , en het Werkvolk. De waarneemingen , welke ik wegens elk deezer zal mededeelen, zyn
van dien aart , ten, mintten grootendeels, als elken Waarneemer der Maatfchappye en Zeden moeten in 't oog vallen. Om in de natuurlyktle orde voort te gaan , zouden
wy, met die de Voetttukken van den Staat uitmaaken ,
moeten beginnen : maar voor ditmaal zullen wy die orde
omkeeren , en een aanvang maaken met de zodanigen die
men wel eens de Corinthifche Capiteelen van eene Maatfchappy genoemd heeft.
De Portugeefehe Adel mag aangemerkt worden als een
Lichaam, geheel en al van de drie andere rangen onderfcheiden. De voornaanifte Staatszaaken worden denzely en aanbevolen. Zy onthouden zich in de Hoofciflad , of
in den omtrek, en , bezoeken zeldzaam hunne Landgoederen in andere Provintien. Zy agten het eene groote eere,
in de Hoofcttlad des Ryks gebooren te zyn , en ook daar
in te woonen. Ook worden de Kinderen der Edelen in
Lisfabon opgevoed, in eene Kweekfchool tot dat einde gefticht door Koning joszmus, bekend onder den naam van
Collegio dos Nobres ; het Collegie der Edelen. — VOOr de
oprichting van dit Collegie ontvingen zy hunne opvoeding te Coimbra ; eene plaats , oogfchynlyk veel beter
tot dat oogmerk gefchikt: dewyl dezelve veele voordeelen
oplevert, in eene handeldryvende Stad niet te vinden. De
zuiverheid van de lugt, de ftilte des lands, de aangenaame gezigten, welke Coimbra in ruimen overvloed oplevert, zyn fterke opwekkingen tot Letteroefening; daarenbo.
y en is die Stad voorzien van eene Letterfchat, inlierloop
van eeuwen daar opgelegd ; de huizen zyn 'er allerheerlykst, De Kweekfchool te Lisfabon is in Idle de opgenoemde byzonderheden gebrekkig. Het blykt, derhalven,
dat de Add een flegte roil gedaan heeft.
In vergelyking gefprooken is de Portugeefehe Adel niet
zeer ryk : want fchoon de Vaderlyke Erfgoederen groot
Nn
zyn
MANG. 1798. NO. I2.

416

WAARNEEMINGEN OVER. DE =DEN

zyn, brengen ze weinig op. 1k twyfel grootlyks of ie'nand hunner eene Kaart gezien heeft van zyne Landgoederen, of juist derzelver afperkingen weet. Indien zy
2ich ooit verwaardigen om hunne aandagt te vestigen op
bet aanleggen van wegen, het graaven van gragten, en
den Landbouw Met aanzien als .een bedryf te laag voor
een Edelman , kunnen zy de rykfte Adel in Europa worden, ter oorzaake van de verbaazend groote uitgettrektbeid hunner Landbezittingen.
De Portugeefche Edelen betoonen in de veneering hunner
inkomften eene groote maate van voorzigtigheid, zonder
dat 'er een zweem van fpaarzaamheid of gierigheid
onder loope. In een Land , waar geen Wedloopen van
Paarden, geen opengezette Huizen zyn om grof Spel te
fpeelen ; waar men geen geldverflindende Matresfen
boudt , — kan een Edelman luisterryk leeven van een
middelbaar inkomen. Gelukkig zyn deeze ,aanlokzels tot
verkwisting by hun onbekend. Zy wekken ook den nyd
des Volks niet op door tot over middennagt duurende
Fees-ten , of den praal hunner Rydtuigen. Hun' tyd is
verdeeld tusfchen hun bedryf ten Hove en de, gezellige
genietingen van byzonder aangelegde Gezelfchapspartyen.
De Schoone Kunften , die by deeze kiasfe van lieden
in andere Landen van Europa de bronnen zyn van het
best en uitgeieezenst verrnaak , zyn by den Portugeefchen
Adel meestal verwaarloosd ; en fchynen zy niet veel
fmaaks te vinden in bet aankweeken der Weetenfchappen, fchoon zy voor beiden uitmuntende vatbaarheid beitten. brengen hun leeven door op den eentelvigen
Loon van huislyk geluk, niet uitfteekende door fchitterende bedryven , en zelden door ondeugden bezoedeld. De
beroemdheid hunner doorlugtige Voorouderen geregtigt
bun tot eere en agting; maar, terwyl zy zich beroemen
in de herdenking van deezer bedryven , fchynen -zy de
,grondregels, door die Stamvaders gevolgd, te vergeeten.
Men moet, nogthans, erkennen, dat zy yule beminnenstvaardige hoedanigheden bezitten. Zy zyn Godsdienftig,
inaatig en edelmoedig, getrouw jegens hunne Vrienden
liefddaadig omtrent de armen , en zeer aan hun Vorst gebegt , wrens goedkeuring het hoogst geluk buns leevens
uitmaakt.
Wat de Geestlykheid betreft , heb ik geene berigten
van een genoegzaamen aart om my te vermeeten bun
Chara&er juist op te geeven; en 1k zal van dezelve niet
fpree-
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fpreeken volgens losfe geruchten. Onder de weinigen die
ik de eer had te kennen , vond ik 'er die groote bekwaamheden en braafheid bezaten. Ten voorbeelde bebeef ik alleen te noemen den Bisfchop van DEJA, wiens
Godsvrugt en Geleerdheid eer zou doen aan de Apostolifche Eeuwe. Ik zou bier ook molten vermelden den Abbe
CORReA Capellaan van den Hertog van illafoens; en
Vader DE SOUZA , Schryver van verfcheide Stukjes over
de A'rabifche Taal.
'Er zyn verfcheide andere Mannen van verhevene Talenten, ander de Geestlyken ; maar opgeflooten in naargeestige Cellen ; en , 't geen nog zeldzaamer is, hoe
grooter hunne bekwaamheden zyn, hoe meer zy zich van
de wereld afzonderen. — Men mag, overzulks, wel
vraagen, waarom verpligten zy de wereld niet met hunne
verkreegene kundigheden mede te deelen? De rede bier
van is zeer klaar : De Portugeefche Taal is zo weinig
bekend , dat 'er geen of weinig vertier is in Boeken in
die taal gefchreeven, buiten dat Ryk; en binnen 't zelve
is het zeer verre dat 'er eene algemeene leeslust heerscht.
Zeer weinige Boeken kunnen , derhalven , de kosten van
het papier en drukken opbrengen , bovenal wanneer zy
over Weetenfchappen handelen. Hier door worden Mannen van Letteren afgefchrikt , om zich , op die pryslyke
wyze , bekend te maaken, en de wereld blyft beroofd
van hunne waarneemingen en wyze lesfen.
't Is waar, dat, in alle geleerde beroepen, Mannen zullen *gevonden worden , die nicer diensts zouden kunnen
doen aan de Maatfchappye in eenen laageren kring ; en
onder de Geestlyken in Portugal zyn 'er , het doet my
Teed dit te moeten zeggen, maar al te veelen, op welken
deeze aanmerking past; menfthen, die, door de natuur
en opvoeding, beter gefchikt zouden zyn om den ploeg
te befluuren , dan zich van de pligten huns ampts te
kwyten.
De Kooplieden in Lisfabon zyn zeer naauwlettend op
hunne zaaken, en, voor zo veel ik heb kunnen naagaan,
ftipt en naauwkeurig in hunne handelzaaken. Zy leeven
op eenen vriendlyken voet met de vreemde Kooplieden,
die zich hier onthouden , bovenal met de Engelfchen.
Bankbreuken vallen hier zeldzaant voor ; en zy zyn afkeerig van gefchillen : en bet is eene welbekende zaak, dat
de Regtsgeleerden en Regters in Portugal door hunne
Nn a
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elders, zelfs in Engeland, niet overtroffen worden in de twistzaaken op de lange baan te fchuiven.
Een Koopman te Lisfabrin brengt zyn tyd op de volgende wyze door. 's Morget4 ten acht uuren gaat by ter Kerke, ten elf uuren na de Beurs , eet ten een uuren,
flaapt tot drie uuren, eet ten vier uuren fruit, en houdt
bet avondeeten ten negen uuren. De tuslchenvallende
uuren befteedt by op zyn Koopkantcor, in het doen van
bezoeken, en fpeelen op de kaart.
Wanneer men by iemand, die boven den rang van
Koopman verheven is, een bezoek aflegt, is het noodig
gedegend en gemanteld te weezen : is de Familie, by
welke men zich vervoegt, in den rouw, men moet in 't
zwart komen. De dienstboden zouden iemand, die een
bezoek geeft, niet inlaaten, z by te voet kwame: gelaarsd
in zulke huizen te komen zou men voor een boon rekenen, of men moest ten zelfden tyde ook gefpoord weezen.
De ?Neer van den huize gaat den bezoeker voor, als by
hem uitgeleicie doet ; by het ingaan heeft het tegendeel
plaats.
Het gemeene Volk te Li.cfabon, en in den omtrek, is
een arbeidzaam en fterk geflacht ; veelen hunner leggen , door een zuinig leeven, een voeglyken voorraad op
voor den auden dag. Het is onaangenaam te zien
met welk eene moeite zy werken , uit hoofde van de gebrekkigheid der gereedfchappen. Hunue karren hebben
bet ruwe voorkomen van vroegere eeuwen: deeze voertuigen worden getrokken door een paar fterke Osfen. Het
koorn wordt gedorscht door die zelfde Dieren, als in de
dagen der lfrailiten ; bier zou nog het gebod letterlyk
gelden, een dorfebende Osfe wit gy met muilbanden.
Zy hebben veele andere gebruiken , welke ons zonderling
voorkomen: by voorbeeld, de Vrouwen zitten met de Milker zyde na den kop des paards, als zy ryden; een Voerman zit op het paard aan de flirke hand; de , Knegts fpeelen op de kaart, als zy hunne Heeren wagten ; een Kleermaaker zit eveneens als een Schoenmaaker te werken ;
een Barbier verfchynt op Zondag met een Degen , een
Kokarde, twee Horlogien, of ten minften twee horlogiekettingen. Een Herberg bent men aan een uitgeftooken
Druivenbosch , en het Huis van eene Vroedvrouw aan
een wit Ktuis. Een good onderfcheidt zich door zyn
bovenmaatig betoon van Catholyke Devotie.
De
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De laagere rangers van beide .de Sexen zyn zeer getleld
op den opfchik: ik zag te meermaalen Vischwyven met
gouden ketenen om den hats, en met gouden ringen aan
de hand. De Groenvrouwen onderfcheiden zich door eene
byzondere kleederdragt.
Alle flaafagtige arbeid wordt bier volvoerd door Galiciaanen; deezen mogen de Houthakkers en Waterdraagers van de Ho gdftad genaamd worden; zy zyn geduldig , v/ytig , en hunne getrouwheid is tot een fpreekwoord geworden. Een der hoofdbezigheden, waar in zy
dagelyks onledig zyn , is de Burgers van water te voorzien, 't geen zy op de fchouders in kleine houten vaten
draagen, uit de veelvuldige Fonteinen gehaald.
Elk Galiciaan is verpligt, naar een Stadsleglement ,
alle avonden een deezer gevulde watervaten na zyn huis
mede te neemen , om des te vaardiger, by ontftaanen
brand, tot blusfen gereed te zyn; zy komen op het Haan
der brandklokke terftond daarmede voor den dag ; alien
verzuim in dit fink wordt hoog genomen, en zwaar geftraft ; in tegendeel kunnen zy zich, in gevalle van betoon van wakkerheid en moed in het brandblusfen, van
eene ruime belooning verzekerd houden. Dan men heeft
bier weinig brand ; ftaande myn verblyf viel 'er geeu
voor.
In de huizen van vreemde Kooplieden zyn de Galiciaanen de eenige bedienden welke men gebruikt, en veele Portugeefen bedienen 'er zich van; hun de voorkeuze
geevende boven de Inboorlingen. Zy kooken, houden de
kamers fchoon, en doen alien huiswerk, Zyn 'er in een
Portugeesch huisgezin Galicifche Meiden beneden de vyfen-dertig jaaren , deeze worden door niemand dan de
Huismoeder en Dogter gezien ; die jaaren bereikt hebbende , worden zy aan zichzelve overgelaaten , in de
veronderftelling dat haare bekoorlykheden genoeg verllenst zyn om ze te beveiligen tegen de aanvallen van galanterie.
Zeldzaam ademen de Portugeefche Dames de zuivere
lucht in , uitgenomen de korte pool dat zy zich na de
digtbygelegene Kerk begeeven , 't welk zy ten minften
eenmaal op een dag doen.
De Portugeefche Dames bezitten veele beminnelyke hoedanigheden ; zy zyn kuisch , zedig , en zeer op hunne
Kinderen getleld. Geene Vrouw gaat ter deure uit zonder toeftemming van haaren Man , of Ouders. Om alien
Nn3
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agterdenken voor te komen , worden Mannen, zelfs Bleedverwanten, niet toegelaaten in. de Vertrekken der Vrouwen te komen , of naast dezelve te zitten op openbaare
plaatzen. Van- bier is het, dat de Minnaars zelden de
voorwerpen hunner liefde in 't oog krygen , dan alleen in
de Kerk ; en deeze is ook de plaats, hoe onvoeglyk het
fcbyne , van den minnehandel. — Ondanks het naauwlettend oog van de Duenna, weeten de Gelieven Minnebriefjes te wisfeien ; en dit op eene zo behendige wyze,
dat niemand het kan bemerken , of zyn hart moet branden van dezelfde vlam. 1)e kleine knaapen die het Altaar
bedienen zyn dikwyls de boodfchaphrengers te dier gelegenheid. Wanneer een van deeze ongev:eugelde Cupidos
een Briefje van dien aart ontvangt , maakt hy door het
yolk been te kornen , tot by by de Schoone is ; dan
knielt by, herhaalt zyne Ave Marius, flaat op zyn Borst ;
naa zyne gebeden gedaan en op zyn Borst geflaagen te
hebben , valt by voorover op zyn aangezigt en handen,
kuscht met een heiligen yver den grond ; middelerwyl
iteekt hy den Minnebrief onder de kleederen der Schoone,
en haalt niet zelden een anderen weg — Op andere
eyden maaken de Minnaar en Minnaresfe by het uitgaan
der Kerke te gelyk te weeten by het Wywatersbakje; wanneer zy met alle behendigheid briefjes wisfelen, of altbans
het vermaak genieten van elkanders vingers te drukken.
Veelvuldig zyn de kunftenaaryen, tot wake zy zich
gedrongen vinden de toevlugt te neemen, om alien agterdenken te weeten of te leur te ttellen ; en in geen
tydperk buns leevens betoonen de Portugeefen meer voor2igtigheids dan flaande hunne vryery. Hunne natuurlyke
geneigdheid tot gebeimbouding, is zeker een wel te pasfe komend hulpmiddel om jaaren agtereen onder den
indruk dier tedere Drift te leeven; en zy zouden 'cr de
flachtoffers van worden , ware het die verfynde en tedere liefde niet, van welke GUEVARA deeze befchryving
geeft: „ Zy gloeit, maar brandt niet ; zy verlicht , maar
„ befchadigt niet; zy verteert niet, fchoon zy brandt ; zy
„ doet niet duizelen , fchoon zy fterk glinftert ; zy ver„ fynt, zonder te vernietigen; en fchoon zy beet zy, nogthans valt zy niet fmertlyk.”
Zeer kostbaar zyn de Huwelyksfeesten : de middelen
by lieden van gemeenen doene worden dikwyls geheel
befteed aan de toebereidzelen by die gelegenheid.
By alle rangen is de Slaapkamer voor Bruid en Bruidegoat
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gom naat en foms boven vermogen vercierd met linten
en bloemen ; dikwyls zyn de beddelakens van bet Bruidsbedde met de fynfte kanten omzet.
By de Doopplegtigheid hunner Kinderen, als mede by de
Begraafenisfe, rnaaken zy groote kosten ; doch, in andere
opzigten, zyn zy zeer zuinig en maatig, in 't byzonder de
Vrouwen, die zelden iets anders dan water drinken : indien zy wyn drinken , dit doet haare kuischheid in verdenking komen , en verdenking grenst hier aan misdryf.
De Keizerin DOW/ LEANOR, Dogter van EDUARD, KO,fling van Portugal, wilde dit onthoudend gebruik onder
de Duitfche Hofdames invoeren : dan noch ,de redenen
noch bet voorbeeld „van haare Keizerlyke Majefteit konden
deeze beweegen , om de Melk van Venus voor een dronk
koud waters to verwisfelen.
De fpys- en drankonthouding der Portugeefche Darner
vertoont zich op Naar gelaad, 't welk doorgaande bieek,
bedaard en zedig zy, die zich wat meer aan lichaamsbeweeging overgeeven, hebben eene goede kleur. Haare
oogen zyn zwart en fpreekende; haare tanden wit en geregeld. In den ommegang zyn ze beleefd en bevallig; .haare
nianieren mogen den naam van inneemend en ongenizakt
draagen. Het maakzel haarer kleeding ondergaat,
fchien in eene Eeuw, geen eene verandering. Modekraam.
hers, Hairkappers, en lieden van dat zyn in Lisfabon
zo onbekend als in bet oude Lacedemon.,
Het hertrouwen that aan de Weduwen vry ; doch zy
bedienen zich van die vryheid zeldzaamer dan in andere
Landen. 'Er zyn veele Portugeefen, byzonder by een
ouderwets foort van lieden, die een tweede Huwelyk
aanzien als eene foort van Overfpel , door de Wet alleen
geheiligd. — De Vrouwen neemen de Familienaamen
haarer Mannen niet aan : zy behouden Heeds haare eigene. — De Mannen worden doorgaans by hun Doopnaam aangefprooken ; als Senhor PEDRO. Toe- of Bynaamen
zyn hier ook zeer in zwang ; zy worden ontleend van de
onderfcheidene bedryven , merkwaardige voorvallen ,
woonplaatzen, of een in 't oog loopend gebrek of uititeekenheid. — De Toe- of Bynaamen der Vreemdelingen
vertolken zy veelal , inzonderheid wanneer dezelve naam
woorden zyn, of hoedanigheden uitdrukken; zo, by voorbeeid , noemen zy Mr. WOLF, Senhor Lono ; Mr. WHITEHEAD Senhor C.:ABECA BRANCA. By de Doopnaamen
van Mannen en Vrouwen worden menigmaal , onderfcheiNn 4
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icheidingshalven , die der Ouderen gevoegd. Deere ge.
woonte hadt ook zeer veel onder de oude leren plaats ,
en is heden ten dage nog in gebruik in de Zuidelykfte
gedeelten van dat Ryk.
Vat den Middelftand onder de Portugeefen te Lisfabon
betreft , zy verfchillen in hunne denkbeelden en zeden
zeer veel van de overige Europeers. De ongewoante am
te reizen, behalven na hunne eigene Volkplantingen , fluit
hun uit van hedendaagfche denkbeelden en gebruiken ; te
deezer oorzaake behouden zy veel van de voorige eenvoudigheid burner Voorouderen , en weeten meer van 't geen
'er in ilfia of America voorvalt , dan van 't geen in Europa gebeurt. — Het zy dit voortkome uit eerie zugt
tot gemak of mangel aan nieuwsgierigheid , zy hebben
een afkeer van reizen, zelfs in hun eigen land. Een Portugees zal eer aan 't roer van een fchip gaan zitten om het
/la Brafil te fluuren, dan de teugel van een paard in hapden neemen om te paard van Lisfabon na Oporto te ryden.
Een Volk , in deezervoege verwyderd van de Nabuurvolken , is uit eigen aart afkeerig van den invloed
van enkel befpiegelende Leerftellingen, die eene ftrekking
hebben om vastgeftelde begrippen om te keeren. Het
fluit teffens buiten , de bronnen van hedendaagfche wee/de,
en thans heerfchende verfyningen, zo wet als verbeteringen.
Te deezer oorzaake zyn hunne behoeften , in vergely.
king gefprooken, weinig , en gereed te voldoen. Hun zugt
tot gemak ontheft hun van veele driftvervoeringen, waaraan
andere Volken onderhevig zyn. Groote en tergende beledigingen vallen zeldzaam onder hun voor ; doch, dens beledigd zynde, valt het bevredigen bezwaarlyk. Driften, die
zelden gewekt worden, werken , dens gaande geworden,
doorgaans te heftiger. Van hier beeft men onder hun
fomtyds geweldige wraakneemingen gezien ; doch tegenwoordig heeft de waakzaamheid der Overheden, en de
aanwas van befchaafdheid , de punt van den moorddolk verftompt.
De doorgaande maatige leevenswyze des Volks , en hunne onthouding van zwaaren arbeid ; de zuiverheid van de
lugt ; en de menigte van mineraale bronnen, — zyn amftandigheden zo gunftig voor bet menschlyk gettel, dat
wy natuurlyk zouden verwagten veelen onder de Portugeefin te zullen aantreffen die eenen zeer hoogen ouderdom
bereikten; deezen zyn egter zeldzaam ; maar minder warden 'er door natuurlyke oorzaaken afgefneeden voor een
tack-
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tachtigjaarigen ouderdom , dan onder een gelyk aantat
Perfoonen, misfchien in eenig ander gedeelte van Europa.
Zeldzaam ontmoet men een Portugees, hoe hoogbejaard
ook, kreupet door de jicht, of gekromd door zwakheid.
De fchoonfte en welgemaaktfle Perfoonen van beiderlei
Sexe treft men aan in het Landfchap Extremadura. Die
bedervende geesfel der fchoonheid , de Kinderziekte ,
heerscht hier niet met hetzelfde vernielende geweld als
in koudere gewesten. — De Inwoonders verzuimen eene
zaak , welke, in een Land als Portugal, aan het mensch.
lyk geftel alle volkomenheid zou byzetten ; ik meen het
Baaden ook maaken zy geen Lichaamsbeweeging genoeg
ter bewaaringe van de gezondheid.
De laagere rangen van lieden bezitten veele uitfteekende hoedanigheden ; zy zyn Godsdienftig, eerlyk, maatig,
ouderlievend, en onderdaanig aan hunne Overheden
Wy moeten, nogthans, niet verwagten deeze hoedanig.
heden by de Portugeefen te zullen aantreffen die omftreeks de Zee- havenfteden woollen; de zeden -zyn daar
verbasterd en 'bedorven, door de verkeering met het uitfchot van verfchillende Volken. Vreemdelingen worden
niet zelden misleid, als zy het Charaeter eens Volks op.
iznaaken ; 't zelve door eene zo verkeerde middention
beichouwende. Het is op het Land alleen, waar men
de Portugeefen kan aantreffen in hunnen natuurlyken
that , niet bedorven door eenen vreemden invloed ; en
dan vindt men hun eerlyk , verpligtend , gefpraakzaam ,
en beleefd.
Een Portugeefche Boer zal met zynen meerderen , of
hooger bejaarden niet wandelen, zonder hem, uit eerbied ,
de hooger of rechte hand te geeven. Hy gaat geen mensch
voorby,, of by neemt den hoed af, en wenscht hem een
lang leeven groetende toe. Van een afweezig Vriend
fpreekende, is hunne gewoone uitdrukking: Ik fterf van
ongeduld om hem te zien!" Wanneer hy 's morgens zyne medearbeiders in het veld ontmoet, groet hy hurt beleefd , en vraagt na den welftand van, hun en van het hu:sgezin.
Zyn dagelykfche arbeid vangt met het opgaan der
Zonne aan, en eindigt met den ondergang; by heeft een
half uur om te ontbyten , en twee uuren tot het middag.
maal , ten einde by zich op bet heetst van den daE,
door een middagflaapje, verkwikke. Werkt hy in den
Wyngaard , dan geniet by een voeglyk azdeel wyns.
Den
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Den dag volarbeid hebbende, zingt by den Vesper. Op
Zondag fnaart by zyn Luit, of fpringt mede in den Fandango dans. Zyne Jongens worden in de fchool van een
nabuurig Klooster onderweezen ; in dit gefticht vindt by
ook onderhoud voor zich zelven en zyn Gezin , als by
zich verlegen of tot werken buiten ftaat bevindt.
De Portugeefehe Landlieden zien hun Land voor bet
gezegendst Paradys aan , en houden Lisfabon voor de
groottle Stad , in de geheele Wereld. Zy hebben voor een
fpreekwoord : Wie Lisfabon niet gezien heeft, beef: niets
bw ezien I In de daad, zy hebben voor alles fchier fpreekwoorden, die, gegrond op eene veeljaarige ondervinding,
over 't algemeen waarheid behelzen , fchoon het even aangehaalde een doorflaand bewys van het tegendeel oplevert.
Van de Landen , die, gelyk het hunne, geen Koorn,
Wyn en Olie voortbrengen , vormen zy een zeer laag
denkbeeld. Zy fchilderen by zichzeiven of de elenden
der Inwoonderen van Landen onder de Noordlyke Lugtitreeken , die te midden van ys en fneeuw Reeds huiverend wegkrimpen ; terwyl zy zich bakeren in hunne
groene velden by het fchynzel der alles verleevendigen•
de Zonne.
Deeze omflandigheden, en de fterke geneigdheid welke
zy hunnen Koning toedraagen, maaken hun Geboorteland
hun dierbaar. Zy doen een grout gedeelte buns geluks beftaan in de milde Lugtsgefteitenisfe, waar mede de natuur
hun begunftigd heeft, en den overvloed van fmaaklyke
vrugten , welke de grond voor weinig arbeids oplevert.
— Te midden van alien onheil , houden zy zich verzekerd troost in den Godsdienst te zullen vinden; het troostmiddel, 't welk zy daar benevens meest bezigen, is de
Muzyk; deeze verdryft de kommer der armen, en verheft
de genietingen der vermogenden; en het leeven glydt gemaklyk heen over zo aangenaame tooneelen. — Het
zou vergeeffche arbeid weczen , een Portugees te willen
overtuigen, dat by een geluk , het zyne evenaarende, in
een ander gedeelte der wereld zou kunnen genieten; by
is opgevoed in dit denkbeeld. En indien toeval of ongeluk hem dwingt zich in een ander Land te onthouden , kwynt by als iemand die gevangen opgeflooten zit.
(Het Vervolg en Slot bier naa.)
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Beladen Zedn, door den Mensch uit, ,zugt tot reit:44k ,
rykdom , of Oorlog, beladen Zeeen en Windex, hem
dienstbaar gemaakt, getuigen van zyn kunst, en- bevorderen
zyne oogmerken.
yOUNG.

elk eene groote, onoverzienbaare, ruimte vertoont zich
aan myn befpiegelend oog! eene vlakte, welker
aandagtige befchouwing my van verwondering als doer weg•
zinken, wanneer ik alle derzelver byzonderheden gadeffa, en
re getyk de magtige band van Hem, die dezelve voortbragt en
in fiend houdt. Laat ous bier eenige oogenblikken vertoeven
— bier, wear onderfcheidene Tooneelen in en op zyn —
wear men den donder der magtige Oorlogsvlooten boort ;
woedende en bluirchende golven ziet, --- en de Majefteit
van den grooten Schepper zich op het luisterrykst vertoont.
is, oneindige beweegredenen zyn bier, om bun, die de laagbeid bezitten om den Maaker van dit alley te ontkennen, te
gelvk van fchaamte te doen bloozen!
6 Wyde waterptas! welk een aural nuttigheden brengt gy
bet Menschdom aan Gy draagt duizenden van Waterkasteelen,
die ons alles , wat tot cieraad , vermaak en benoodigdheden , itrekt , aanbrengen. Gy bergt in uwen ruimen fchoot
eene tallooze menigte van fchepzelen, elk in zynen aart en
kring gefchikt tot onderfcheidene einden , wyl niets te ver.
geefs gefchapen is. Neen onderfcheidene fchepzelen ver.
fchaffen ons ook -onderfcheidene voedzels op onze weltoegeregte tafels; en deeze alle komen ook op onderfcheidene ty•
den te voorfchyn, ten nutte en genoegen van het Menschdoin,
om ons te voeden en te verkwiliken.
Hoe ftrekken difizenden van Coraalen en Schelpen , die beerlyke voortbrengzelen der Namur, tot cieraad der kostbnare
Kabinetten van die Verzamelaars , die zich over derzetver
luisterryke verfcheidenheid moeten verbaazen, en te gelyk den
Formeerder derzelven roemen!
Dan! befchouwen wy dit grootfche Element in alle zyne
woede en vreeslyke kragt, wanneer de God der Eere dondert,
en de golven zich als bergen verheffen ; hoe zorglyk , hoe
rampvol, is dan de flaat van bun, die zich met hunne vlor.
tende Kielen op hetzelve bevinden! Aanfchouw dan den 'an•
derzins zoo kundigen Stuurman , den vluggen Matroos , aan
de flormen blootgeffeld ; alles worth in 't werk gelleld ,
war ku.nsc en vlyc colt uitdagten, otu Schip eu Volk te be.
h on-
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houden : dan niets kan hier baaten; de kunet Nat
het golvend ruim der rustelooze baaren woedt — de win.
den verheffei zich ats om ilryd alles kraakt en breekt
— het water overftelpt hun ! — Nu eens met de golven
ten hemel ryzende, dan weder tot in den afgrond ne.
derdaalende, verfchynt het laatile, het gedugte oogenblik, en
'Mies wordt een proof der woedende golven; Schip, fchat en
fchepzelen worden in de diepte der Zee bedolven; de bas,

ren fuiten zich over hun , en de dag van morgen wee: niet
sneer dat zy ooit gebooren wierden! — 6 Woedende baaren,

wie kent uwe kragt? Door uwe magt worden veelen, zeer
veelen, weggevaagd , en vlakten in Zeeen veranderd! Dock
het was ook deeze groote waterplas , die ons, meet' dan eens,
and; re Tooneelen vertoonde Tooneelen, oneindig anderfcheiden van de zo even gefcbetite. Hier was het dat men
alles opofferde ten nutte van zichzelven en ter eere van zyn
Vaderland! Hier zag men weleer Oorlogsvlooten in bloedigen
firyd tegen elkanderen; donderende Waterkasteelen de eer hunDer Y7ag befiryden, de roem hunner Natie handhaaven! Hier
zag men een' TROMP en DE RUITER met lee%wenmoed ilry•
den, ter handhaaving van Vryheid en Regten! Hier hoorde men
de donderklooten, met vreeslyke kragt , uit hunne trompen
vliegen ; terwyl de alvernielende Oorlog duizenden hier hurt
graf deed vinden !
Zoo levert de vademlooze Zee een aantal ontzag.wekkende
Tooneelen op.
Aanfchouw dan dit Zeetooneel 6 Mensch ! en bewonder
uwen grooten Schepper! Dat ieders oog hier met ontzag en
bewondering-rondga: want wie is in that zyn gezigt aan zulk
een Tooneel to verzadigen?

Brielle,
1798.

J. D. V.

MENGELWERK,
TOT PRAAIJE LETTEREN, KONSTEN EN WEEtENECHAPPEN, BETREKKELYK.

VERKLAARING, WEGENS DE IIERBERG, EN DE KRIBBE,
IN WELKE DE /MERE JESUS ZOU GEBOOREN, EN
GELEGD ZYN ; volgens Z. PEARCE , in zyne
Commentary on St. LUKE II VS. 7.

aar de tyd der vieringe van het Kersfeest weder
nadert , herinnert zich elk Christen, in ons VaD
derland , die maar een weinig werk maakt om jaarlyks de verhandeling dier eerfte Feestftofie met een
Godsdienftig oogmerk by te woonen , hoe zeer. veelen ander de Proteftantfche Leeraaren , met meerdere
of mindere vertooning eener diepe Geleerdheid , alsdan den tyd, ter ftichtinge, en Verheerlyking van het
Opperwezen , bepaald , voornaamelyk te koste leggen
aan het tweede , en hoogstwaarfchynlyk niet van den
Euangelist Lucas afkomftige, Vers van het ade Hoofddeel diens Heiligen Schryvers. Eene Leeks Hiftorifche
Aanmerkingen, verre boven de bevatting van den gemeelien Hoarder, warden dan war den dag gebragt; de naamen van Cyrenius, Quintilius Vatus, en Sentius Saturni92US, worden uttgebromd ; en de tyd van ieders Stadhouderfchap, en der Befchryvinge, met groote fchroomvalligheid, en niet zelden verwarringe, onderzacht; oordeelkundige gisfingen, over den mit , of tot verbetering, van
den Grondtext, worden, met of zonder den lof des Geleerden, van wien zy ontleend zyn, telkens opgedischt;
en terwyl de Gemeente onoplettend hoort, of haare kundiger Leden van de zaak een beter begrip krygen , by het
leezen eener Bybelverklaaring, is het flot van alles , by den
Leeraar, onzekerheid over dat geheele Vers, althans over
de leezinge, zo als die ligt, en by zyne Hoorders verveeling, om niets meer te zeggen. — fntusfchen loopt men het
overage der Gefchiedenis van 's Heeren geboorte, als viel
daar over niets te zeggen , ter vlucht door ; en ondervindt, dat dit breedvoerig en fchitterend vertoon van Geleerdheid , welk zich de Leeraar veroorlofde den tyd
00
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verilonden beeft; zo dat hem maar weinige oogenblikken
ter Toepasfing , tot ftichtende en ter bevestiging in het
Geloof dienende Aanmerkingen, het hoofddoel der Openbaare Godsdienstoefening , veelal overfchieten. Myn oogmerk is niet, aan te pryzen, dat men zich voortaan geheel onthoutten meet, cm iets te zeggen, of fomwylen
in het breede zelfs te handelen, over het tweede Vers.
Neen! tot zo lange betzelve in de Vertaalingen des N. T.
geleezen worth, of althans door het eenpaarig oordeel van
deskundigut niet your onceht verklaard is , mag en beboort ecn Christen - Leeraar deswege zyn gevoelen voor
de Gemeente niet altoos te verbergen. Het misbruik heb
ik alleen willed wraaken ; en, zo het geduurig opdisfchen
van het zelfde gerecht , bovenal , wanneer het niet naar
den algemeenen fmaak is toebereid , of voor de meeste monden aangenaarn en gefchikt is , fatheid en tegenzin baart, kan bet niet dan nuttig zyn, om naar verandering van fpyze, en een meer gevallig Geestelyk
voecifel , te zoeken , wil men anders het verval der
.Godsdienttige Byeenkomtten, 't welk zich ook op Feestdagen vertoont , eenigzins poogen te herttellen.
Met deeze bedoeling dan , en in hoope van door uw
Illengelwerk eenig nader licht order myne Landgenooten ,
over de Heilige Gefchiedenis , te verfpreideri., of ook aan
Leeraaren van den Godsdienst gelegenheid te geeven, om
eene aangenaame verwisfeling in hunne eerfte Kersttoffen te,
brengen , vat ik de pen op, om , naar geleide van den
Letterkundigen z. PEARCP een vooroordeel te bettryden, 't
welk ,ten aanzien van de Wieg of Kribbe des Zaligmaakers,
uit misveritand van Lucas verhaal H. II. vs. 7, zeer diepe
wortelen gefchooten beef% Zict bier, tot beret verftand
van het volgende , de woorden , zo van den Grondtext, als
van onze Nederduitiche Overzetters , waarop ik doele.
' Ay;zAtviv dtn-oo Crin, 7rpee707esov) 7?) quiTyr INT: O tIK
111, 7416 141106 b 7W XeC7OC11L;4411."
Zy (Maria) leide hem (haaren eerstgebooren Zoon) neder in de kribbe , om dat voor hun Been plaatze vas lit
de herberg.

Het gros der Leezers, met !name van bun, die eenigen acht fiaan op den rustenden Ezel, door het vernuft des
Plaatthyders , voor den gewoonen Bybel, bier, met gelyk
recht , als de doornekroone by Jefus kruiziging, op den
voorgrond geplaatst, moeten door de Vertaaling van dee„tett
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yen Voizin noodwendig de gemeene dwaaling begaan,
als of het gezegend Kind buiten de herberg gebooren, en
in de kribbe van een beestenftal zy ter nedergeiegd. De
Getuigenisfen der Oudheid , de taal der Dichteren (*),
en fchier alle de Overzettingen van vroegeren en laateren
tvd , begunitigden, behalven in ons Vader/and, door (re..
heel de Christenheid, dien waan, aan Wiens gegrondheid
te twyfelen, mogelyk by veelen , die eenigzins bygeloovig
of dweepende vallen, bykans voor Ongodsdienitigheid en
Ongeloof wordt aangezien. Men acht bet aanftootlyke,
dat men anders ligt vinden zoude in deeze legplaatze van
den Verlosfer der Wereld, genoeg weggenomen door het
denkbeeld zyner diepe vernedering tot een beboeftigen en dienstbaaren fcand op aarde ; bovenal , doordiert
Bethlehem, kleene Stad , nu vol was door den
zamenvloed van Davids Nalcomelingfchap , ter gelegenheid der Befchryving aldaar opgeroepen. Het
laatite valt niet te lochenen , als blykbaar uit den
cart der zaake , en. Lucas getuigenis ter deezer plaatze: echter zo de woorden (x,,,r,b,:lut en odvv, herberg en
kribbe) . eenen anderen dan den gewoonen zin konnen hebben, yen wy niet, met wat recht men, uir den overvloed
des Volks, in Davids Stad thans vergaderd, de noodzaakelykheid haalen kan, dat Jefus in eenen ital , en eigenlyk gezegde beestenkribbe, zou gelegd zyn, terflond na
zyne geboorte. Aan den anderen kant immers is het geloovelyk , dat een aantal van Bethlehems Bewooners thans
om dezelfde reden uithuizig waren, en uit gastvryheid,
zo gemeen in het Oosten, hunne bekenden, Vrienden , en
Landgenooten herbergden. Ook valt het niet te vermoeden , dat men, naar de toenmaalige zeden, ligt daar toe
zal gekomen zyn, om eene zwangere Vrouw benevens Naar
Zoogkind, hoedanigen door alle tyden been op de ontferming der menfchelykheid eene iferke aanfpraak maakten, te verftooten, en weg te zenden naar eenig verblyf4
waar het vee, maar geenzins redelyke wezens overnachtten;
een verblyf al verders , 't welk men te onrecht met eenige onzer "hedendaagfche boerenf'rallingen vergelyken zoude, en althans, dit mogen wy uit Joinnes leeren (Hoofd.
X.) van boven open zynde, blootitond aan de onguurheid
vaii
SUICERI Thesf. Eat. in coccry 4
(*)
Dichters niet te gewaagen.
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van lucht en weder. En wie waren het, die deeze hardheid , zo flrydig tegen de wetten der herbergzaamheid,
pleegden? zekerlyk haare Bloedverwanten, haare Naastbeflaanden , Mannen en Vrouwen, beide van haar Stanthuis , in wier midden zy , na de ongemakken der gedwongen reize te hebben doorgeflaan, van haaren eerstgeboorenen verloste.
Doch de armoede, antwoordt men , is overal verfchoy en ; ook lochenen wy niet , dat Jefus , in zyne omwandeling op aarde, naar waarheid getuigd heeft , „ niet te
hebben waar by zyn hoofd nederleggen zoude." Aileen
komt hier in aanmerlting, of zyne Moeder Maria, en Jofeph zyn vermeende Vader hoewel geene Lieden van
Aanzien of Vermogen , in eenen zo geheel fchamelen
en ongelukkigen toefland waren , als waarvoor zy doorgaans gehouden worden. Het beroep nu van eenen Timmerman, die Jofeph was, duidt geenzins eene uiterfte geringheid aan; en Maria, de Bloedverwante en Vriendm
van Elizabeth, de huisvrouw van Priester Zacharias, (Luc.
I.) fchynt ons hierom toe van burgerlyke afkomst geweest
te zyn. — Dan laaten de woorden beflisfen , of het algemeen Vooroordeel , dan onze Aanmerkingen daartegen,
bet meest geloof verdienen.
Behalven ERASMUS, die echter op dit fink niet fchynt
te hebben doorgedacht (*), is niemand der Geleerden, van
hoe beroemden naam en bekwaamheid ook , zo ver my
bewust is, vOcir PEARCE, op het denkbeeld gevallen , dat
xecrciAvux iets anders dan eene herberg, bier ter plaatze, betekenen zoude; dit echter is de grond der dwaalingen,
waarin men doorgaands gevallen is. D. HEINSIUS (t),SAUMAISE (4), DE CLERCQ (s), WETSTEIN (**), en anderen, merken aan, dat, volgens eene redenkundige vernaaming , (metonymic) het woord am in deezen volzin niet
zo zeer eene kribbe, als wel de Jiallinge, of het hol, aanduidt, waarin zy ftond ook ftaaven zy hunne meening
door gezach van onbetwistbaare plaatzen uit oude Schryvers, by wien bet alzo gebezigd is.
Echter verfchillen zy onderling , of hier de liallinge
van

(*) In Comment4rio, ad h. 1.
Exerc. Sacra in N. 7'.
(4.) zipred BALDUTNUIVI wAL/EUM in Cap. II. Luca.
(S) Ad Noy. TO. in 1.
(**)
in 1.
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van de herberg, dan wel eene /la/lenge, afgefcheiden van
cieeze , een hol buiten de Stad Davids , tot berging van
bet vee gerchikt , zoude bedoeld zyn`. DE GROOT en
WETSTEIN (*) pleiten inzonderheid voor het laatst gevoelen, als meest beftaanbaar met de Zeden der Ouden,
en de Getuigenisfen der Kerkvaders , die willen, dat de
Reiland zyn eerfte daglicht zag in een zeker hol, welk
men wit dat nog als 's Heeren geboorteplaats wordt aangeweezen. Maar toegeftaan, dat cp,17y4, even als het Latynsch prafepe, in eenen tweeden of oneigenlyken zin, wel
eens eene flailing betekene, dunkt het ons echter vreemd,
dat men bier tot denzelven zyne toevlucht zou moeten
neemen, zo land 'er mogelykheid is den eerften of waaren zin des woords te behouden ; dewyl dan de vernaaming, (of metonymia,) mag gerekend worden plaats te
grypen, wanneer de echte betekenis een ongerymd denlebeeld oplevert. En wat het Verhaal der Kerkvacieren ,
en de aloude Overlevering , aangaande Jefus geboorte in
zeker hel, omtrent Bethlehem, betreft, dit een en andere
zweemt ons te veel naar een uitvindfel der Bygeloovigheid, dan dat wy ons overreeden konnen, dat het genoeg
gezach hebbe, om te bewyzen, dat Lucas daarop doelde in
zyn eenvoudig Gefchiedkundig bericht van Jefus geboorte,
en wel in het eenige woord (pat7un van Hem gebezigd.
De eerfte, en affect' jets afdoende, fpooren , immers, welke
dat vermoeden begunftigen, treft men aan by JUSTYN den
Martelaar (t), en dus na een tydvak van ruim honderd
jaaren; fang genoeg voorwaar, om te gelooven , dat de
Waarheid toen alrede met eenige menfchelyke vercieringen was opgetooid. Althans die Schryver, en zo veelen
hem gevolgd zyn, voldingen by ons niets het minfte tegen den Euangelist , welke , wanneer by met hun had
ingeftemd, zich onzes inziens veeleer van het woord ovA4,
door Joannes ter aanduiding van eenen beestenflal gebezigd (.f.), zou bediend hebben, dan wel van p.m,, 't welk
men, om 'er die betekenis aan te hechten , in eenen oneigenlyken zin heeft op te vatten.
Dit zy genoeg , om ons niet te verliezen in eene zee
van verfchillende meeningen en gisfingen der Uitiegkunde:
(*) GROTIUS in Comment. WENT. Ili fupra.
(f) Vide , preeter altos , WENTENIUM, 1. c.
(4) JOAN. X Vs. I, 16.
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de : bet is onze taak niet, de grootfle Mannen in het
vak der Letteren te beftryden; en zelfs verbiedt ons beftek , dat wy iets anders dan den zin van Lucas woorden
Zoeken op te delven , zonder ons in uitvoerige wederleggingen in te laaten. Niet zo verre zyn ook de Geleerden
van het algemeen gevoelen over des Heeren geboorte- en
legplaats afgeweeken, of onze aanmerkingen , daar tegen ine
georagt, hebben insgelyks !dem tegen hunne rneer of min
gegronde ftellingen. Deeze dan in het midden laatende,
zullen wy, naar geleide van PEARCE, alleen iets beters
trachten aan te wyzen. Zo lange men het woord ZYTiattgstO:
bier door herberge vertolkt, in dien zin, als wy die be,.
naaminge opvatten, en naar onze Zeden verftaat, zal bet
bezwaarlyk zyn aan een ander denkbeeld dan dat
van eene beestenkribbe te hechten , en dus niet ophouden
van eenen ftal, als de plaats van Maria's verlosfmg , te befchouwen. HESYCHIUS nu, SUIDAS, en verdere zo oude
als hedendaagfche Letterkundigen, de kracht van gelyknaamige woorden (Synonyma) niet genoeg onderfcheiden,
de, hebben aan deaen waan voedfel gegeeven. Maar tracht
men Lucas, bet geen, oozes inziens, de beste wyze van
Verklaaringe is, uit zyne eigen Schriften , en die van
zynen Land- en Tydgenoot Marcus, door vergelyking, op
te helderen, zo zal men bevinden , dat bun oordeel misfchien te roekeloos geflaagen is. Immers, behalven dat
de taalkundige oorfprong van het woord niets verders
aanduidt , dan eene plaats , waar de Oosterlingen en
Reizigers , bovenal in die warme Landen , gewoon waren,
aan bet Nis van hunne Vrienden , of ook in eene herberg, zich te ontbinden, te ontgorden, van hun reisgewaad
te ontdoen , en vervolgens te verfrisfen ; fchynt desgelyks het gebruik dit woord inzonderheid tot de betekenis
van dusdanig ecn gastvertrek bepaald te hebben. In den
en hetzelfde Verhaal , althans by Lucas XXII vs. II en
nircus XIV vs. 14, worth het ook van de Nederduitfche
Bybeltolken te recht door eetzaale overgezet, en dat meer
is, by elk der Euangelisten , door ,IrlivEo psycs, of eene grooto
opperzaale, in bet volgende 'vers omfchreeven. — Wederom het werkwoord, waarvan bet onze afflamt, bezigt
onze Euangelist in de taal der Schaaren, morrende over
jefus vertoeven by den Tollenaar Zacheus: alwaar, Luc.
XIX vs. 7, xarcatiisy Diet zo zeer herbergen, als wel zich ophouden, verfrisfen of het middagmaal neemen, te kennen
geeft, gelyk op te maaken is nit het voorgaande vs. 5,
waar
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waar de Heere hem aanzegt : „ 1k moet heden in uw
huis blyven." Nogrnaals, wanneer de Discipelen hunnen
Meester drongen, de vermoeide en hongerige Schaaren ,
die hem in de woestyne vergezelden, van zich te laaten
gaan, „ op dat zy, in de omliggende vlekken en dorpen,
de noodige verfrisfing en fpyze vinden mogen ," konnen
wy die woorden (Luc. IX vs. re.) alzo met goed recht
overbrengen , zonder dat wy, naar onze Zeden , met de
gewoone Vertaaling, aan het neemen van herberge behoeven
te denken. Eindelyk , en het geen zeer veel afdoet ,
wanneer Lucas , in het boeken der Gelykenis van den
barmhartigen Samaritaan , van een openbaar verblyf voor
vreemdelingen, of, als wy zeggen, van eene herberg, en
huiswaard in dezelve, gewaagt, (Luc. X vs. 34.) bedient
by zich geenzins van het woord , 't welk wy meenen dat
een gastvertrek aanduidt, :Haar van geheel andere benaamingen 7r,a.zilm, en 9,- ,ohzios, die, naar de kracht der taale,
eerie plaats , en eenen man betekenen , die alien ontvangt.
Om deeze redenen te zamen genornen , vermeenen wy,
met den beroemden PEARCE, dat, by de Gefchiedenis van
Christus geboorte, naar Lucas verhaal, bepaaldelyk van
een gastvertrek gewaagd wordt, onzeker of dat in eenig
vriendenhuis , dan wet in eene herberg, ja zelfs in een
der gewelven van een ruitn en uitgeftrekt onderaardsch
hot, geweest zy.
Maria derhalven, des Heeren Moeder, aldaar van imam eerstgeboorenen verlost zynde, vond, om den toenmaaligen toevloed van vreemdelingen en bloedverwanten
Haar Bethlehem , in deeze 'tamer voor haar Kind geene
andere legplaatze dan eene kribbe, waarvan zy dus zich
genoodzaakt vond gebruik te maaken.
Offchoon wy nu geene reden hebben, om naar onze
bovenftaande Verklaaring aan eene kribbe te denken, die
in den ftal ter voeding van bet vee was opgeflaagen, of
daadelyk diende , behouden wy echter nagenoeg de gewoone Vertaaling; van oordeei zynde, dat cP3e, bier ten
minften dien zin heeft. Maar hoedanige waren de Voerkribben der Ouden? Als de onze, van eene vaste en veelal
onbeweegbaare zelfftandigheid, van bout of (teen, in den
grond, of aan eenigen muur,, gehecht ? Zulks te gelooven ftrookt naauwelyks met de eenvoudige zeden der
Oosterlingen, en het herdersleven by hun zo algemeen.
Zy hadden geene gebouwen of ftallingen , waarin het vee
in die warme gewesten wierd opgezet. Men cited alleen
des
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des avonds de beesten, ten einde ze voor roofdieren of
dieven te beveiligen, binnen omheinde, doch van boven
opene, affchuttingen ; of Meld , in gunftiger jaargetyde,
de nachtwacht over de kudden in het veld. Voorts gaf
men aan paarden, kemelen, en ander groot vee, hun voeder
in eene opgeflagen of uitgefpannen kribbe van grof linnen of zeildoek , aan ftaaken ■ vastgemaakt; by of aan
welke de beesten gekluisterd of gebonden wierden (*),
gelyk men nog heden ten dage in de legers gewoon is. Van
dusdanig eene kribbe nu, of hangrnat, om de zaak naar
ons taaleigen uit te drukken, vermeenen wy, dat Lucas
gewaagd heeft , als van de eerfte legerftede des Heeren,
die door deeze byzonderheid van de overige kinders te
Bethlehem genoeg onderfcheiden wierd, om door de Herders uitgevonden re worden ; en hiertoe, gelooven wy,
geeft te meer aanleiding, wanneer men hier leest, op gezach
van eenige handfchriften , E'y 9d.nr in eene kribbe, en niet
iy 7 ?1 0,ir,p in de kribbe; hoezeer die bepaaling der kribbe,
waarop het voorzetfel doelt, met groot recht, en zorgvuldig, in het 12 en 16 vers, vervolgens is bygevoegd, wy/
aldaar van de kribbe gefproken worth, waarin bet Kind
met 'er daad lag , en gevonden wierd ; bier daarentegen van eene kribbe , in welke het zyne Moeder nederkgde.
Hecht iemand ten laatften eenig geloof aan het Verbal
der Vaderen , en de Overlevering der Eeuwen , nopens
Christus geboorte in een naby Bethlehem gelegen hol;
willen deezen niet wederfpreeken , dat ook het word
xotTebaqta van een gastvertrek in zodanige onderaardfche
wooning zou mogen verftaan worden. Wy willen zelfs
niet lochenen, dat de geringheid en het verval van het nederig Bethlehem in Juda, veelal door Herders bewoond,
en in eenen bergachtigen oord gelegen, min of meer grond
geeft aan dat vermoeden. Overbekend immers is het, dat
oudtyds veele Jooden zich in holen onthielden , en dat
deeze over 't algemeen het gewoon verblyf der menfchen waren , alvorens de konst hun leerde zich huizen
te bouwen (f). Maar in deezen verkiezen wy niets te
beflisfen , dan dat Lucas ons toefchynt dien waan of niet,
of flaauwelyk , te begunftigen.
WY
HOMFRUS
In vs. 507. Vino. "En. XI vs. 492.
alii.
(f) Om. Metal& I vs. iv.
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Wy vergenoegen ons met deeze bydraage tot opheldering der Heilige Schrift, waarvan wy den lof der eerfte
voordragt aan den taalkundigen, doch welligt in ons Vaderland te weinig bekenden, arbeid van den beroemden
z. PEARCE gaarne toekennen. Voorts, daar wy de redenen, die ons al verders tot de uitgaave, in deezen tyd des
Jaars voornaamelyk, aanporden , met genoegzaame breedvoerigheid aanvoerden, verhoopen wy, dat de gezegde oogmerken tot nut en itichting onzer Landgenooten, by het
vast naderend Kersfeest , of ter wegneeming van een nog
heerfchend vooroordeel aangaande het eerfte verblyf van
's Werelds Heiland, door eene gunftige en tydige plaatzing in uw geacht Mengelwerk zuilen mogen bereikt worden, ten einde de Waarheid ook in deezen op het fpottend Ongeloof zegepraale, en, bevryd van den fmet der
dwaalinge, met haaren eigen luister, en eenvoudig fchoon
te voorfchyn treede.
1k ben, met alien heilwensch,
Um/ Toegenegen Vriend
E. D, L.

PRACTISCHE WAARNEEMINGEN AANGAANDZ DE
MEEST VOORKOMENDE VERSCHILLENDE ZOOK.
TEN VAN MAAGPYN. Door Dr. G. C. CONRADI I Stads Phyficus to Northeim.

e Maagpyn, of Maagkramp, eene der hardnekkigite
en pynlyktte plaagen van het menschdom , is geenD
zip s altoos van denzelfden aart. Dagelyks komen 'er

daarentegen twee zoorten van voor,, die merklyk in natuur verfchillen ; dewyl de eene zoort ontitaat uit eene
te groote zwakheid en flapheid der maagvezelen , en daarentegen de andere voortkomt uit eene vermeerderde prikkelbaarheid der iViaag, en eene boven maate vermeerderde gevoeligheid der Maagzenuwen. Deeze verfchillende
zoorten van dit ongemak hebbe men zo veel te meer
naauwkeurig te onderfcheiden, om dat zy doorgaans by
geheel verfchillende Temperamenten worden waargenomen , 't geen eene aanmerklyke verfcheidenheid in de
Geneeswyze ten gevolge heeft.
0o5
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De eerstgenoemde zoort van Maagpyn wordt over bet
algemeen beter gekend en geneezen dan de andere, dewyl zy als met den vinger worth aangeweezen, door de
algemeene zwakheid der vezelen , de bleekheid van het
gezicht, de kwaade fpysverteering , de fteeds befpeurbaare overblyfzels van kwalyk verteerde fpyzen , die,
in de Maag , ophoopingen van flym , bedorven galle ,
of fcherp zuur, veroorzaaken. Waar uit volgt, dat deeze
zoort van Lyders bykans geenerleye fpyzen kunnen verdraagen; dat zy, na den eeten, eene drukking in de Maag
befpeuren, misfelyk worden , en dikwyls al het genuttigde wederom overgeeven , en dat zy zich doorgaans
best bevinden wanneer de Maag geheel ledig is, waar
van meestal het tegendeel by . de Lyders der tweede
zoort plaats grypt. De geneezing deezer kwaal wordt
voornaamelyk volbragt door ontlediging der Maag , en
verfterking van dezelve , zo wel als van het geheele
lichaam: waarom ook bittere Geneesmiddelen, beweeging,
en een fchraale dieet, in dit geval zo heilzaam en noodzaaklyk zyn. Doch ik zat my thans hier over, dewyl
de zaak overbekend is, niet verder uitlaaten.
De tweede zoort van Maagpyn, die voortkomt uit eene
vermeerderde prikkelbaarheid der vezelen en eene te
groote gevoeligheid der Maagzenuwen, is veel minder bekend dan de voorige; waarom ik wat naauwkeuriger over
dezelve zat handelen. Deeze Ziekte komt voornaamlyk
voor by flerke Landlieden, of ten nrinften by de zodanigen wier gezonde honger , kragtige fpysverteering, wetgekleurd gezicht , en werkzaam leven, geene zwakheid
der Maagvezelen doer vermoeden. Een te gefpannen en
te gevoelig weefzel der vezelen is de voorbefchikkende oorzaak (Caufa Prqurneata) van dit ongemak.
Deeze ongefteidheid begint niet met een geweldige pyn,
maar eerder met eene onaangenaame nyping en drukking
in den omtrek der Maag , die eene groote neerflagtigheid
des gemoeds veroorzaakt : ook zomwylen fchynt de pyn
haare zitplaats in den rug te neemen, tegenover de Maag,
en verwekt een gevoel als van een daar drukkenden knob-,
bel , 't geen zommige Lyders dan ligt doet gelooven, dat
zy eene verharding in het Pancreas hebben. By het toeneemen der kwaale gut zy vergezeld met fteekingen, die
zich tot in de borst en rug verfpreiden: thans zoeken de
Lyders gaarne een ftillen hock, drukken met verligting de
plaats
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plaats van den Maagmond, zitten of liggen gaarne voorover gekromd: kunnen zy dit in een gezelfchap niet doen,
zo than zy ten minflen gaarne voorover gebukt, met eene
beklemde bonding. Zyn de aanvallen allengskens geweldig geworden, dan komen zy aan met hitte, angst, zweet
des aangezichts ; waar by zich misfelykheid voegt, die
wel eens in uitbraaking van alles wat in de Maag is overgaat 't geen zomwylen eene merklyke verligting voor
eenigen tyd veroorzaakt. De aanval kan uuren en dagen
lang uitgefteld worden, door het meer dan gewoon nuttigen van fpyzen, en door eenig verzachtend geneesmiddel.
Daarentegen zyn de aanvallen doorgaans hevigse na den
middag, na de veneering der fpyzen, en duuren tot aan,
den tyd van het avondmaal, wanneer eene nieuwe opvulling der Maag wederom verligting geeft. Door lichaam•
lyke beweeging wordt de kwaal doorgaans erger, en verheft zich door wandelen, ryden , enz. Buitendien zyn
'er nog twee oorzaaken , die veel toebrengen tot het ontftaan en verergeren van dit ongemak : te weeten , in de
eerfte plaats , alle onaangenaame gemoedsaandoeningen ,
en, ten tweeden , zuure fpyzen en dranken, vooral buiten den tyd van het middagmaal genomen ; als zuure
wynen , zwaare belegene ligt in fcherp zuur overgaande
bieren , overmaat van boomvruchten , enz. al is het dat
de Lyder anders niet aan een overmaatig maagzuur onderhevig was.
Een recht ingewortelde Maagpyn van deeze zoort is altoos bezwaarlyk te geneezen, en komt ligt wederom. Hoe
meer de kwaal verouderd is, des te pynlyker en menigvuldiger worden de aanvallen. Doch is liet ongemak nog
in zyn begin, dan kan men het gemaklyk ftuiten, door
middel van een goeden leefregel , en de noodige geneesmiddelen. Wanneer het ingeworteld ongemak eene buitengewoone prikkelbaarheid van het geheele lichaam, en van
den geest, heeft te wege gebragt, waar mede clan doorgaans
eene hypochondrifche lichaamsgefteldheid verbonden is,
wordt de geneeswyze zo veel te langduuriger en zwaarder. Zo de Maag der Lyderen tot het verzamelen van
Maagzuur overhelt, is de geneezing zwaarder dan anders,
Zo ras de gewoone aanval na den eeten laater komt , en
eindelyk uitblyft, begint 'er hoop tot eene gelukkige heritelling te komen.
Wat de Geneeswyze deezer kwaale betreft , dewyl de
io de Maag voorlaanden zynde zuure en gallige knerpten,
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ten , door haare werking op de te gevoelige vezelen,
wyls de toevallige oorzaaken van het ongemak zyn, doet
men best de geneezing met• een braakmiddel te beginnen.
Zo de kwaal nog niet is ingevvorteld , komt men haar
zomwylen met een of twee gewoone braakpoeders te boven ; dock zo de ziekte zich reeds tot eene bevestigde
en ingewortelde zenuwkwaal gefchikt heeft , zyn die
Maagzuiveringen alleen niet voldoende. De hulpmiddelen, tot welke men nu zyne toevlucht moet neemen, zyn
de volgende:
1. Pymonter- water. In eenige gevallen , in welke de
kwaal reeds byna een jaar had aangehouden , genazen
eenige weinige glazen van dit mineraal water dezelve als
door tovery. De Lyders, die dit middel gebruiken willen, doen best daar van eenige glazer: te drinken op den
vroegen morgen , tegen den middag , en na denzelven.
Ook raade ik hen , fteeds eenige flesfen van dit water ,
zelfs geduurende den winter, in voorraad te hebben, dewyl het ongemak ligtlyk wederkeert.
2. Een nog meer byzonder geneezend vermogen tegen
deeze kwaale fchynt my de kleine wilde Valeriaanwortel te bezitten. Doch, om haare behoorlyke uitwerking
te doen , moet zy zeer frisch geftooten zyn , en in een
welfluitend ftopvlesje bewaard worden. Van dit frisch,
krachtig, poeder laat ik driemaal 's daags twee coffylepeltjes vol in een half theekopje koud water inneemen.
Kunnen de Lyders dit niet zeer lekker poeder onmogelyk
gebruiken , dan fchryf ik hen Millen voor , uit dit poeder, en deszelfs naar behooren bereid. Extraa. Het Extract alleen, of een aftrekzel of afkookzel van het poeder, bezitten geenzins de kragten van het poeder zelve.
3. Het overvloedig drinken van koud water, en het wasfchen van den omtrek der Maag, dus ook het koud bad ,
verfterkt de vezelen , vermindert de te groote gevoeligneid van het zenuwgeftel, en geeft doorgaans oogenbliklyk verligting in den aanval. Ondertusfchen moet dit
middel niet in het werk gefteld worden, zonder de goedkeuring van een bekwaam Geneesheer, die alle bykomende omtiandigheden wel heeft overwogen.
4. In zomm .ge ligtere gevallen voldoet ten vollen aan
het oogmerk de Duiveladrek, met Valeriaan Extras tot
gelyke deelen in pillen vereenigd.
Doorgaans , te weeten zo fang 'er gene knoestgezwellen vourhanden zyn, bewerken deeze middelen eene vol.
ko-
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herftelling; dock heeft dit Been plaats meer, dan
moet men 'er nog eenige palliative middelen byvoegen,
als Pepermunt- water , Bevergeil, enz. en wel vooral het
Heulzap. Het laatstgenoemde middel is de eenige toevlucht tegen de' hevige pynen en braakingen , die door
een knoestgezwel der Maag veroorzaakt warden. Nag in
den voorleden zomer wierd ik by eene Vrouw van 66 jaar
geroepen, die door deeze toevallen reeds tot het uiterfte
gebragt was. Eene herhaalde allengskens vermeerderde
gifte van Heulzap was het eenigfte middel, waar door ik
in that geraakte het braaken te fluiten , en hear de
zo lang gewenschte verligting van pyn en den ontbeerden flaap te bezorgen. Zommige deezer Lyders knit.
nen hierom ook dikwyls de aanvallen der pynen voorkomen , met steeds 's morgens een grein Heulzap in te
neemen.
Voorts zyn de volgende Pra6tifche waarneemingen van
veel gewigt in het behandelen deezer Ziekte:
i. Na het neemen van een Braakmiddel, moet men ,
ten niinften geduurende de eerstvolgende vierentwintig
uuren zo veel mogelyk , de gewoone lichaamsbeweegingen vermyden ; dewyl' de kwaal anders gaarne wederkomt.
2. De Magnefia is voor deeze Lyders doorgaans zeer
nuttig ; inzonderheid hat ik dezelve eenige dagen na het
Braakmiddel gebruiken, om de zuure fcherpte , die nog
voorhanden mogt zyn , weg te neemen. Wanneer de
Lyders fterk door het Maagzuur geplaagd worden, fchryve ik ook dikwyls met een goed gevolg de Valeriana
voor, vereenigd met een gelyk gewigt van Magnefia.
3. De Middelzouten zyn in deeze kwaal doorgaans zeer
nadeelig. Geraaken dus deeze Lyders in handen van zodanige Geneesheeren, die alle Maagziekten befchouwen als
de gevolgen van verzamelde kwaade ftoffen , en dezelve
behandelen met ontbindende middelzoutige purgeermiddelen, neemt de kwaal meestal zichtbaarlyk toe, dewyl de
Maag nu van dag tot dag gevoeliger en prikkelbaarder
wordt.
4. Na het overwinnen deezer Ziekte moet men niet plotsling ophouden met het gebruiken van Geneesmiddelen;
maar allengskens : gelyk wanneer men tusfchenpoozende
'koortzen door middel van den Koortsbast geneest.
5. Wanneer de kwaal onderhouden worth door eene
zwakke lichaamsgefleldheid , fpreekt het van zelve , dat

komene
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men ook algemeen verfterkende middelen moet gebruikent
Wanneer claarentegen de kwaal ontftaat uit eene algemeetie fcherpte, die zich op de Maag geplaatst heeft , by
voorbeeld die van het Rheutnatisme, moet men de geneeswyze volgen, die zodanig eene ziekteltoffe uit haaren aart
vordert.
O. Tot verhoeding van wederinttorting der Lyders, zo
ligt plaats grypende , moet men zich wagten voor alien
zielsverdriet; voor wyn en zwaar bier buiten den maaltyd: insgelyks voor een langduurigen hanger ; dewyl daar
door de gevoeligheid der Maag toeneemt. Indien de kwaal
zeer hardnekkig is geweest , doet men ook veiligst zich
te wachten voor alle vruchten , honig , honigkoeken,
pepernooten , en veel haring ; dewyl de ondervinding
leert , dat alle deeze dingen ligtlyk een nieuwen aanval der kwaale bewerken. In plaats van bier, doet men
ook best, geduurende den maaltyd, zuiver water te drinken. I-foe eigenaartig deeze laattle zoort van Maagpyn
van de eerstgenoemde zoort verfchiile, blykt, onder anderen, uit het volgend aanmerkenswaardig voorbeeld. Een
jong Geleerde , die reeds geduurende eenige jaaren aan
dit ongemak gezukkeld had, en nu laatstlyk vier maanden aaneen door de pynen geplaagd geweest was, begaf
2ich naar een bruiloftsfeest, 't geen tot twee voile etmaalen wierd uitgerekt; by voldeed daar zyn hanger ten vollen, drunk drieerley zoorten van wyn en pons , byna
tot dronkenworden toe. Deeze hem ongewoone brasfery
bragt gevallig in de ftemming zyner maagvezelen die verandering te wege, die by zedert langen tyd te vergeefs,
door middel van geneesmiddelen en een fchraale levenswyze, had gezocht. 'Er zyn nu acht maanden verloopen,
en by is tot hiertoe ten vollen gezond gebleeven. Zodanig
een geval zou voor een Lyder aan de eerst befchreevena
zoort van Maagpyn allerverderflykst geweest zyn.
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HUISHOUDING VAN DEN BEVER; STREKKENDE
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AAN TOEGESCHREEVEN.
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(Ontleend uit Mr. HEARNES Yourney from Hudfons Bay to
the Northern Ocean.)

(Vervolg en Slot van bl. 477.)

ontkennen , dat de Bevers eene vry groote maate
fchranderheid bezitten en betoonen , zou in my
even ongerymd weezen, als het in die Schryvers is, die
denken aan deeze Dieren niet te veel te kunnen fchenken. 1k wil den Beveren gaarne met eene voile maate
wat hun toekomt toemeeten. Maar bet is onmogelyk voor
iemand te begrypen , hoe , of door welke middelen, een
Bever, wiens voile hoogte, als by overeinde flaat , niet
boven de twee en ecn halve voet is, of drie voeten ten allerhoogiten , en wiens voorpooten niet breeder zyn dan
een Engclsch Half kroons ituk , „ flaaken, zo dik als een
,, mans been , drie of vier voeten diep in den grond
Dat zy deeze itaaken met dunne takken
dryft."
doorvlegten," is even ongegrond.— Dat zy 1, den binnen„ karat hunner wooningen met een mengzel van modder
,, en aro° bepleisteren , met modder en iteenen op hunne
itaarten gelaaden zwernmen,” is nog ongelooflyker.
De gedaante en grootte van dit Dier laat hem, ondanks
alle aan 't zelve toegekende fchranderheid, niet toe, al zulke bedryven te volvoeren ; en het zou even onmogelyk weezen voor een' Bever, om zyn Staart als een troffel te gebruiken, dan alleen op den vlakken grond, waar by gaat, als
bet zou zyn voor Sir JAMEs THORNHILL , om het verwelfzel van St. Paulus Kerk te befchilderen zonder fleigering. De geledingen van bun Staart laaten niet toe,
dat zy denzelven immer over bun rug brengen : natuurlyk
hangt dezelve nederwaards ; en bet is niet dan met vry
veel moeite , dat zy het deepen van den ilaart "op den grond
beletten. Dit bet geval zynde , kunnen zy niet recht overeinde zitten , gelyk een Eekboorn 't welk hun gewoon
postuur is, (inzonderheid als zy eeten, of zich reinigen ,
geT
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gelyk een Kat of Eekhoorn doet) zonder hunne fiaatten
voorwaards tusfchen hunne beenen te krommen, in welk
geval de ftaart Diet oneigen gezegd mag worden hun ten
tafelbord te dienen.
Zo verre zyn de Bevers van thaken in den grond te
arbeiden , als zy hunne wooningen bouwen, dat zy het
grootfte gedeelte des bouts, door hun verwerkt, kfuiswyze
leggen , en bykans horizontaal, en dit zonder eenige andere orde, dan dat zy eene holte in 't midden laaten. Als
eenige noodlooze takjes uititeeken, byten zy dezelve met
de tanden af , en werpen ze onder de overige , om den
modder te beletten door het dak te vallen. — Het is
een verkeerd begrip, dat het houtwerk eerst voltooid en
dan gepleisterd wordt: want hunne geheele Wooning, zo
wel als hunne Dyken, zyn, van den eerften aanleg af,
eene verzameling van bout en modder, gemengd met fleenen , als zy die kunnen bekomen. Den modder neemen zy
altyd van den kant, of den grond, van de plaats, naby den
ingang der wooning : en fchoon hunne voorpooten zeer
final zyn, houden zy die tioffe tusfchen dezelve onder de
keel; p out draagen zy altoos tusfchen de tanden.
Al hun werk verri gten de Bevers by nagt: zy zyn zo
vaardig in hetzelve te volvoeren , dat ik gezien heb, hoe
zy , in den nagt., zo veel modders verzamelden, als zeer
veele duizenden bedroeg van de kleine hoeveelheden ,
die zy, op gemelde wyze,kunnen aanbrengen. Wanneer 'er
zich eenig mengzel van gran of ftroo in opdeed, was dit
zeker by enkel toeval, en toe te fchryven aan den aart
van den grond, van waar zy den voorraad verzamelden.
Dat zy met voorbedagtzaamheid en overleg een mengzel
ten dien einde zouden maaken, is geheel van waarheid
ontbloot.
Het is een uitfteekend heleid in de Bever', dat zy aan
de buitenzyde hunner Wooningen toemaaken of pleisteren, gelyk men het doorgaans noeng t, elke breuk, welke zich voordoet, en daar toe verfchen madder bezigen ;
dat zy dit zo laat mogelyk in den Herfst doen , en zelfs
wanneer de vorst vry fterk wordt : door dien tyd af te
wagten, wordt bet nieuw aangelegde welhaast zo hard als
fteen , en belet hunne natuurlyke vyanden, hun, geduurende den winter , te ontrusten — Naardemaal men
de Bevers veelvuldig over hun werk ziet been en weder
wandelen , en, van tyd tot tyd, een flag met den ftaart
geeven, in 't byzonder als zy in het water plasfen, heeft
dit
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dit buiten twyfel aanleiding opgeleverd tot het doen gebooren worden der algemeen aangenomene begrippen , dat
zy hunne ftaarten als troffels gebruiken , en daar mede
hunne wooningen pleisteren ; terwyl dat kloppen met den
itaart enkel eene gewoonte is, welke zy volgen, zelfs wanneer zy tam gemaakt zyn, inzonderheid als men ze vervaard maakt.
Het voedzel der Beveren bettaat voornaamlyk uit een
grooten wortel, wel gelykende naar een koolttruik ; dezelve groeit aan de oevers van 'Meiren en Rivieren. Zy
fnyden ook, met hunne tanden, den bast van de boomen
af, bovenal van de Populier-, Berken-, en Willigen- boomen. Dan het ys hun , in den Winter, belettende aan
land te gaan , hebben zy geen bombast, om zich, geduurende dat faifoen, te voeden , uitgenomen van zulke brokken , als zy in den Zomer geveld, en tegen over de deuren
van hunne wooningen in het water geworpen hebben; en
daar zy doorgaans fterke eeters zyn , maakt gezegde wortel een goed gedeelte van hun winter - voedzel uit. In
den Zomer veranderen zy hunne fpyze ; zich van verfcheidenerlei gewasfen bedienende , en ook besfen gebruikendq , welke in dat faifoen in hunne nabuurfchap
groeijen.
Wanneer het ys in den voortyd los wordt , verlaaten
de Bevers altoos hunne woonfteden , en zwerven den geheelen Zomer rond , waarfchynlyk om een beter woonplaats te vinden; maar, in gevalle dit niet gelukt, keeren
zy tot de oude weder, korten tyd v6Or dat de boombladeren afvallen , en leggen dan hun wintervoorraact van
bout op. Zeldzaam beginnen zy aan den herbouw hunner wooningen, eer de vorst begint , en voltooijen nooit
het buitenfte bekleedzel, eer de koude vry ftreng is, gelyk wy alrede gemeld hebben.
Als de Bevers van woonftede veranderen , of als het
vermeerderen huns aantals het noodig maakt aan hunne
wooningen eenige toevoegzels te maaken , of nieuwe te
bouwen , beginnen zy, met vroegtyds in den Zomer hout
ten dien einde af te byten; doch zeldzaam vangen zy met
bouwen aan vOcir in 't laatst van Oogstmaand, en voltooijen dezelve nimmer vroeger dan met den aanvang van
de winterkoude.
Ondanks alles wat men verteld heeft van de zamenvergadering deezer Dieren in groote maatfchappyen , en
bet gezamenlyk oprigten van groote Steden Dorpen en
CcPp
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Gemeenebesten , gelyk men ze wel Bens heeft verkiezen
te noemen , hou ik my, uit verfcheide omfiandigheden,
verzekerd, dat, zelfs daar,, waar de meeste Bevers in elkanders nabuurfchap woonen , hun arheid niet met onderlinge werkzaamheid words voortgezet in het vervaardigen hunner onderfcheidene wooningen , en dat zy geen
onderling belang hebben, dan in zo verre zy met elkander
ender eon dak woonen ; en ook dan ftrekt het zich niet
verder uit, dan in het aanleggen en voltooijen van den
Dam of Dyk, die verfcheide wooningen dekt en dient.
In zodanige gevallen is het natuurlyk te denken, dat elk,
die voordeel van zulke werken trekt , bylland biedt in
den aanleg overtuigd van de nut- en noodzaaklykheid
voor alien.
De meeste verhaalen , ja ik mag bykans zeggen, alle
verhaalen , welke wy van den Bever bezitten , zyn ontleend uit, en rusten op, het gezag der Franfchen, die zich
in Canada onthouden hebben ; maar deeze berigten verfchillen dermaate van den weezenlyken itaat der Bingen, en de waare Huishouding der Bevers, ten Noorden
van Canada , dat zy veel aanleidings geeven om de
waarheid van het geheel zeer twyfel te trekken. By
voorbeeld , ,de verzekering, dat zy twee deuren hebben in
hunne wooningen, een aan den land-, en een aan den waterkant , is, gelyk ik reeds heb aangemerkt, geheel firydig
met de waarheid , en loopt aan tegen het gezond vernand , dewyl zulks hunne wooningen voor hun nutloos
zou maaken , zo als plaatzen waar in zy zich begeeven
om de ftrenge winterkoude te ontwyken , als om ter
fchuilplaats te dienen tegen den gemeenen vyand.
Het eenige, 't welk den Heer DU MATZ % en andere Franfche Schryvers , heeft kunnen doen gisfen , dat 'er jets zodanigs beftondt , moet ontftaan weezen uit het zien van
eenige oude Beverwooningen , door de Indiaanen aange,
tast; want zy zyn genoodzaakt een gat aan de eene zyde
der wooning te maaken,, eet zy de hewooners kunnen uitdryven ; en het is meer dan waarfchynlyk , dat, in zulk
eene zagte lugtftreek als Canada, de lndiaanen doorgaans
gebruik maaken van zodanige holen aan de landzyde, 't
geen ongetwyfeld aanleidirg gegeeven heeft tot dit denkbeeld van twee openin,-4,en.
Ten aanziene van het uitwerpen hunner ontlastingen
in hunne wooningen, door eenigen beweerd, dit is geheel
bezyden de waarheid dewyl zy zich tot die ontlastingen
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in !bat gefteld om deswegen op eenen zo verzekerenden
Loon te fpreeken, dewyl ik veele Bevers gehouden heb,
tot dat zy zo tam waren , dat ze, op 't noemen van hun
naam, kwamen aanloopen, en die zy kenden , volgden, even
als een hond zyn meester ; en zy waren zo zeer , als
eenig Dier, 't welk ik immer zag, 'er op gefteld, om geftreeld te worden. Ik had een verblyfplaats voor myne
Bevers vervaardigd , met eene kleine waterplaats by den
uitgang; altoos gingen zy derwaards, en begaven zich te
water, om de ontlastingen der natuur te voldoen ; hun afgang , van een ligte zelfftandigheid, komt terftond boven,
dryft op de oppervlakte , fcheidt zich, en zinkt. Wan.
neer de Winter het water in myn Beverkom deedt digtvtiezen, hielden zy de oude gewoonte, kwamen ten huize
uit om hun gevoeg te doen, en hun water te maaken op
het ys. Als de koude zo iterk toenam , dat ik genoodzaakt was myne Bevers in huis te bergen , vervoegden
zy zich altoos na eene groote watertobbe , tot dat einde gezet ; zo dat zy geene vuiligheid altoos maakten
in het vertrek ten hunnen winterverblyve gefchikt.
In dit vertrek waren zy de beftendige gezellen van de
Indiaanfche Vrouwen en Kinderen , en toonden zich derwyze gefteld op deezer gezelfchap , dat, wanneer de Indiaanen, voor eenen geruimen tyd , afweezig waren, de
Bevers de kenbaartte tekenen gaven van verdrietlykheid;
by derzelver wederkomst lieten zy niet min duidelyk
hun genoegen blyken, door tegen hun op te fpringen, in
den fcboot te kruipen, op den rug te gaan leggen , en als
een Eekhoorn te gaan opzitten, en zich aan te ftellen als
kinderen, die zich verheugen op de wederkomst der ouderen.

Geduurende den Winter, leefden zy over 't algemeen
van hetzelfde voedzel als de Indiaanfche Vrouwen , en
waren byzonder gefteld op ryst en pudding met rozynen.
Vogels en ander wild fmaakte de Bevers wel ; nimmer
oaf ik hun visch, fchoon ik gehoord heb dat zy 'er altoos
jagt op maaken. — In de daad , 'er zyn weinige van de
Gram- of Groente-eetende Dieren,die men niet tot Vleescheetende kan maaken. 't Is eene bekende zaak, dat onze
Hoenders kunnen gewend worden om dierlyk voedzel te
nuttigen. Duizenden van Ganzen, die te Londen ter markt
komen, zyn gemest met beestenvet; en onze Paarden aan
Hudfons Baay eeten niet alleen alle foorten van dierlyk
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2

wed.

516

DE HUISHOUDING VAN DEN BEVER.

voedzel; maar drinken ook van de fpoeling voor de Zwynen gereed gemaakt. — De geloofwaardigtte Schryvers
verzekeren ons desgelyks , dat op nand niet alleen het
Hoornvee , maar ook de Schaper), in den wintertyd,
meest gevoed worden met visch en vischgraaten. Op
bet Eiland Orkney gaan de Schaapen zelfs in den Zomer
by ebbe geregeld na zee, om zich te vergasten met bet
geen de 'Lee heeft agtergelaaten. Zulks egter gefchiedt
uit nood; want zelfs het beroemde Eiland Pomona levert
hun tot leevensonderhoud niet genoeg op boven 't pea
van hoog water.
unieratall1111111111111■1111•111111111/1
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vertrok , op den I van Oogstmaand 1785,
van Brest, met het Fregat /a
voerende honL
derd-zeventien man , in gezelfchap van het onder zyn
A PEyROUSE

Bousfdle,

bevel thande Schip l'Aftrolabe , onder den Capitein de
Langle , die honderd achttien man aan boord had.
Op den 15 dier , maand kwamen de Schepen aan te Madera, en op den 29 te Teneriffe, alwaar zy, van wegen
zyne ziekelyke getteldheid, den Burger Mange ontfcheepten, die thans een aanzienlyke plaats bekleedt onder de
Geleeiden die den grooten Buonaparte verzellen. Den
ay van Herfstmaand kwamen zy onder de Evennachtslinie, en ankerden eerlang by het Eiland St. Catharina,
op de Kust van Brazil , om zich van het noodig hout en
water te voorzien. Van daar reisde men Zuidwaards,
om het zogenoemd groot Eiland van la Roche te zoe.
ken , 't geen door veelen gehouden wordt voor het Land,
't welk Vesputius, op zyne derde Reize, in 1502, ontdekte: dan men zogt dit, mogelyk verdicht, Eiland te
vergeefsch.
Op den 25 van Louwmaand 1786 waren de Schepen
voortgezeild tot aan de Straat van la Maire, en voeren
door dezelve, op een halve myl afftands van het Vuurland, alwaar zy zich omringd vonden van Walvisfchen,
die, daar zy nooit door iemand aangevallen waren, zeer
gerust, tot op een pittoolfchoot na, aan de Schepen naderden : nergens zou men denklyk met meer voordeel
de Walvischvangst kunnen oefenen, dan in deeze Zeeen.
Op
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Op den 9 van Sprokkelmaand waren de Schepen door
de Straat van Magellan reeds in de Zuidzee aangeko
men. Naar zyne gedagten was LA PEYROUSE gezeild over
die plants, alwaar het voorgewende Land van Drake op
de Kaarten is afgebeeld ; doch by bragt niet veel tyds
door met daar na te zoeken, dewyl by aan deszelfs beflaan niet geloofde. VOOr hem had niemand deezen gevaarlyken tocht gedaan , zonder een groot gedeelte van
zyn yolk door de fcorbut te verliezen, en eene menigte
zieken aan boord te hebben; doch aan boord van deeze
Schepen was alles gezond.
Op den 24 van deeze Maand ankerden de Schepen in de
Baal der Stad Conception. Deeze Stad, een vierde deel
eener myl van de Rivier Biobio gelegen, bevat ongeveer
tienduizend Inwooners, en is de woonplaats van een Gouverneur en een Bisfchop. Het Land , aan den zuidkant der Rivier gelegen , wordt bewoond door Indiaanen , die deeds met Spanje in oorlog zyn. Nergens
vindt men een vruchtbaarder Land: het Room geeft hier
een oegst van zestig tegen een ; de Wyngaarden zyn even
vruchtbaar, en de Velden bedekt met ontelbaare Kudden,
die, zonder dat 'er eenige moeite aan behoeft betteed te
worden , tot in het oneindige vermenigvuldigen.
Op den 8 van Grasmaand bevonden de Reizigers zich
by het Paasfchen -Eiland, waar zy wel ontvangen wierden
door eenige honderden naakte Indiaanen , aan welke zy
eenige Europeefche Graanen en Huisdieren mededeelden.
De bewooners van dit Eiland zyn zeer goedaartig , en
hebben zelfs geene verdenking , dat de hier aanlandende
Vreemdelingen lets kwaads tegen hen in den zin zouden
kunnen hebben. Men vindt by hun eenige beginzels van
Konften; gelyk bleek uit eene vry wel gemaakte Scheepsbelling , en ult eenige—colosfaale Standbeelden, niet zonder moeite en overleg vervaardigd. Daarentegen vond
men by hun geen de minfle fpooren van Regeering , of
van eenigen Godsdienst. De Mannen laaten niet de minite jalouzie blyken, fchoon de Vrouwen den Vreemdelingen haare bekoorlykheden zonder eenige weerhouding aanbieden. Men meent zelfs befpeurd te hebben, dat zy
alle Vrouwen en Kinderen , als een algemeen eigendom,
hezitten. Ondertusfchen zyn deeze Indiaanen, gelyk de
meeste hunner Nabuuren, dieven van hun ambacht , en
alle vriendelykheden, welke zy den Europeaanen betoonen,
Pp3
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nen, alleen gegrond op de hoop om dozelve zo veel te
gemaklyker te kunnen befteelen.
Wat laater pasfeerden de Reizigers de Evennachtslinie
ten tweeden maale , en bezochten de Sandwichs -Eilanden. Aldaar vonden zy ongeveer dezelfde Zeden en Gebruiken als op het Paasfchen - Eiland ; alleen met dit onderfcheid , dat hier daar te boven eene Godsdienstoefe.
ping en een Priesterfchaar gevonden wierden. Deeze omftandigheid deed LA PEYROUSE gisfen, dat deeze lieden
geen men fchenvleesch-eeters waren, en ook geene menfchelyke offerhanden deeden aan de booze Geesten. Toen
men hun vroeg , of zy ook menfchenvleesch aten , antwoordden zy, dat zy daar van een grooten affchrik hadden , en dat zy ook geenzins den Heer Cook, die hier
vermoord was , hadden opgegeeten. Ondertusfchen kan
men niet ten vollen of op zodanige gisfingen en getuigenisfen; naardien Cook, in tegendeel, de zekerfie bewyzen
had , dat de bewooners van Nieuw Zeeland menfchenvleesch -eeters zyn : terwyl de gewoonte , om de gefneuvelde vyanden op te eeten, bykans algemeen plaats heeft
by alle bewooners der Eilanden van de Zuidzee.
Van de Sandwichs-Eilanden begaven zich onze Reizigers
Noordwaards, en bevonden zich op den 13 van Zornermaand 1786 in het gezicht van den Berg van St. Elias,
op Behrings- Eiland. Op den 2 van Hooimaand ankerden
zy in eene nieuwlings door hen ontdekte Haven , op eene
Noorderbreedte van 53 Gr. 37 Minuten. Tot hier toe hadden zy zich over het onfchatbaar geluk verheugd, van
eene zo groote Reize gedaan te hebben, byna zonder een
man te verliezen : dan, by het inzeilen van deeze Haven;
verdronken, op het onverwagtst, een • en - twintig mannen,
die met vier Chaloupen uitgezonden waren , om de noodige peilingen , enz. te doen, en, eer zy daar om dagten,
door het geweld van een fnellen ftroom omverre geworpen wierden , en dus omkwamen. Eer LA PEYROUSE
van deeze noodlottige plaats vertrok, liet hy, op een Eilandje in het midden der Baai, een Gedenkteken oprigten, ter gedagtenisfe van het ongeluk , deeze braave lieden overgekomen , en deed eene daar op toepaslyke
fcriptie , in eene wel verzegelde fles geftoken, aan den
voet deer Gedenkzuil begraaven.
De wilde bewooners deezer Gewesten bragten eenige
flukken en brokken der verongelukte Booten aan en
ga-
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ven te kennen, dat zy een der Franfchen op bet itrand
begraaven hadden , waar voor men hun zeer wel beloonde. Voorts zond men met hun eenige Officiers, om nader te onderzoeken , hoe bet bier mede gelegen was :
naar maate zy verder van het Schip of geraakten, eischten
en bekwamen de Inlanders meer belooningen maakten
zich eindelyk zoek , door een verhaaste vlucht. Toen
bleek het, dat zy zulks maar enkel hadden uitgeftrooid ,
om rykelyk beloond te worden : ook is hunne bekwaamheid in fteelen en bedriegen zo grout, dat bykans nergens
buns gelyken gevonden wordt. Wanneer zy eene vrien.
delyke en verplichtende houding aanneemen , zegt LA
PEYROUSE , kan men reeds verzekerd zyn dat men beiloolen is. Deeze lieden, voegt by 'er by, zyn luiaards ,
groote fpeelers, zeer oploopend van aart , en Reeds gewapend met ponjaards, om de gefchillen, over bet fpel
ontftaan , te befiisfen: zo dat , indien zy nog daarteboven
kennis hadden aan eenig dronkenmaakend vogt , zy misfchien zelve hun geheel geflacht zouden uitroeijen. De
bewooners deezer landftreeken bidden de Zon aan , met
grooten yver ; dock men vindt by hun verder noch Eerdienst, noch Priesters. By een zo onbefchaafd Volk zou
men niet ligt eenige bekwaamheid in de 'fraaije Konften
vermoeden: zy hebben daar in echter aanmerklyke voort.
gangen gemaakt; want zy verftaan het Yzerfmeeden het
Koperflaan, het Spinnen der Wolfe van verfcheidene Dieren,
het Vlechten van Hoeden en Manden uit verfchillende
foorten van halmen, het Weeven , enz. Ook verftaan
zy bet Graveeren van aartige figuuren in bout en fteen;
terwyl zy ook eene foort van Edelgefteente nabootzen ,
door het hakken en polysten van Coraalen van Slangenfteen. Doch in den Landbouw zyn deeze Volkeren ,
even als de overige bewooners van de Eilanden der Zuidzee , onbedreeven.
In deeze tochten langs de Noordwestlyke Kusten van
Noord - America, heeft LA PEYROUSE gelegenheid gehad,
om zeer naauwkeurig de waare lengte en breedte te bepaalen van een aantal tot hier toe onbekende plaatzen en
baaijen ; zynde by bier in ,gelukkiger geweest dan Cook,
die, door bet guure weder, 't geen by aantrof, dikwyls
in de onmogelykheid wasom-zyne waarneemingen met
de vereischte naauwkeuriglieid te neemen. Men kan zich
niet genoeg verwonderen over de uitmuntendheid der nieuwe wyze van waarneemen , waar van men thans gebruik
maakt,
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maakt, om de ligging der plaatzen naauwkeurig te be.
paalen. Zo voortvaarende, als men thans begonnen is ,
zal, binnen den tyd van eene Eeuw, op den Aardbodem
geen plekje overblyven , welks ligging niet naauwkeurig
bepaald is.
Op den 15 van Herfstmaand 1786 liep LA PEYROUSE
met zyne Schepen in de Baai van Montercy, op California , binnen , waar by door de Spanjaarden op het
vriendelykst ontvangen wierd. Een Luitenant Generaal ,
bier zyne woonplaats lebbende , is Gouverneur van de
beide Californien , een Land van meer dan achthonderd
mylen in den omtrek. Met minder dan driehonderd Soldaaten , houdt by vyftigduizend , door dit gedeelte van
America heen en weder zwervende, Indiaanen in bedwang.
Van hier vertrokken de Reizigers naar Macao in China,
geheel over de groote Zuidzee, alwaar zy, na eerie Reis
van omtrent drie maanden, aankwamen , in het begin van
Louwmaand 1787. Zy voeren van hier, langs de Kusten
van China, Japan en Tartarye , naar Kamtfchatka , op
eene Noorderbreedte van 56 Gr., van waar LA PEYROUSE
zyne Journaalen , te land, naar Frankryk overzond, door
middel van den Rusfifchen Tolk Lamps, die hier van
boord ging. De Capitein gaf hem alhier zyne gedenkfchriften over , met eene hevige aandoening van droefheld , die een voorgevoel fcheen in te fluiten van zyn
aanftaand noodlot , het geen hun voor altoos dreigde
vaneen te fcheiden.
Thans zetten deeze onvermoeide Reizigers hun tocht
wederom Zuidwaards voort , tot aan den vyftienden Graad
der Zuidelyke breedte, zonder dat het hun gelukte eenige
belangryke ontdekkingen te doen, of iets merkwaardigs te
ondervinden. Op den 6 van Wintermaand bevonden zy
zich aan het, op die breedte, door Bougainville ontdekte
Eiland Manoa, een der gel ukkigtle ftreeken der waereld;
dewyl de bewooners, zonder dat zy eenig werk behoeven
te doen, een onuitputlyken evervloed genieten van de
voortreflyktte fpyzen , zo uit het Groeijend als uit het
Dierlyk Ryk. Zy fcheenen ook zeer gedienttig en handelbaar: niet alleen bekwamen de Reizigers van bun het heldertte water, 't geen ergens gevonden wordt ; maar ook
een groot aantal varkens , hoenders, duiven , vruchten,
enz. your eenige glazen Snuisteryen van geringe waarde.
Hoe gelukkik intusfchen deeze Eilanders fcheenen , kon
men gernaklyk een i(waaden en moorddaadigen inborst in
hurt
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bun erkennen, door de menigte van lidtekens , waar mede zy bedekt waren, en uit hunne wreede gelaatstrekken.
Ras ondervond men ook hun trouwloozen aart: want de
Capitein de Langle zich onder hun begeeven hebbende,
met zestig mannen, zonder genoegzaame voorzorge, vielen deeze woestelingen, zo ras zy zich, door hunne groote meerderheid , van de overwinning konden verzekerd
bouden, op de Franfchen aan , en floegen ;Langle met
elf zyner medgezellen dood; waar op de anderen de vlucht
Damen , en , met wonden bedekt , al zwemmende naar
hunne Schepen ontkwamen. By deeze gelegenheid verlooren de Reizigers vier Booten waar in veele goederen
waren, tot ruilen gefchikt, welke de Wilden onder elkander verdeelden. Uit dit en meer andere ftaaltjes van
dien aart befluit LA. PEYROUSE; dat de wilde, natuurlyke
en onbefchaafde, mensch, door veele romaneske Wysgeeren doorgaans afgebeeld als een zeer 'rechtvaardig en
zachtgeaart wezen, eigenlyk het wreedfte en trou.wloosftt
is van alle fchepzelen. Mogelyk zal men zeggen , dat
hunne wreedheid een gevolg is der beledigingen , bun,
door de Europeaanen aangedaan: dan zulks had ten minflen in dit geval geen plaats ; dewyl men deezen lieden niets dan alles goeds gedaan had, en de ftriktfte orders, ten dien einde gegeeven , naauwkeurig opgevolgd
waren.
Dit geval maakte de Equipagien der beide Schepen woedend ; en indien LA PEYROUSE het niet belet had, zouden
zy eene geduchte wraak op de Eilanders genomen hebben.
Eerlang vertrokken de Schepen van daar; en, van wegen
de geweldige gisting der gemoederen , wilde de Bevelhebber aan geen der overige Eilanden van deezen Archipel aan land gaan. Daarentegen begaf men zich nu naar
de Botany - Baai, in Nieuw Holland, alwaar de Schepen
ter Reede kwamen, op den 24 van Louwmaand 1788.
Op deeze plaats fchreef LA PEYROUSE zyn laatften
Brief aan den Minister van bet Zeewezen , in welken by
den tocht befcbryft, dien by voorneemens was te doen,
om van daar naar Isle de France te zeilen. Ondertusfchen is by aldaar nooit aangekomen; terwyl de plaatzen
van herkenning op deeze Reize zo gemaklyk, en zo wel
bepaald zyn, dat 'er , volgens het eenpaarig getuigenis
der best onderrichtte Reizigers, geen de minfte hoop meer
overig fchynt, dat deeze Schepen, of hunne Equipagien,
ooit weder te recht zullen geraaken.
Te
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Te vergeefsch heeft de Franfche Conttitueerende Ver.
gadering een Tocht doen onderneemen , om LA PEYROUSE
op te zoeken. Tien jaaren zyn nu reeds zedert dat
ramfpoedig tydttip verloopen , zonder dat men iets omtrent deeze Reizigers heeft kunnen gewaar worden ; niettegenttaande ,de Zeelieden der verfchillende Natien , op
de Indien vaarende , zich als om ftryd beyverd hebben,
om het hun overgekomen noodlot te ontdekken.

WAARNEEMINGEN OVER DE ZEDEN EN GEBRUIKEN
DER PORTUG.EESEN.

(Ontleend uit MURPHY 'S Travels in Portugal.)
(I7ervolg en Slot van bl. 494.)

einig tyds %S& dat ik van Lisfabon vertrok, hield
ik bet mdagmaal in eene Spaanfche Ordinaris, niet
W
verre van lift Klooster van St. Franciscus, met een Heer,,

die een Inbooreling was van Maltha , en een Lid van de
Ridderorde, die den naam diens Eilands draagt. De algemeenheid zyner kundigheden, welke by ten toon fpreidde,
en de juistheid zyner aanmerkingen , bewoogen my, om
hem zyn gevoelen ten opzigte van de Portugeefen te vraagen. Hy was gereed om my daar op te dienen , en zyne
my medegedeelde waarneemingen komen , zo ver myn
geheugen het heeft toegelaaten op te tekenen, bier op
neder.
„ 'Er is geen Volk in Europa, welks weezenlyk Charafter minder bekend is dan dat der Portugeefen ; want,
vermids hunne Taal weinig geleerd, of buiten 's lands
verftaan wordt , is alles , wat wy , ten hunnen opzigte ,
weeten , voornaamlyk uit Spaanfche Schryvers ontleend;
en zelden fpreekt een Spanjaard gunftig van een Portugal. De laattten, in tegendeel , welk een denkbeeld zy
ook met de daad van de Spanjaarden mogen vormen
worden door de voorfchriften der Christlyke Liefde
geleerd met gemaatigdheid van hun te fpreeken. Hier
van hebben wy een treffend voorbeeld in JOSEPH TEXE.
RA, een Portugeefche Dominicaaner Monnik. Deeze leef
de in de zestiende Eeuw , en was Biegtvader van Don
ANTONIO, vermoedelyken Erfgenaam der Kroone van Portu.

ZEDEN EN GEBRUIKEN DER PORTIIGEESEN. 523

:gigot diets by op eene reize na Frankryk vergezelde.

flier verklaarde by, in een zyner Leerredenen , dat wy
verpligt zyn alle Menfchen lief te hebben , van welk
een Godsdienst, See of Volk, zelfs de Castiliaanen.
„ Uit hoofde van de Staatkundige vyandfchap , welke
zints eeuwen beltaan heeft tusfchen die twee mededingende Mogenheden , is het waarfchynlyk , dat de berigten,
welke wy van de Portugeefen ontvangen uit handen der
Spanjaarden, van lien aart zyn , dat wy 'er niet op kunnen vertrouwen. Indien wy, van den anderen kant,
bet Charater der Portugeefen opmaaken uit de Schryvers
diens Ryks, dan zullen wy ons moeten voorf'cellen, dat zy
niet alle mogelyke goede hoedanigheden bezitten, welke immer by eenig Volk worden aangetroffen ; rnaar ook ontheven
zyn van alle kwaade eigenfchappen. Dan dit is even 't
zelfde als de ydele pooging eens Schilders, om een fchoone fchildery, zonder fchaduwen , te maaken.
Volgens de beste befcheiden , welke ik heb kunnen
inzamelen, zyn nude Portugeefen een dapper, werkzaam
en edelmoedig , Volk geweest. In een tydperk, wanneer
de, andere Volken van Europa in vadzige luiheid en diepe
onkunde gedompeld lagen betoonden zy zich vlytig in
de voortplanting des Christendoms , in het uitrooijen des
ongeloofs , en het uitbreiden van den kring onzer kundigheden ten deezen aanziene.
„ Noodzaaklykheid, de moeder van veele bedryven,
was de bron van alle hunne groote onderneemingen. Aar'
de eene zyde aangevallen door een magtigen en rustloozen
nabuur, aan den anderen kant door de Mooren, die lane
gen tyd het Land beroerd hadden , vorderden diet aro°.
peryen en zamenzweeringen het betoon van alien ver=gen 't welk de zenuwen van den Staat konden by:
brengen , om deszelfs onafhangelykheid te handhaaven.
In 't einde werden de Qngeloovigen verjaagd ; en zagen
zy den trotsch der Castiliaanen vernederd.
„ Cinder de Regeering van JOANNES DEN I, toen de
Portugeefen zich ontflaagen vonden van buiten- en binnenlandfche vyanden, vervolgden hunne Krygslieden, aan de
Ilardigheden des Krygs gewoon, en dier Veldheeren, bezield door Krygsroem , de Barbaaren tot in flfrica.
Hunne gevegten in die oorden, fchoon onvoordeelig, en
bykans verierflyk voor den Staat, gingen, in het einde,
vergezeld van zeer gelukkige gevolgen voor de Mog,enheden van Europa: dewyl zy een geest van onderneeming
San.
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aanbliezen en verfpreidden , welke naderhand aanleiding
gaf tot alle de hedendaagfche ontdekkingen in de Zee.
vaard.
„ De Lufitanifehe Soldaaten waren ftoutmoedig en dapper, gehard tegen alle ongemakken des krygs, tegen verrnoeienis , honger en durst , welke zy , met bet taaist
geduld leedeb in de heetfle lugtftreeken. In het veld
grensde hun moed aan onbezonnenheid ; hun natuurlyke
vuurigheid van aart kon met beteugeld worden, zelfs door
de ftrengfte krygstugt ; zy betoonden zich al te zeer gefteld om proeven van dapperheid te geeven met buiten regel te vegten , waar door zy, alles in de . war brengende,
zich de nederlaage op den hals haalden; maar, wanneer
zy in den phalanx ftreeden , vondt de vyand bun onverwinnelyk.
„ De rykdommen van ilfia , de verflapping der Krygstugt , gepaard met de onkunde en inhaaligheid hunner
Landbefluurders in Indic, bedierven in 't erode de Soldaaten , en wischten alle grootfche trekken van hun voo•
rig Chara&er uit.
„ Elk deel des Staatsbeftuurs neigde ten val, toen Koning SEBASTIAAN den Throon beklom ; op hem , als een
laatfte toevlugt, was al de hoop des Volks gevestigd. De
blyken van moed en dapperheid, welke hy bun , in het
vroegfte tydperk zyns leevens , gegeeven 'hadt , fcheenen
de vervulling hunner verwagtingen te fpellen ; hy erfde
zeker een goed deel der dapperheid zyner Voorvaderen,
fchoon de tyd welhaast ontdekte, dat by zeer luttel van
hunne voorzigtigheid bezat. Geen Vorst was immer met
gr@oter zugt na roem en vermaardheid bezield, noch zogt
een rechtftreekfcher weg om die te verkrygen. Het geluk des Volks maakt de waare beroemdheid eens Vorften
uit; dit nogthans was het minst, door SEBASTIAAN gezogt.
De ydele zugt, om in Krygsroem uit te fteeken, nam hem
geheel in , en dien beloofde hy zich te zullen behaalen
in de velden van Africa: dan hy, en het grootfle gedeelte der geenen , die hem der waards volgden , plukten 'er
geen lauren; maar vonden 'er ontydig bun graf.
,, De dood van deezen Vorst zou men min betreurd
hebben, indien zyn Throonopvolger geen man geweest ware , wiens beste leevensdagen verloopen, en wiens verftandige vermogens met dezelve gefleeten waren. Hy was
geheel ontbloot van die bekwaamheden , die de bloedende
wooden des Ryks , welks befluur by aanvaardde, konden
hee-
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heelen. De Voorzienigheid, als 't ware de vast naderende ontbinding des Portugeefchen Ryks gadeflaande, fchonk
het een Cardinaal- Koning , om het ftervende den zegen te
geeven. Zo zien wy, dat Koningryken, even als byzondere Perfoonen, hunne Kindschheid, Manbaarheid, en
Ouderdom hebben. Het Portugeefche Ryk, onder een HENDRIK aangevangen , ging onder een HENDRIK ten gronde. De eerfte was een Held en een Staatsman beide : de
bezat geene van die hoedanigheden ; noch vulde
het gebrek daar van aan, door zyne wysheid.
,, PHILIPS DE II voegde nu de Kroon van Portugal by
die van Spanje. Het was de onveranderlyke Staatkunde
van dien Vorst, en van diens Opvolgers, geweest, OM Portugal in een ftaat van onderwerping en dienstbaarheid te
houden , door het van middelen ten welftand en voorfpoed te ontzetten , en dagelyks meer en meer te berooven ; tot in het einde de Portugeefen, niet langer de ketens hunner vreemde Meesters kunnende draagen , °pitonden ; en door hun vast befluit, met eensgezindheid gepaard,
bet gebrek aan magt vergoedden, in het afwerpen van het
flaaffche juk; en zints is dit Ryk fteeds weder toegeno•
men onder eigene Vorften.
,, Het is , egter , blykbaar dat de vordering deezes
Ryks in geenen deele geevenredigd is aan de ryke bronnen van verbetering ; ook is de oude Krygsgeest des
Volks niet weder opgewekt. Eenige overblyfzels van den
moed der Voorvaderen mogen nog bier en daar onder hun
fchuilen ; doch de tninagting , waar mede zy den Krygsman befchouwen , is genoegzaam om alle vonken van
Krygsonderneeming uit te dooven. Zints veele jaaren hebben zy Officieren by bet Voetvolk toegelaaten , zonder
bekwaamheden, zonder opvoeding; weer onkunde de misbruiketf vermenigvuldigde, en de Krygstugt deedt verflappen. Het misbruik liep in 't einde zo verre , dat men
Officieren aanitelde, genomen uit de Huisbedienden van
Edele Familien. Toen de Graaf DE LIPPE tot Hoofdbevelhebber der Portugeefche Krygsmagt was aangefteld ,
poogde by de waardigheid van den Krygsman te herftellen. Op zekeren tyd ten middagmaal zynde by een Portugeesch Edelman, Collonel in den Krygsdienst, was een
der knegts, die de tafel bedienden, in •Officiers - Uniform
gekleed : op dit vreemd vertoon des onderzoek gedaan
hebbende bevondt by, dat die tafelbedienaar Capitein
was by een Regiment voetvolk : onmiddelyk Tees by
op,
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op , en drong door , dat deeze Krygsmau tafelknegt
dit werk zou ftaaken , en nevens hem plaats aan tafet
neemen.
„ Het is altoos de bandelwyze geweest van verftandige
Gerieraals , om eene zekere maate van waardigheid aan
Krygsposten te hegten ; zy hielden het daar voor, dat
Hoogmoed zo zeer to. pryzen was in een Krygsman , als
Nederigheid in een Prtester ; dat flaaffche Dienstbaarheid
en Krygsgeest met elkander niet beitaan konden. Dit
was gemelden Graave DE LIPPE 'S grondregel ; en zo
groot was zyn yver voor de eer der Wapenen , dat by
openlyk verklaarde , een oneer te zyn voor een OfEcier , wegens eene aangedaane belediging geene voldoening te eifchen , of die, gevorderd zynde , niet te
geeven.
/5 Zints de Regeering van JOSEPHUS DEN I, namen de
zaaken een keer ten goede, niet alleen in het Leger, maar in
bykans alle deelen des Ryksbeftuurs. Toen deeze Koning
den Throon beklom , lagen Landbouw en Manufaetuuren
zo zeer verwaarloosd , dat het Volk , ten aanziene van
voedzel en kleeding , van vreemde Volken afhing ; de
Kunften werden veragt, en de Inkomften waren fchaars.
De Engelfchen verzorgden , overeenkomttig met het Verdrag van Methuen , de Portugeefen van Wollen Kleeding , waar voor zy Wyn ontvingen. De aanmoediging,
door dit Verdrag aan den Wynbouw gegeeven, en de gemaklykheid , waar mede de Portugeefen, door langduurige
ondervinding, deezen arbeid voortzetten , bewoog de Landlieden, om den Landbouw te verwaarloozen, en zich geheel op het planten van Wynftokken toe te leggen ; hier
door vermenigvuldigde de Wynoogst, doch de Graanteelt
nam in dezelfde maate af.
„ Zodanig was deels de toeftand van Portugal , wanneer Koning JOSEPHUS tot zynen eerften Staatsdienaar
Senhor CARVALHO naderhand bekend onder den naam
den Marquis DE POMBAL, benoemde. Het Ryksbeftuur
van dien grooten Staatsman maakt een Tydperk uit in de
Jaarboeken van Portugal. Hy poogde , en niet te vergeefsch , de aandagt des Volks te bepaalen tot deszelfs
waare belangen. De Landlieden werden verpligt hunne
Wyngaarden te verminderen , en een derde gedeelte van
dezelve tot Graanlanden aan te leggen. Deeze wyze inrigting ging gepaard met zo hoogstheilzaame uitwerk
zelen dat bet tot den dag van heden toe gerekend
words
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wordt voor een der heilzaamfte bedryven zyns Ryksbefluurs.
„ Naardemaal bevolking het natuurlyk uitwerkzel is
des Landbouws, verfchafte hy bezigheid voor het opkomend en aangroeiend Geflacht , door Manufa6tuuren van
veelerlei aart op te richten. Vlytbetoon deezerwyze opgewakkerd , begon het Land eene nieuwe gedaante aan te
neemen. De Koopman Hoeg de hand aan den handel, voorbeen alleen door Vreemdelingen gedreeven; de Landman
voedde en kieedde zich, en zyn Gezin, met de voortbrengzelen van eigen grond.
„ De poogingen van den Marquis, dus verre met eenen
gewenschten unflag bekroond, zetten hem aan tot verdere
onderneemingsn. Hy poogde desgelyks een geest van
vlytbetoon op te wekken by de Volkplantelingen , die
langen tyd in de traagheid van het Moederland gedeeld
hadden. Maar weetende, hoe zeer het een vrugtloos be.
itaan zou weezen, werkzaamheid en vlyt re verwagten
van lieden , gebukt gaande onder de knellende ketens der
flaavernye, deedt hy een Bevelfchrift uitgaan , by 't welk
de Inwoonders van Brazil, en van andere Volkplantingen aan' de Kroon toebehoorende, in hunne vryheid herfteld, en geroepen wierden om dezelfde vrydommen te
genieten als de Inboorelingen van Portugal. — Eene
daad zo vol regtmaatig- en menschlykheids, is' genoegzaam
om vergoeding te doen voor veele Staatkundige zonden ,
den Marquis DE POMBAL ten laste gelegd; en het itrekt
ter ftandhoudende eere van Portugal, dat het, de eerfte
onder de hedendaagfche Volken zynde, die het menschdom verflaafde , ook het eerfle was, dat het voorbeeld
fchonk, om die banden te flaaken.
„ Portugal, op dat ik 'er dit nog byvoege , was het
eerfte Ryk , 't welk Europa eene les gaf in Zeevaard
en Koophandel, op eene groote fchaale gemeeten. Hadt
Prins HENDRIK met beftaan , wy zouden waarfchynlyk
nooit van COLUMBUS gehoord hebben. ' , 't Is," merkt
VOLTAIRE op, „ aan de ontdekkingen der Portugeefen
„ in de Oude Wereld , dat wy die van eene Nieuwe
Wereld hebben dank te weeten." Zy waren , met de
daad , de eerften , die de kust van Africa bezogten, 't
geen het denkbeeld van het beftaan der Westerwereld in.
boezemde, en den weg na Indic ontdekte.
Een Volk, 't welk dus vroegtydig bezig geweest is
in zo veele hachlyke en grootfche onderneemmgen , en,
als
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als 't ware, zyne kragten uitputte, wanneer de meeste der
bun omringende Volken eerst uit de fluimering begonnen op te waaken , mogt met rede eenige rust neemen.
I-let fchynt, dat het heden op nieuw een werkzaamer
fpoor zal opflaan ; en wy moeten het aan den tyd overlaaten , om te zien , of het immer den ouden verdienstvollen naam der Lufitaniirs zich zal waardig maaken."

LEEVENSBERIGT VAN DEN EERWAARDIGEN
JAMES FORDYCE 5 D. D.

(Uit het Engetsch.)

blyven wy in gebreke, om, indien 't ons
mogelyk
is, ons Mengelwerk op te cieren met de
59
51 Leevensberigten van Buitenlanderen , vier Werken, in
't Nederduitsch vertaald, de zodanigen, als 't ware, in
zekeren zin , Landgenooten , wat de Letterwereld be•
treft, gemaakt hebben. Lang waren wy, den dood ver5
than hebbende van Dr. JAMES FoRDYCE CO, begeerig,
„ om aan een Leevensverflag deezes Zedekundigen, en by
„ onze Landgenooten, door veele zyner Werken, in dat
„ vak , met roem bekenden Mans een plaats te geeven.
„ Wy twyfelden niet dit te zullen vinden in eenig En„ gelsch Werk, 'er op uit om verdienstlyke Landgenooten
„ te vereeuwigen. De langwyligheid ongeregeldheid in
„ het verkrygen van Boeken, uit dat Land , heeft ons
„ buiten de mogelykheid gefteld , om ons verlangen , eer
„ dan nu, ten deezen opzigte , voldaan te Minden; en
„ verwylen wy daarom met , 't geen wy des gevonden
„ hebben, mede te deelen. — Het bevat veel weetenswaar„ digs, veel voor den redelyken Christlyken Godsdienst
„ vereerends, veel 't welk ons aan de onderfcheidene in
„ onze Taale overgebragte Schriften herinnert. Het ver„ haal van 's Godvrugtigen Mans uiteinde,'t welk wy, vol„ gens het volkomenst naarigt , des betreffende, geheel zul„ len plaatzen , zal ons FORDYCE voorftellen , als ftervende
„ in die beginzelen, wOke by anderen ingeboezemd hadt;
„ ftervende met die aandoeningen , welke zyne redelyke
„ Gods5t

immer
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overleedt den i van Wyntuaand des jaars 1796.
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„ Godsvrugt ademende Schriften elken verftandigen Lee') zer inboezemen. Zyn Leeven befchouwd — zyn
„ uitgang gezien. — 1k twyfel Diet, of de beste onzer
• Leezeren zullen wenfchen, in hun kring, zo geleefd te
• hebben, om, by den jongften flap op 's leevens loopbaa.
• ne, gelyk FORDYCE te kunnen denken en fpreeken."

* • * *
JAMES FORDYCE een uitfteekend Godgeleerde onder de Protellantfche Disfenters, werd omtrent den Jaare
MDCCXX , in de Stad Aberdeen, gebooren. Hy ftamde
of van zeer agtenswaardige Ouderen , die het zonderling
geluk genooten, om, in een kinderryk Huisgezin, meest
alle met meer dan gewoone gaven van den Hemel befchonken te zien, Welke zy met alle zorgvuldigheid en
vlyt opkweekten. Zyn Vader , een zeer geagt Man, bekleedde meer dan dens de hoogfte Regeeringswaardigheid
in Aberdeen. Zyne Moeder flak onder de Vrouwen uit
in kloek verftand, in beminnelyken aart , en voorbeeldlyke Godsvrugt.
Op de Taalfchool te Aberdeen, en in het Marifchal
Collegie, te dier Stede, volbragt by de loopbaane der Taalkunde, Wysbegeerte en Godgeleerdheid. Nog zeer jong
zynde , verkreeg hy, volgens de wyze van bevorderen
daar te Lande gebruiklyk, vryheid om het Euangelie te
prediken. Welhaast werd by Leeraar te Brechian, in het
Landfchap Angus.
Eenige jaaren te Brechian geftaan hebbende , werd hem
aangeboden de Parochie van Alloa, digt by Stirling. De
Ingezetenen waren vooringenomen met een ander Leeraar, dien zy kenden, en met een vooroordeel tegen den
hun onbekenden FORDYCE vervuld. Hy ving, overzulks,
zyn Dienstwerk aan onder het onaangenaam gevoel van
den haat zyner Gemeente. Doch welhaast bragt by die
ongegronde opvatting te onder. Eensdeels, door den nadruklyken trant , op welken by zyne Leerredenen voor •
droeg; anderdeels , en wel voornaamlyk, door den innee.
mend vriendlyken geest, welken hy betoonde in het volbrengen van de meer byzondere Amptspligten eens Leer•
aars, het bezoeken en onderwyzen der Leden zyner Gemeente; pllgten, welke , op dien trant als dezelve volvoerd worden door de Kerklyken in Schotland, veel meer
dan de- Leerredenen toebrengen tot het Godsdiettftig onMENG. 1798. NO.

13.

Qq

der-

530

LEE VLF

derwys van de onaanzienlyker Leden der Gemeente ; en
die foort van vereeniging en gemeenfchap voortbrengen
tusfchen hun en de Leeraars, welke de laatstgemelden in
ftaat om, by verkheidene gelegenheden, een diepen
en byblyvenden indruk op hunhe gemoederen agter te laaten , en hun, gevolglyk, maatiger, arbeidzaamer en Godsdienffiger te doen worden , dan dezelfde clasfe van menfchen is, in eenig gedeelte des Ryks.
Niemand wist beter,, dan Dr. FORDYCE, hoe party te
trekken van deeze wyze der Volksleeringe. Door zynen
onvermoeiden yver in dit eh andere deelen van zyn pligt,
won by zo zeer de agting en liefde der Leden zyner Gemeente, dat het vooroordeel week , en plaats maakte voor
bewondering. De verknogtheid dier Gemeente aan Kaaren
Leeraar werd welhaast zeer fterk ; en toen hy, naderhand,
deeze Standplaats verliet, en voor die van Londen vet..
wisfelde , werd zyn vertrek algemeen betreurd.
Het was ftaande FORDYCE'S verblyf te Alloa, dat hy
zich, aals Schryver, deed kennen , door de op elkander
volgende uitgave van drie Leerredenen. Een over de Welfpreekenheid op den Predik/loel, gevoegd by de Kunst van
Prediken , door zynen Breeder DAVID opgefteld. Een ander over de Wyze van Stichting te bevorderen door openbaare Inrigtingen, uitgefprooken by de Bevestiging van den
Eerw. GIBSON, te St. Ninians, in den Jaare MDCCLIV,
in het volgend jaar met Aantekeningen uitgegeeven. De
derde over den bedrieglyken en vervolgziekeh Geest der

Paaperye , in het zelfde jaar uitgefprooken voor de Synode van Perth en Stirling, die, kort naa dat ze in 't

eene tweede uitgave gevolgd werd. Alle
deeze Redenvoeringen trokken de aandagt , en verdienden
ze. Maar eene Redenvoering, die, meer dan de voorgaande,
opmerking baarde by het hooren, en vervolgens by het
leezen , toen dezelve in den Jaare MDCCLX het licht zag,
was zyne Leerreden, over de Avaasheid , Mande en Elende van Zondig Vermaak, uitgefprooken voor de 4lgemeene
Vergadering der Kerk van Schotland (*). De Schildery,
in

licht kwam , van

(*) 't Was in zulke Kerkvergnderingen , dit Leeraars zich
:met een gelukkigen uirflag niet zelden bekend maakten ; dit
was bet geval van den welfpreeteuden ROBERTSuN. Zie de Voor.
rede voor het eerfte Deel der Gefchiedenis van America , bi.
VIII—XL
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in deeze Leerreden opgehangen , van de rampzalige gevolgen en uitwerkzelen van zondig vermaak, droeg alle bly.
ken van eene meesterlyke hand. De geest, de fraaiheid
van opftel , de ftaatlyke ernst, het vuur, het gevoel, waar
mede dezelve werd voorgedraagen, bragt een diepgaanden indruk voort op de talryke Vergadering van Leeraaren , en andere Mannen van den eertlen rang, en verhief
den Prediker tot eene hoogte zonder mededinger onder zyne Broederen in Schotland, als een in Welfpreekenheid
op den Kanfel alien overtreffenden Redenaar (f).
Omftreeks deezen tyd ontving de Eerw. FORDYCE den
rang van Dodor in de Godgeleerdheid, van de Academie
te Glasgow. Met den Jaare MDCCLX, werd by, eenftemmig , door de Gemeente der Protejlantfche Disfenters , in
Monkwell fireet, te Londen, geroepen tot Amptgenoot van
Dr. LAWRENCE toen afgeleefd en zwak. Naa diens ,
kort daar op volgend , overlyden , was by de ednige
Leeraar dier Gemeente , en hield met het waarneemen
van zyn Dienstwerk aan tot den Jaare MDCCLXXXII,
wanneer het verval zyner Gezondheid , die lints een geruimen tyd afgenoomen was, bet voor hem noodig maakte, den Predikitoel niet langer te beklimmen. Niet
lang had by in Monlovell- ftreet gepredikt , of zyne bekwaamheden als Leeraar verfchaften hem eene algemeene
bewondering. Het aantal van de Leden der Gemeente
groeide fchielyk aan ; en by predikte , verfcheide jaaren
agtereen , met de kragt der Welfpreekenheid , en -het
vuur van Godsvrugt , voor eene altoos talryke en menigwerf opgepropt voile Vergadering.
De uitwerking van Dr. FORDYCE 'S openbaare Redenvoeringen werd niet alleen vermeerderd door een houding en voordragt , op welke by voorbedagtlyk uitgeweest was, en waarin by gelukkig flaagde ; maar ook
door zyne perfoonlyke geftalte , die op den predikftoel
allerdeftigst was ; door de uitdrukking op zyn gelaad,
die ten alien tyde fterk was ; doch meest bezield, wanneer de vuurigheid van zyn geest zich verhief in den
Eerdienst, toegebragt aan den GOD der Waarheid. Het is
door
(*) Deeze Redenvoering Ileac men den Nederduitfehen Lee.
zer gefehonken, in bet III D. van den Yriend der jonge Hee.
rest , -door J. FORDYCE, by den Drukker deeaes, J. YklitAid f
in Oa uitgegeeven.
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door veele zyner Toehoorderen opgemerkt , dat hy, by
veele gelegenheden, niet alleen fcheen te fpreeken ; maar
de overtuiging, der zielen zyner Hoorderen, in te (torten.
Zyn oog, in de daad, was buitengemeen helder en doordringend ; en by hadt byzonder gelet op bet uitwerkzel,
't welk een Redenaar dikwyls vermag voort te brengen
op de Vergadering , door het verftandig en welberaamd
gebruik van het veelbeduidend en fpreekend oog.
Dr. FORDYCE muntte als Schryver. Diet min uit dan
als Prediker,, en 's Mans Schriften werden algemeen geleezen, bewonderd, en veele in verfcheide Taalen van Europa overgezet. In het ftuk van welfpreekenheid en
fmaak worden zy door weinige, in het ftuk van zedelyke
ftrekking door geene, overtroffen.
Wat de Godgeleerde Gevoelens van Dr. FORDYCE
aanbelangt , zy liepen in geene uiterften ; zy draagen
de kenmerken van eene gemaatigde en vrye denkwyze,
voegende aan het Character van een Dienaar der Euangelieleere. Zyne onbekrompene denkwyze nam met zyne
j aaren toe; nogthans , zonder dat by te befchuldigen was
van die zo zeer fchielyke overgangen in begrippen , die
eer tot blyken ftrekken van voorbaarigheid in het befluiten, dan van bedaard onderzoek ; en die eer eerie ligt getroffene en verrukte verbeelding , dan een bondig oordeel,
aankondigen.
Men heeft gezegd , dat 's Mans vrye denkwyze in 't
einde tot Deistery overfloeg ; doch van deeze blaam is by
ten vollen gezuiverd door Mr. LINDSAY; die, de flerkfte
bewyzen voor het tegendeel bygebragt bebbende , in de
Lykreden over hem uitgefprooken , betuigt „ Let hier
51 op, G Voorftanders van het Ongeloof! en eerbied de
1) redelyke zegepraal van een Geloof op Rede gegrond.
5, Befchouwt dit, gy Jongen ! en laat u niet vervderen
5, door de begochelingen van een Stelzel, 't welk geene
1, beginzels heeft van eerie genoegzaarne fterkte om u te
51 behoeden tegen de valftrikken der ondeugd , en geen
51 hoope fchenkt, gelyk deeze, om uw hart te onderfaraa.
11 gen , wanneer het ongeluk u aangrypt , of de krankheid u op het kwynend ziekbedde fort.
Ncemt
dit in agr, o Ouden van jaaren ! en vind 'er u door
S) bemoedigd , om, met vreugde , te loopen 't geen u nog
01 of te leggen that op de loopbaane der fterflykheid; ten
51 einde gy, naa het geloove gevolgd, de gedagtenis ver» eercl , en gedeeld te hebben in de vertroostingen der
1) zo-
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" zodanigen, die uwe voetttappen, in •uwe jeugd, op het
„ pad der deugd vestigden, gy ook bier naamaals deelge„ nooten moogt weezen van hun gezelfchap, deelgenooten
„ hunner vreugde in de gewesten van eeuwigduurende
vriendfchap."
Se6tenyver en Dweepery mogten een kreet tegen zyne
Beginzelen opheffen, of, onder de hand, ter benadeelinge
zyns naams , ongunftige berigten wegens zyne gevoelens verfpreiden , aan zyne Godsvrugt viel geen twyfel. Deeze ftraalde door, met den volften glans, in alle
zyn Schriften ; deeze hadt altoos in zyn. openbaar Dienstweek uitgemunt, dikwyls fteeg dezelve tot een hoogte
van heiligen yver op. Dan behoorde FORDYCE niet tot
der zodanigen aantal, wier Liefde tot . GOD, de liefde tot de
Menfchen, welke daar nit gebooren en daar door bezield
moet worden, als verteert ; die een grooten en veel gerugts maakenden yver betoonen voor de Zielen hunner
Medemenfchen , zonder hlykbaar lets te voelen 't welk
hun lichaamlyken ftaat en behoeften betreft. Neen! zyn
hart gloeide niet warmer van Eerbiedenisfe voor GOD,
dan van weldaadigheid aan zyne Medemenfchen ; en miste
by nimmer , by alle gelegenheden , te toonen , hoe werkdaadig hy was in het bewyzen van liefdeblyken , zo verre
zyne omttandigheden zulks gehengden.
Zo agtenswaardig was FORDYCE in zyn openbaar Chad
rafter ; in het huislyk leeven was hy beminnelyk en bemind. Byzonder teder betoonde hy zich in zyne huislyke
betrekkingen. Zyn onderhoud in gezelfchap was vrolyk ,
bevallig en leerzaam ; en , fchoon zyn voorkomen altoos
eerwaardig was, befpeurde men 'er geen ftugge ftrengheid
in. Het was de waardigheid der deugd, die, Wel verre
van de vryheid des onderhouds te belemmeren , zelfs de
opwellingen ter vrolykheid niet dempte, of eenig noodloos
bedwang lag op de onfchuldige vreugd der jeugdige
j aaren.
Na de herderlyke zorg over zyne Gemeente , met den
Jaare MDCCLXXXII, afgelegd te hebben, bragt by bet
grootfle gedeelte zyns overigen leevens door , op een
Landgded in Hampfhire , in de nahuurfchap van Lord
BUTE, met wien by gemeenzaam verkeerde , en tot wiens
groote Boekery by een vryen toegang hadt. Kort naa den
dood van zyn Broeder, Dr. WILLIAM, ging by na. Bath,
naa veel geleden te hebben van eene borstkwaale , aan
welke by veele jaaren onderhevig geweest was. Deeze
en
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en andere zwakheden en ongemakken, aan hooge jaaren elgen, verdroeg by met een volmaakt Christlyk geduld. Hy
eindigde zyne dagen op den eerrten van Wynmaand des
ars MDCCXCVI; zes- en -zeventig jaaren beratt hebw nde. Hy flied met de vrede Gods in 't bane , in de
zegepraalende hoope des Christendorns , die zyne uitzigten in het toekomende opklaarde , en de verfchrikkingen
zyner ontbindinge wegnamen.
Dat wy des niet te veel zeggen , zal bet volgend berigt
zyns afftervens , door zyne Weduwe aan een Vriend gefchreeven , ten vollen bevestigen. „ Naauwlyk' ontmoeten hier twee perfoonen elkander, zonder een loffpraak
over myns Mans Charafter , en een traan wegens zyn
hood — maar by is niet gefforven naar alien
fchyn werd by zagtlyk overgevoerd. — Wy fleeten een
zeer genoeglyken naamiddag en vooravond in myne kleedkamer,, waar by gaarne zat, om de frisfche lugt van de valei
daar beneden, en bet heerlyk uitzigt: want by behield , tot
het laatite ,zyn fmaak voor alles wat fchoon is in de Natuur.
Wy hadden ons onledig gehouden met WILLIAM cooPER 'S Sermon to the sews.
Ik las vervolgens eenige Pfalmen en Liederen. — fprak by, dit voert
my te rugge na Monkwell- ftreet , daar zongen wy dezelve

met myne nog geliefde Gemeente ; dan wy zullen die naamaals op hooger soon aanhefen ! — Zich tot my wendende , voer by voort: Wy hebben tegenwoordig genoeg geleezen
voor deezen avond — laaten wy, eer wy gaan eeten, nog
eenig muzyk hebben.
„ Myne Nigt fpeelt zeer goed onmiddelyk zette ay
zich aan een Forte Piano, om te fpeelen, en hem te onder-

fteunen in bet zingen zyner geliefdfte Stukjes ; zy zong
mede , dit vermaakte hem dermaate , dat by het Naar
deed herhaalen: zich daar op tot my vervoegende , fprak
by: Hoe veele dingen hebben wy niet ontvangen, waar voor
wy onze dankbaarheid behooren te betoonen Een muficaal

sehoor is eene gaave, cenigen gefchonken, anderen onthouden: 'er zyn veele dingen ryklyk om te genieten in dit
leeven; in alles, wat ons tot GOD opleidt, molten wy genoegen fcheppen; wat ons van Hem verwydert, hebbe men Is
fchuwen. Daar zyn Boeken, Godsdienst • pleegingen ,

Voorbereidingen tot bet Avondmaal, Voorbereidingen tot
den Dood, enz. geheeten ; doch, wat my betreft, ik heb
trimmer kunnen denken , dat zodanige Voorbereidingen beflondeta in gezette tyden lot die verrigtingen, en dan tot
de
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de Wereld weder te keeren, als hebbende, ten aanziene van
den Hemel, genoeg gedaan. Een Mensch is niet waarlyk
tot den Dead bereid, dan wanner hy, in den doorgaanden
loop zyns leevens, zich geheel aan GOD overgeeft; derwyze,
dat zyne Ziel in den Hemel is , eer by derwaards pat;
en bier toe kan by alleen komen, door „in /lige eerbiedenisfe, elle zyne gedagten , woorden en deaden, tot GOD
t'huts te brengen; waar over ik u zo dikwyls onderhouden
heb. Ik antwoordde : „ Dat is waar, Do6tor! dit is
„ het kenmerk, waarvolgens een Mensch zichzelven moet

„ beoordeelen: want een Mensch kan zich wegens zyne
„ bedryven niet voor GOD beroepen , indien zyne daa„ den in zyn geweeten hem veroordee/en.” — GOD Zy
geloofd! myne geliefde HENRIETTE vervolgde hy, dat
onze gevoelens in het Godsdienllige zulk eene zamenfiemming met elkander hebben. Het heeft een groot gedeelte van
bet genoegen myns leevens uitgemaakt , dat gy met my
fmaak kondt vinden in zulk eene denkwyze. — Dear zyn
verfcheide bronnen voor u overig, indien ik u verlaat. 1k
verlang zeer,, dat gy 'er u van bedient. Nevens den Gods.
dienst en de Heilige Bladeren, hebt gy Boeken, Vrienden,
en de Muzyk: ik zou 'er meer kunnen byvoegen; maar dit
is genoeg. Werp u zelve neder veer GOD, in den neat);
des Verlosfers. Hy zal urge voor u draagen — Hy
zed u Vrienden verwekken!
„ Ik verlangde ons gefprek eene andere wending te gee•

y en, en zeide, met ontroering: „ Maar gy bevindt u im„ mers beter, myne Waarde !"— lk heb het, antwoordde hy, zeker gemaklyker , en minder pyn gehad , dan

twee of drie weeken geleden ; 'er fchynen zich eenige
gunflige tekens op te deen; en ik verzeker u, myne Waarde ! dat ik het leeven geenzins moede ben : want, fchoon
de Almagtige weet, dat ik reeds lenge bereid geweest
ben veer zyn opontbod , nogthans zal ik indien het
HEM behaage myn leevenslamp nog een weinig tyds
te laaten branden, dit met genoegen genieten; ik ben 4
zyne!

so FORDYCE zat den gewoonen tyd naa het avondeeten op; by hadt 'er zonder wederzin van genuttigd. Omtrent elf uur fchelde hy de Meiden boven ; die, nevens
my en myne Nigt, hem na zyn flaapkamer hielpen. 'rot
myne onuitfPreeklyke vreugde, fcheen het hem minder
moeite, dan den laatfien tyd, te kosten, am de trappen op
te klimmen dit viel hem wel eens zo moeiiyk, dat by
op
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Op elke plaats , waar het voeglyk kon gefchieden , een
ftoel gereed vond, om 'er op uit te rusten, eer hy verder
klom. Hy vereenigde zich met ons in de betuiging van
dankbaarheid en verwondering, dat hy , langer leevende,
nicer gemaks zou hebben.
„Hy fprak met my, op eene aangenaame wyze, over
verfcheide onderwerpen , tot eeir uur, en florid 'er toen
op, dat ik na bedde zou gaan , en my, door zo laat op
te blyven, niet afmatten. Ook verbood by my, in den
nagt op te ftaan (gelyk ik uit bezorgdheid voor hem
menigmaal gedaan hadt,) ten ware dat by my riep. Hy
deed my dit belooven. Wy ombelsden elkander, en fcbeidden.
Ik verliet hem welgemoed, helder van gedagten, en
getroost; ja, ik mag zeggen, vrolyk. Wy vielen, elk in
ons vertrek, in flaap; maar, dewyl bet myne eene deur
van gemeenfchap bath met het zyne, kon hy zich Diet
verroeren , zonder dat ik het hoorde. Hy werd omtrent
twee uuren wakker,, flak een waschlicht aan zyn lamp
aan, die beide op een bedtafeltje ftonden, met zyne medicynen. Hy ontftak dit licht, om te beter te kunnen
zien by bet inneemen van geestryke druppen: maar,vergeetende het waschlicht uit te doen , brandde bet voort, en
fmeulde; de reuk bier van deed hem ontwaaken; misfchien
eenigzins onthutst. — Hy riep aan my. Ik lag in myn
eerften flaap. In het donker opftaande, ftruikelde ik , en
ftootte met myn hoofd tegen de deur. Die (toot hinderde
my eenige minuten, en vertraagde myne komst. Ik hield
my clerk , om hem Diet te ontrusten — 1k riep u, myne Waarde fprtak hy, ten einde de flank van het ult.,

gegaane waschlicht u niet mogt verfchrikken. Gy hebt,
door dien floot,uw opkomen by my duur betaald. —Dit

zeggende ftond by op, en riep de Meiden tot twee of
drie keeren met een fterke item. Zy, nevens myne Nigt ,
waren ras by ons.
, Met alien ernst drong ik 'er op , dat by weder te
bedde zou gaan ; dock hy weigerde zulks,v6Or dat ik iets
tegen de ontfleltenis zou genomen hebben. Toen fprak
by: Zyt gy beter? Ik antwoordde: „ o Ja, wel! zeer
„ wel !" GOD zy geloofd I fprak hy , zyne harden om hoog
heffende; en, met deeze woorden in zyn mond, viel by in
onze armen , zonder eenige zugt te loozen , of dat wy eenig
geratel in zyn keel hoorden. 'Lyn Geest was onmiddelyk opgevaaren tot GOD die denzelven gaf.
Zo
fterk
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flerk was myn Geloof, dat ik op dit oogenblik dagt :
Hy , die het oor vormde, zal myne klagt hooren , en het
eerwaardig ftof weder leevendig maaken. myne
DienStbooden vloogen allerwege been, en haalden een Doctor en Chirurgyn. Zy deetien wat zy konden, mu het
leeven weder op te wekken ; doch te vergeefsch. Hy
was uit myne armen gerukt , die altoos in myn hart zaI
blyven. Ik zag hem niet meer."
Zo befchreef de Egtgenoote , eenigen tyd naa dit afterden dood haars Mans, die zich door de volgende Werken by zyne Landgenooten , en door eenige ook by ons,
beroemd gemaakt heeft.
1. A Sermon and Charge at the Ordination of the Rev.
Mr. GIBSON, Minister at St. Ninians, 1754.
yen,

2. Ordination Sermon on Me Eloquence of the Pulpit,

gevoegd by the Art of Preaching, door zyn Broeder DAVID, 1754.
3. if Sermon on the Spirit of Popery, gepredikt voor
1754..
de Synode van Perth &
4. A Sermon on the Folly , Infamy , and Mifery, of Unlawful Pleafure, gepredikt voor the General Asfembly of the
Church of Scotland, 176o (*).
5. A Sermon on the Death of Dr. LAWRENCE, 1760.
6. Sermons to young Women, 2 vol. 1765 (t).
7. A Sermon on the CharaEter and Condua of the Females
Sex, 1776 (4).
8. Addresfes to Young Men, 2, vol. 1777 (s).
Charge at the Ordination of the Rev. JAMES LIND•
9.
SAY, in Monkwel ftreet, 1783.
10. iiddresfes to the Deity, 1785 (").

II.

Poems,

(*) Volgens onze voorgaande Aantekening, in 'c Nederduitscfz
vertaald.
(t) Deeze zyn uitgegeeven onder den tytel van de Friend
der love yafrouwen , II Deelen , wear van een tweede

Lruk by onzen Drukker YNTEMA , in 1779, het Iicht zag.

Deeze Redenvoering maakt het eerile gedeelte uit
van het hide Deer van de Friend der jonge yufrommen , by

denzelven.
(§) Zy zyn, onder den t y tel van Yriend der jonge Heeren,

by den bovengemelden in 't Nederduitsch uitgekomen, 1780.

(") Men vindt ze in het Hide Deel van de Friend der jonge

Heeren.
Q.ci 5
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II. Poems, 1786 (*).
12. .el Discourfe on Pain, 1791.
13. The Temple of Virtue, a Dream, gefchreeven door

zyn Broeder

DAVID

CD.

(*) Eenige uitgezogte zyn geplaatst in het evengemelde

derde Dee!.

(f) Dit maakt het Plot nit van het derde Deeltje der Ne.
derduitfche Uitgave van de Vriend der jonge yufrouwen.
Deeze uitmuntende Gefclienken voor Neerlands Jongelingen
en Jonge Dogters , van den beminnelykeu FORDYCE , zyn, by
gemelden Drukker , ieder in III Deeltjes, nog te bekomen.

POPE, BY HET GRAF VAN EMMA.

(gene Wjsgeerige Verciering.)
y gelegenheid chit de beroemde Dichter POPE over een
B Dorps-Kerkhof wandelde , vestigde hy zyne aandagt op
een onlangs opgerigte Graftombe. De bier door verwekte
denkbeelden deeden hem in eene diepe mymering vervallen ;
en, zonder 'er om re denken, rolde by tusfchen zyne vingeren
een papier te zamen , op welt by de boertigfte regels zyner
Dunciade gefchreeven had. Een oogenblik laater fcheurde by
bet papier , en wierp de flukken op her Graf. Het leven is
te kort , zeide hy, om te leeren haaten , zonder onrechtvaardigheid ; of zich te wreeken , zonder wroeging. Het Hekel.
dicht , gelyk nan eene, in 't duister gerchooten , pyl, bedreigt de kwaaden , doch treft veelmaalen den goeden. De
Haat is een verteerend vergift voor de ziel; zy doet het ley en verflyten , en vernietigt , zonder vrucht , de oogenblikken van vergenoegen. Ongelukkigen I wier beflaan door dee.,
se heirche drift vergifcigd wordt , gaat naar een Kerkhof, befchouwt de Greffteden , leert aan het toekontende denken : de
lucht, die gy aldaar inademt, zal uwe denkbeelden zuiveren;
de jaaren , die nog niet gekomen zyn , fcheiden u of van de
voorwerpen , die gy haat ; uwe drift zal bedaaren , uw oordeel
verlicht worden.
De DichtLr, nogmaals zyne gedagten op de Tombe vestigende , voer voert: vier voeten diep beneden deeze onlangs
geroerde aarde, ligt een wezen , 't welt myns gelyken was.
VOOr gisteren ademde , fprak, en dagt het. Heden is dat Mies
geeindigd. Het gevoel zal dit lichaam, waar van maar alleen
de gedaante beflaat , niet weder bezielen. Hier houdc alles op,
RED
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aan deeze zyde der eeuwigheid ; liefde, fchoonheid, aangenaame vermaaken , die het !even verteeren , terwyl zy het
vervrolyken ; het geluk van bemind te worden , alles — In
deezer voege by zich zelven redekaveiende, kwam , nit eene
nabuurige wooning , eene jonge Dochter te voorfchyn ; zy
was aartig , gelyk men van een meisje van zestien jaaren ,
dat nog merklyk in bevalligheden moet toeneemen, ken verwagten. De bleekheid van haar gelaat gaf aan haare geregelde trekken een zachc en fentimenteel voorkomen. Haar
fchoon hoofd flak een weinig vooruit , met dat itilzwygen ,
weak de behoefte der liefde kenfchetst; en met eene iopen.
hartigheid van gevoel , 't welk zich nog niet heeft kunnen
volmaaken. Met zodanig een gelaat kan men ales zeggen : de levendigfte uitdrukkingen der liefde omzwagtelen
zich met de onfchuld : men fpreekt nog niet ; roar men
gevoelt.
Het Meisje hield bloemen in de hand , die zy over bet
Graf itrooide. Popz dagt aan zyn verfcheurd Hekeldicht: de
eerbetuiging was dezelfde ; men begint te beminnen , wanneer
men ophoudt to beaten. Het Meisje wierd POPE gewaar , die
op het Graf itaarde , en haar allengskens naderde. Misfchiee
verlangt gy te weeten , zeide zy, . en zy begon te fchreijen. Dit is her Graf van Emma en Lower. Ik zal u, 't geen
ik zo even gehoord heb, verhaalen. — Emma en Lower
wilden zich v456t gisteren in 'c huwelyk begeeven; zy Belden
die plegtigheid uit tot den volgenden dag : doch het woord
Morgen behoort niet tot het leven ; maar alleen tot de hoop.
De klok had reeds zeven uuren gellagen; van den anderen
kant des muurs van bet park hoorde men reeds het geblaet
der fchaapen , die near huis gedreeven wierden. Dat wy ons
haasten , zeiden de Herders; welk een vreeslyk onweder broeit
daart — Emma ziet naar den hemel ; by is bedekt met
wolken ; de donder begint te rommelen verzeld van een
ftortregen. Emma en Lower hebben zelfs den tyd niet , oat
in een der Zoinerhuizen van den Tuiu te vluchten. Gevallig
bevinden zich de beide Gelieven in de nabyheid eener Grot,
in het afgelegenst gedeelte van den Tuin hier brengt Lower

Emma.
Hoe traag loopt deeze dag ten einde zeide by : de dag
van morgen , zal die dan nook komen ? Morgen zullen wy
te zamen vereenigd zyn, en de dag van heden fchync my als
eene eeuw tusfchen u en my.— 6 Myne waarde Moeder, zeide
Emma, hoe groot zal uwe ongerustheid zyn Wees gerust, ancwoordde Lower; het onwedr zal eerlang bedaaren ; ik
zal u by hear brengen ; zy zal eenige oogenblikken van ongerustheid vergeeten ; doch ik , myne waardite , zal u nook vergeeten. Morgen zal uwe Moeder my Emma geeven : morgen
zullen de blyde huwelykszangen zich vereenigen met ooze hei-

ii.
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lige eeden. Morgen........ 'Er valt een verfchriklyke blixemverzeld van een ontzettenden donderfiag
Morgen
beflsat niet meet. voor Emma en Lower!
Het onweder houdt eindelyk op. De hemel wordt helder.
De nog overige vetfpreidde mane wolken daalen neder tot
den geziclainder. Een koele verkivikkende wind ruischt
zoetjes door den lommer van bet geboomte. De maan ver.
fpreidt over alle voorwerpen haaren bleeken melancholieken
glans , welks betoverende kragt door de !like van een fchoonen nacht nog vermeerderd wordt. Straks weergalmt de omtrek
tier Grot van de duizendmaal herhaalde naamen van Emma
en Lower.
Werwaards fpoedt gy u , tedere Moeder van de fchoone
Emma? Helaas zy had overal haare geliefde Dochter gezogt:
zy dagt nu eindelyk aan de Grot. Ongelukkige Moeder! een
vreeslyk voorgevoel entrust haar, en fchynt haar vleugels le
geeven. Een aantal bedienden , met flambouwen in de hand ,
heeft moeite haar te volgen. Zy nadert de Grot. — Ach !
hoe beklaag ik haar !
De beevende Moeder roept te vergeefsch haar kind , en valt
in flaauwte op-het gezigt der flruiken , die , aan den ingang der
Grot , door den blixem • getrofFen, nog brandden. E.enige haarer bedienden ruimen de brandende takken uit den weg; komen in de Grot; doch het deerniswaardigst fchouwfpel doet
bun verflommen. Emma zac op een bank van zooden ; de
eeue hand em den middel van Lower geflagen , en met de
andere bedekte zy bare oogen. Lower, your haar op de
knieen liggende, was met het lichaam gedraaid naar den ingang
der Grot; hebbende zyne bride harden over Emma uitgellrekt,
als had by haar voor
geweld des blixems willen bevel.
ligen. Dus wierden twee Gelieven door denzelfden flag
geveld , en verwisfelden te gelyk het levee met den dood.
Dus daalden zy,vervuld met de vleijendfle vooruiczigten, plotsling in het graf.
Dit verhaal ge6indigd hebbende. ging bet Meisje been , en
Het den Dichter alleen. Hy flaarde het Meisje na , en, haat
niet meet ziende, vestigde by zyn oog nogmaals op de Tombe.
Ach! zeide by by zich zelven, waarom flelden deeze Gelieven
hunne vereeniging een dag nit ? waarom trouwden zy flier
gisteren? Doch laaten wy hen niet beklaagen, daar zy, ten
minflen, in de verwagting van hun zo nabyzynd grootst geluk
ten grave gedaald zyn. Maar laat ons, zo veer mogelyk, ieder dag verryken met die voordeden, welke ons een volgende dag belooft , doch niet altoos geeft. De tyd vlucht, zy
outglipt ons , en neemt een deer van ons leven mede. Het
is altoos te lam , wanneer wy de uuren terug roepen, otn
dezelve beter te genieten. Wy grypen naar het toekomende,
gelyk een yogal een halm trag, t op te vangen, door den wind
Virez•
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weggevoerd. Laaten wy elken loopenden dag gebruiken , als
ware by de lkatfte van ons Leven. De morgen , het kind van
den avond , volgt zyn' vader wel op in alle erflyke rechten
van den tyd ; doch is , ten onzen opzigte dikwyls gelyk aan
een ont&fden. Een tegel, vallencle van het dak , een onverwagte aanval eerier beete koorts , een ader , die in onze in.
gewanden berst, doer dikwyls voor ons den morgen , met alle
zyne verwagtingen , verdwynen. Van het regenwoordig oogenblik zyn wy ineester; maar laaten wy geen jaaren vooruit rekenen. Het &den is voor ons ; draagen wy zorge, het niet
te verliezen : kunnen wy de genoegens van Itiergen ook genieten , zo veel te beter! maar wy moeten dat tydilip steeds
befchouwen als een Vriend , dien ons de Hemel toezendt, en
dien wy moeten vergasten, als of hy .nog dien zelfden avond
zal vertrekken.

ZEDRLYKE REDENKINGEN.

I

s het niet de grootfte dwaasheid , men mag wel zeggen
de grootfle godloosheid , zich op ondeugden te beroemen ?
Al wie zich tot een redenloos dier verlaagt , heeft zich den
naam van mensch geheel onwaardig gemaakt nogthans zyn 'er
zo veelen , welke 't eerie eere rekenen , zich ver beneden het
redenlooze te verlaagen. By zulk eene levenswyze lyd en de
ziel en het lichaam beide. — Zyt waakzaam , nugteren , en
welbedagt; want waarlyk gy weet tier in welke gelegenheden
gy komen kunt , dat gy alle uwe kragten en veritand van
noden, ja dubbel van noden, hebt. Hy is een verderfelyk
man in de zamenleving , die door zyn kwaade en verfoeyelyke
voorbeelden anderen verleidt, en niet rust, voor dat hy medepligtigen in zyn kwaad heeft. — Hoe kan de mensch de gayen , waar mede by door zyn' Schepper befchonken is geworden,
onverantwoordelyk misbruiken Verdient by niet de niter& veragting , die zyn lichaam verderft, en zyne ziel veriaagc beneden
bet redenloostte wezen van God gefchapen. Gedenk, Odwaze
iterveling! dat gy, even als maar den lichaam, een !even, ook
maar gene ziel hebt ; en gedenk 'er by, dat die ziel eeuwig
aanwezig blyft, en in dien flaat ook eeuwig getukkig, maar ook
eeuwig rampzalig kan wezen , al na dat gy de ontvangen gaven ,
van uwen Maker verkreegen we/ of verkeerd hebt aangelegd.
Gedenk, dat gy uwe redelyke ziel ontvangen hebt tot
eene beilemming , niet om dezelve te verlagen tot benedep het
redenlooze : maar om die te verheffen , ware het mogelyk ,
tot den flaat eens Engels. Zie , zo is onze beffemining , zo
is de beilemming van elk mensch. — Dan de gelegenheden
kunnen nog veelal eene misdaad verzwaren , en dezelve on
ver-
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verantwoordelyker maaken : by vonrbeeld , de dronkenfehap
is altyd eene onverfchoonlyke misdeed: waar, wanneer men in
een post gefteld is , waar men vooral nugteren en welbedagt
moet weezen , om dat 'er het algemeen , by zekere gevallen ,
onherftelbare fchade by zou kunnen hebben, is het onvergeeflyk , onverantwoordelyk , ja ten uiterften godloos , zichzelyen , door onmatig drinken, geheel buiten ftaat, en redenloozer
te makeu , dan het flomme vee , dat niet meer zuipt, wanneer de natuur zegt: ik heb genoeg. — Hoe goriloos , hoe
onverantwoordelyk is dan niet het gedrag eeniger menfchen,
die den naam willen dragen van redelyke wezens , en zich
nogthans gedragen als her redenlooze vee , met zich te beroe•
men op daden, waar over men zich behoorde te fchamen.
Mensch , wie gy ook zyn moogt , wilt gy gezond leven op
de waereld — wilt gy veele gezonde dagen genieten
haakt gy na lankheid van leven — gy zult veele gezonde dagen hebben , en eenen haogen ouderdom bereiken ,
volg flegts de lesfen op , welke u door de dagelykfche
ding geleerd worden — leef ingetoogen — leef matig. -Indien gy beftendig deze lesfen opvolgc, en gy feat waarlyk matig en ingetoogen , ik ben wet verzekerd , dat gy u
lankheid van dagen kunt belooven, en gezondheid. — Het
is waar, 'er leeven menfchen, welke altyd met krankheden en
ziekten te worftelen hebben, en . die men zal zeggen dat ge.
matigd en ingetoogen leeven. — Het is wear , 'er flerven
menfchen, vroeg en in de vaag van bun leven, die voor 't oog
van al de waereld voorbeelden van ingetoogen matigheid geweest waren. — Het is zo — dan , behalven dat elke
regel zyn uitzondering heeft , kan het, behalven dat, nog wel
ligt gebeuren , dat zulke menfchen zich aan de eene of andere
buitenfpoorigheid overgaven , die voor 't oog der menfchen
altoos verborgen is gebleven : veele menfchen zyn doorgaans nergens zorgvuldiger in, dan gebreken voor het oog
der waereld te verbergen. Dan het zy hier mede zo her
wil ; het is en blyft een onveranderlyke waarheid , dat de
onmatigheid en losbandigheid de verdervers onzer gezondheid en van ons leven zyn.
Veelen, aan losbandigheden en onmatigheid overgegeven , brengen hunne dagen
niet ter helfte ; terwyl zy , geduurende bun kortftondig levan, aan allerley ziekten en ongemakken onderhevig waren ,
en een leven hebben doorgebragt vol jammeren en eilenden.
Wit men derhalven hoope, gegronde hoope, hebben
op een gezond en lang 'even, wy moeten dan zelve daar toe
medewerken , wy moeten ingetoogen en gematigd leven, onze driften bedwingen , en Beene flaven worden van onmatigheid en losbandigheden.
De moeilykfte zaak voor den mensch om ter uitvoer re
brengen gelyk het waarlyk behoort , is zich zelven regt te
ken.
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kennen. De zelfkennis is eene zaak van het alleruiterst aanbe.
lang, fchoon men mogelyk onder het gemeen zou wanen , dat
bet maar eene ligte zaak zy. Ons zelven vleyen wy , onze ei.
gene vermogens en daden zien wy met een gunftig oog aan ,
terwyl wy die van anderen ongunitig befchouwen. Van hier,,
dat de mensch zyne eigene vermogens , zyne eigene bekwaamheden, met een woord , zyn eigen waarde , niet kent
dit doer hem zo vaak onderneemen, waartoe hy niet berekend is ; dit doec hem zo dikwils zyne natuurlyke zielsvermogens hooger fchatten, dan zy in der daad zyn ; fchoon zulk
een begane dwaasheid menigvuldige malen , door een verkeerde
uitkomst, openlyk wordt geftraft: men ziet zelven, nogthans,
dat het zyn gewenscht einde bereikt ; de mensch worth 'er
niet beter, of niet wyzer, door.
Dingen te onderneemen, welke niet wel uitvoerlyk zyn, waren
beter gelaten, clan ondernomen; het is ongelyk beter, lets, het
moge zo fchoon , zo voordeelig voor 't algemeen, en voor den
onderneemer , zyn , als men met mogelykheid begrypen kan ;
beter is het , ongelyk beter , zo eene zaak niet te onderneemen, dan dezelve, ondernomen hebbende, te moeten laten fleeken. Wanneer men zo lets onderneemt, in vooruiczigt , dat
bet voor 't Gemeenebest allervoordeeligst moet weezen; maar
men kan het niet ter nitvoer brengen, dan zal het ten merkeiyken nadeele firekken voor het Gemeenebest. Daarom moet men
altoos de berekening eerst opmaken, of het geen men zal onderneemen ook uitvoerlyk zy ; men moet zelfs dat geen agterwege laten en verwerpen , 't welk niet kan uitgevoerd worden , fchoon enders bet beste, het nuttigfte en voordeeligfie
ook moet tyd en pleats wel in agt genomen worden.
Hy, die weldaden ontvangt, kan noch mag dezelve vergeeten,
zonder zich aan de fnoode misdaad van ondtnkbaarheid fchuldig te maken. Dan hy, die weldaden fchenkt, komt in eene
geheel andere becrekking voor. Hy behoort te vergeeten , dat
by anderen heeft wdl gedaan — ten mtnflen verliezen
zulke daden al here fchoonheden , en het blyven geene weldaden meer, wanneer men dezelve geduurig ophaalt, en hem
onder het oog brengt, aan wien zy gefchonken zyn, en on.
ophoudelyk bewyzen van erkentenis dear voor vordert.
Het is billyk, erkentenis voor gefchonken goed te verwagten :
als dit met ondankbaarheid en veragting wordt beantwoord,
dan is hy, welke men weldaden , gefchonken heeft , veragting
waardig, waardig dat men dezelve niet meer aan hem, maar
aan dezulken fchenkt, die zich door hun gedrag dezelve waardiger maken. — Dan hy, die ze beweezen heeft, moet op
zyne bewezen weldaden daarom niet pochen, of 'allerwege
roem dragen ; want in zulk een geval verliezen zy , even ais
in 't voorige, al haar fchoon.
C. v. IN G.
HET
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F1LT KNAAPJE EN DE 11,1A AN.

BET IC NAAPJE EN BE MAAN.

Eene Panelling.
eker Reiziger ging eens op den weg , met zyn Zoontje
Z.4 aan zyne zyde. De Zon fcheen toen zeer helder,, en gaf
veel warmte Bleek , als een wit wolkje , ftond te gelyker tyd de
1Vlaan aan den hemel. Het knaapje dreef met hare bleekheid ,
met haar onbeduidend fchynfel, den fpot, en achtte haar geheel aanwezen overtollig. , — De Zon ging ender, en , eer
zy nog ter beftemder plaatfe gekomen waren , was het gansch
nacht geworden. Nu prykte de zilveren Maan in haren vol•
len luister. Nu verlichtte zy de Reizigers op hun pad. Nu
deed zy hun de voorwcrpen in ene zachte , aangename, rche'tiering genoegzaam kennen. Nu verdreef zy voor hun henen
de fchrikken der eenzaamheid, en het akelige van den 'lactic.
— Het knaapje bekende daarop zyn onrecht, en bad de
„ Uw
glinfterende fchyf wel duizendwaal om vergeving.
„ bidden kan zy niet Koren" — fprak hem toen zyn Vader lagchend toe — „ maar, wilt gy wys zyn, trek dan
„ Hever . uit de overweging van uwen beganen misflag dezen
gedragsregel, voor het vervolg : „ „ nooit moet men te
„
fchielyk den man verachten , die , door overmagt belet
„ „ zyn licht te doen fchynen , langen tyd in zyne wezenlyke
„ „ waarde niet wordt gekend. Wanneer de nacht aanbreekt,
„ „ treedc zulk een dikwyls zo veel te fchitterender te voor.
„ „ fchyn , en wordt by yank het enig , koesterend , licht der
„ zynen." — Het knaapje beloofde aan deze les te
denken , en zy gingen verder. Thans hield by zyn oog Ikeda
Hoe meer
onbeweeglyk op de liefelyke Mann gevestigd.
„ ik haar aanzie riep by eindelyk uit, „ hoe meer ik het
„ ()Brecht , dat ik haar deed, gevoele. Zs/ is niet alleen zo
„ goed als de Zon; maar veelligt overtreft zy dezelve. /Vs
• ik tegen de Zon opzie , maakt zy my de ogen blind ; de.
„ Mann , daartegen , fchynt in myne berchouwing behagen te
Het licht der
„ vinden , want zy boeic mynen aanblik.
„ Zonne gaat van drukkende warmte vergezeld ; de Maan
„ fchynt zacht en koel. Wanneer de Zoo"..... „ Niet
„ alzo , myn Zoon ," viel hem zyn Vader in de reden :
„ verval toch nook in den miOlag zo veler menfchen , die
„ geloven nimmer iemand te kunnen pryzen , zonder dat
,, zy een ander' tegen hem in de laagte fiction fmaden en
„ verachten."

MENGELWERK,
TOT PRAAIJE LETTEREN, KONSTEN EN WEETENSCHAPPEN, BETREKKELYK.

UITBREIDING VAN , EN OPHELDERENDE AANNERKINGEN OVER, DE WOORDEN VAN APOSTEL JACOBUS:
De zuivere en onbevlekte Godsdienst voor God en den Fader is deeze, Weezen en Weduwen to bezoeken in hunne
verdrukkinge, en zichzelven onbefmet to bewaaren van
de wereld, JACOBUS I. vs. 2.7.

ostel jAcoutts, de bovenftaande woorden fchryvenAp de aan de twaalf Stammen in de verlirootlinge ,
mag men aanmerken, dat ten doele hadt, om te keer te
gaan een valsch denkbeeld ten opzigte van den Godsdienst, 't welk ftand greep onder de yoodfche Leeraaren
en hunne Leerlingen van dien tyd, en inzonderheid heerschte by de Schriftgeleerden en Pharifeen, de voornaamfte
Leidslieden des Volks, ten opzigte van Godsdienftige begrippen en daar uit voortvloeijende werkzaamheden. Dit
ten grondflage gelegd en aangenomen zynde, zal men zeer
gevoegelyk, by wyze van omfchryving, daar aan deezen
zin wogen geeven; een zin, gefchikt om 's Apostels
meening in het juiste licht te plaatzen , en misduidingen , waar voor deeze plaats anders bloot ligt , tegen
te gaan.
, De Phan:Pen en Schriftgeleerden beyveren zich groot„ lyks om wettifche zuiverheid aan te pryzen , deeze als
„ het voornaamfte gedeelte van den Godsdienst te doen
• voorkomen. Hier door hebben zy zich eeri grooten
„ roem van Heiligheid verworven (*) , fchoon zy , ten
„ zelfden tyde, als zy daar op aandringen , liefdeloos,
„ geldgierig en aardschgezind zyn , ja de huizen der
„ WEDU WEN onder den fchyn van lang to bidden, of het
ver(*) MARK. VII:

3, 4. Lux. XVI:

MENG. 1798. NO.

14.

15. HAND. XXVI: $*
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vertoon van Godsdienftigheid, opeeten (*). Man indict/
„ zulk een bedryf voor zuiveren en onbevlekten Godsdienst
„ doorgaat by de Illenfchen, is deeze het Met in 't oog
„ van ,..0D en den Vader, van wien, en niet van feilbaare
„ Menfchen , gy de zuivere begrippen van deri Gods„ dienst moet Ieeren (t). Integenaeel, de zuivere en on„ bevlekte Godsdicnst voor GOD en den Fader beitaat veel
„ eigenaartiger in het betragten der Pligten van Mensch„ lievenheid en Regtvaardigheid; Pligten , van welke de
„ gezegde Leeraars weinig werks maaken, als, by voor„ beeld, het bezoeken van freezer' en Wedawen; en dat
„ een Mensch zich onbefinet van de wereld bewaare; door
„ zyne handen niet te bezoedelen met fcbatiefcliraap;
„ de groote pligten van Regtvaardigheid en Liefde,
„ de banden der Maatfchappye zyn, verwaarloozend.”
Ten rechten verftande van deeze dus by uitbreiding
toegelichte plaats, dienen de volgende Aanrnerkingen.
i. De Zedelyke Pligten, bier met name en zo onderfcheiden , aangepreezen , bevatten den gehee'len Godsdienst
niet; maar duiden alleen die byzondcre Deugden aan, door
de Schriftgeleerden en Pharifeen, tegen welken jAcouus
bier zyn fchryven inrigt, zo deerlyk verwaarloosd: waarom de groote Leeraar, te banner beftrafflnge, bun, onder
anderen, te gemoete voert: Wee u gy Schrtftgeleerden en
„

Pharifeen, By geveinsden: want gy vertient de munte, de
dille en het komyn , en gy laat naa het zwaarJle der
Wet, naamlyk het oordeel, de barrnhartigheid en het geloove (4).
2. Men merke bier by op, dat deeze Zedelyke Pligten
niet overgetteld worden tegen de weezenlyke Pligten van
Godsdienfligheid, begreepen in de Liefde tot GOD, een der
grootfie Geboden van de Wet (§); maar alleen tegen de
kplegtige gedeelten van den Godsdienst, mar in de Pharifeen Heeds het grootfte belang iteIden, en met onaflaa-

tenden yver op aandrongen. Eene tegenftelling van
gelyken aart doet zich op in de woorden van Cl/it/STU&
waar op JACOBUS misfchien, in de plaats, welke wy thans
overweegen, het oog hadt: Nu gy Pharifeen, gy reintgt

het buitenfle des drinkbekers en des fchotels; maar het bin
nenfle van u is vol van roof en boasheid. — Gy onverflandi(*) MATTH.

(4) MATTIi.

XXIII: 4. Lux. XVI:T4. (t)11/Lam.XXIII:19.
XXIII: 23. (§) LUICAS XI; 42.

OVER JAC. I. VS. 27.
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dige, die het buitenfle heft gemaakt , heeft by oak het binnenfie niet gemaakt ? Doch geeft tot aal;noesfin , 't seen
dear in is; en ziet , alles is u rein (*).

3. De Pligten, op welke JACOBUS aandringt, zyn eigenlyk Been Godsdienst in 't geheel, indien zy niet her voortkomen uit, en fleunen op, een Godsdienllig beginzel, volvoerd
wordende met een opzien tot- GOD , in gehoorzaamheid
aan zyne bevelen , en navolging van Hem, het voorbeeld
van alle zedelyke volkomenheid. — Wanneer, derhalven ,
jAconus van deeze Pligtshetragtingen fpreekt onder het
denkbeeld van zuiveren en onbevlekten Godsdienst, kan men
redelykerwyze niet denken , dat by dezelve in mededin.
ging ftelt met, en veel min boven, onze Pligten jegens
GOD, op zichzelven aangemerkt.
4. Godsvrugt omtrent GOD, en wel inzonderheid de Pligt
des Gebeds, is niet min gegrond op de natuur, de rede•
lykheid en gefchiktheid, der dingen, dan eenige Zedelyke
Pligt, welken men ook wil neemen. Godsdienflige Deugd
is, in de daad , de volmaaktfle Zedelykheid ; en, zonder
bet Godsdienflig beginzel, moet aan het ttelzel van Zede.
leere zeer veel haperen; (en wie weet niet, dat zulks het
hoofdgebrek was in de anders veelal fchoone Zedekunde
der Heidenfche Wysgeeren,) dewyl het agterwege laat de
eerfte en belangrykfte betrekking in de geheele natuur. Ik
meen de betrekking tusfchen G033 en diens redelyke fchepzelen ; de Onderdaanen van zyn Zedelyk Beftuur: want,
om hier de woorden van Dr. HUNT te bezigen, „ Zede„ lykheid, in de rechte betekenis en gepaste uitgebreidheid
„ opgenomen, bevat alle bedryven, en fluit in alle verp/igtingen, die ontilaan uit de gepastheid der dingen,
„ of ten aanziene van GOD, of van den Naasten , of van
„ ons zelven (f).” Weshalven men ten deezen opzigte
Met den Pfalmdichter mag zeggen: Here ! uw Gebod is
seer wyd (1.)!
5. Het eerfle en groottle van alle Geboden is, co p lief
te hebben met geheel ons harte , met geheel onze ziele,
en met geheel ons verfland (§). De rang, aan dit Gebod,

door den onfeilbaaren Zedeleeraar,, toegeweezen , Levert
een fpreekend bewys op, dat Godsvrugt het edelst bedryf is van 's menfchen geest , en dat daaden, uit dit
be.
(*) LUKAS XI: 39— 4T. (+) Dr. PUNT, Sermon
XXII: 37, 38.
M
(1) PSALM CIX: 96. (je), _ATTU.
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beginzel voortkomende , als uit de zuiverite bronne op.
wellen. Indien , derhalven , het tweede Gebod , de
liefde des Naasten betreffende , daar aan gelyk is, heeft
men het niet volilrekt gelyk, en veel min meerder, te agten , in ftuk van aangelegenheid , met het eerfle Gebod
vergeleeken.
6. De eerfle Tafel der Wet, welke de Godsvereering
betreft, (als befchryvende het Voorwerp, de uitwendige
wyze; de inwendige ge(leltenisfe, en den tyd ter Godsvereeringe gefchikt) maakt een gedeelte uit van de Zedelyke Wet, en werd vooraan gerangfchikt , uit hoofde
van de meerderheid. Hierom is het, op dat wy 'er dit
nog byvoegen, dat ,
7. wanneer 'er van Pligten van Menschliefde en Godsdienst gefprooken wordt, en dezelve in eene andere orde
voorkomen, dit moet 'aangemerkt worden als by wyze
van opklimming voorgedraagen: men neeme, ten voorbeelde, de opmerklyke betuiging by Propheet MICHA, waar
de Godsftem den verlegen en raadvraagenden
ten aanziene van den waaren Godsdienst, dit woord toevoegt : GOD heeft u bekend gemaakt wat goed is, en wat

eischt de There van u, dan refit to doen, weldaadigheid
lief te hebben, en ootmoedig to wandelen voor uwen
GOD (*).

Hoe veel klaarheids dit alles, onzes oordeels, hebbe,
brengt men eerie tegenwerping in 't midden , bier op nederkomende : „ Stelt GOD zelve geen meer belangs in
„ Zedelyke Pligten , in den gegeeven zin, dan in eenige
„ Godsdienflige Pligten en de ftaatlykfte Bedryven van
„ Godsvrugt , door zyne verfinaading van de laatstge„ melde met de fterktte bewoordingen te verftaan te
„ geeven, wanneer zy afgefcheiden zyn van de eerfle?”
Ten antwoord bier op dient: GOD hangt grooter gewigt aan de opgenoemde Zedelyke Pligten, dan aan de
byplegtige gedeelten van den Hem toegebragten Eerdienst:
bier over verklaart zich JESUS in het breede, als by eene
opheldering byzet aan de taal des Allerhoogften by den
Propheet HOSEA. 1k wil Barmhartigheid en geen offerhande (f). — Het lydt geen twyfel in 't minfte, of de
ftaatlykfte Godsvereeringen zyn , wanneer de Zedelyke
Pligten onvolbragt gelaaten worden , Gode onbehaaglyk ;
Hy
MICLie VI: 8.

(f)

MATTII. XII:

7, en/.
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Hy verklaart zich deswegen menigvoud, en op 't nadruklykst , met eisch van de volbrenging der Zedepligten ;
bekend is zyne nadruklyke taal deswegen by Propheet
JESAIA CO.

Doch hieruit volgt geenzins , dat de Allerhoogfte groo.
ter belang ftelt in de Zedepligten , waar over wy hier
bandelen , dan in eenige Godsdienstpligten. Naardemaal
bet zelfde met waarheid mag verzekerd worden van een
dier Zedepligten zelve; naamlyk , dat de volbrenging daar
van (:ODE onbehaaglyk is , als de overige onvolvoerd
blyven. Hy, dic de geheele Wet zal houden en in Ala
firulkelen, die is fchuldig aan alle, naar de taal van jA •
conus (t). Gevoiglyk is die perfoort een voorwerp van
GODS mishaagen ; doch het zou zeer verkeerd weezen daar
uit te befluiten, dat GOD in dat dene overtreede punt meet
Belt dan in alle de andere.
Eindelyk, indien de Belyders van den Godsdienst , in de
yoodfobe Kerkgemeenfchappe, overhelden om in een tegenovergefteld uiterfte te loopen (eene verkeerdheid, waar
over zy zo dikwyls en teffens zo fcherp beftraft worden,)
is 'er nogthans , aan den anderen kant, genoegzaame grond,
om te denken , dat de voorgemelde Zedelyke Deugden,
zonder Godsvrugt, den Allerhoogften niet aangenaam zullen weezen. Want, wat kan in zynen eigen aart onzedelyker zyn , dan de Godlochenende geest der zodanigen , die
VA GOD zeggen, wyk van ens , want aan de kennisfe uwer
wegen hebben wy geenen lust! Wie is de Almagtige, dat wy
hem zouden dienen ? en wat baate zullen • wy hebben, dat
wy ,hem zouden aanloopen (I) ? Voorzeker , dat groote

Weezen, 't weak altoos oordeelt en handelt overeenkomftig de waarheid , de natuur en de reden der dingen ,
moet hoogst afkeuren , en een geweldig mishaagen hebben
van zulk eene godlooze geaartheid in zyne redemagtige
Schepzelen hoedanig ook hun Zedelyk character , in
andere opzigten , moge weezen. Uit deezen hoofde is
de boven bygebragte zwaarigheid, of tegenwerping, van
geen klem ; want wy zien, dat het bewys wederzyds
geldt.
De hoofdfom van alles is, derhalven: de Heilige JACOBUS geeft aan Zedelyke Pligten den voorrang niet van
Gods(*) JESAIA I: 11 —20.

14, 15.

(t) JACOB. II: !O. (4.)
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Godsdienstpligten , voltlrekt aangemerkt ; maar alleen ten

opzigte van de byplegtige en pligtpleegende gedeelten van
den Godsdienst, als waar in de Regtvaardigheid der Schrift.,
geleerden en Pharifeen voornaamlyk bettondt. De bewoordingen zelfs , van welke Apostel jAconus zich bedient
in de befchryving van den waaren Godsdienst , door denzelven zuiver en onbevlekt te noemen , duiden genoegzaam
aan , dat by zinfpeelde op de Pharifeefche zuiverheid , zo
hooggeroemd ten dien tyde; terwyl die benaaming ftrekt,
om der zodanigen Godsdienst, als by tegenftelling , voor
onzuiver en bevlekt in 't oog van den Kenner der hartea
te verklaaren.
Naa deeze onze gedagten over dit zeggen van JACOBUS bygebtagt te hebben , laaten wy het aan den nadenkenden Leezer over, om ze te beoordeelen , en zyne verdere
aanmerkingen , over dit ryke onderwerp, te maaken
en misfchien zal by met veele anderen oordeelen — dat
'er weinig reden zich opdoet, om eenige poogingen aan te
wenden tot het doen daalen van de begrippen wegens de
waardy van Godsdienftige Pligten, by de Menfchen van
het tegenwoordige Geflacht — en dat het gevolg van die
laag te ftellen geen gunflig uitzigt oplevert voor Godsdienst en Zeden , die met elkander in een zeer naauw
verband than ; dewyl de Godsdienst tot de grootfte vastigheid en fterkte ftrekt van de Zeden.
inelagmesmIptk

AANM&RKINGEN OVER DE KRAMPSTALENDE KRAGT
VAN DEN WITTEN V/TRIOOL, OF Z/NKVITAIOOL.
Door den Heer IDELER , Med. Doaor,

te Delitsch.

krampftillende kragt van den Witten Vitriool is
IL"gee nzins onbekend by veele voornaame GeneesheeD
ren. LE TTSOM, CRELL , en anderen, hebben zulks met
verfchillende. Waarneemingen bevestigcl. Met dat alles
komt het my voor , dat men dit middel , over het algemeen , niet genoegzaam beproefd heeft , in vergelyking
met andere zogenaamde fpecifique krampftillende naiddelen : waarom ik het geenzins onnut oordeele, het volgende geval, uit meerdere gelykzoortige gekoozen, mede te
deelen ; vooral , om , door de hepaaling des tyds', der
gifte, to der wyze van dit middcl te gebruiken, hetzelve
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9e tot die waardigheid te verheffen , welke daar aan toe.
komt. Ik hoop hierdoor den weg te baanen, tot het
gebruik van dit Geneesmiddel, in veele gelykzoortige gevallen ; en dus , om aan veelen , die met zenuwkwaalen zukkelen , Verligting en Geneezing te bezorgen.
Een Meisje van twintig jaaren, te vooren van een bloed•
ryk en vleesfchig geftel, en van een vluggen en vrolyken
geest 't welk ook fteeds, op zyn tyd, haare behoorlyke
maandzuiveringen had , bekwam , na het doorftaan van
veelvuldige onaangenaamheden en teleurftellingen , eene
groote zwakheid van het zenuwgeftel, wierd bIeekzuchtig , en daarenboven eerlang nog gekweld door eene
krampachtige Engborfligheid. Dit laatfte toeval overviel
haar, zonder geregelde tusfchenpoozingen , zo menigmaalen zy wierd aangedaan door fchrik, toorn, enz. fa zelfs
ontftond het in den droom, of by gelegenheid van treunige denkbeelden. Hier by wierd de Lyderesfe zo aandoenlyk, dat het toeflaan van een deur,, de minfte onaangenaamheid , enz. haar geheel- geftel in wanorde konde
brengen. De verfchynzelen haarer ongefteldheid waren
de volgende : De Adernhaaling wierd kort , piepend en
zeer bezwaarlyk ; de oogen wierden geflooten; het gezicht
Wierd rood, en zwol op; zy geraakte buiten kennis; de
banden en voeten wierden koud; terwyl de polsilag zeer
klein, fnel, en ongeregeld was. Zy geraakte eerst buiten kennis, na dat de Engborftigheid reeds een tyd lang
geduurd had, en had daar door, tot haar geluk , fteeds tyd,
om hull) te bekomen , of zich ten minften veilig te ftellen, voor ongelukken van vuur, water, enz. De gewoone hulpmiddelen tegen toevallen op de zenuwen deeden
geene uitwerking in dit geval; uitgezonderd alleen de befprenging met koud water , die veel tot verkorting der
overvallen toebragt. Beiriven de beklemdheid der Ademhaaliug , deeden 'er zich geenerleie ftuiptrekkingen op.
Wanneer de grootfle hevigheid der aanvallen over was,
kwam de Lyderesfe weder tot zich zelve; de oogen openden zich ; de pols wierd ruimer ; doch het duurde doorgaans twee of drie uuren, eer de ruimheid der Ademhaa.
ling volkomen herfteld wierd.
Toen ik over den toeftand deezer Lyderesfe wierd geraadpleegd , vond ik het lichaam zeer opgezet ; terwyl
ook de eetlust gering was: waar uit ik befloot , dat 'er
onreinigheden in de eerfle wegen opgehoopt moesten zyn,
die, in vereeniging met onaangenaame ontmoetingen en
hartsRr4
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hartstochten zekerlyk veel konden toebrengen, tot het
verwekken van toevallen op de zenuwen. Ook vernam
ik, dat men haar dikwyls had doen aderlaaten, met oogmerk om de toevallen te verligten ; het geen echter , in dit geval, tegen alle Zanwyzing ftreed, en hierom door my ten fterkften verboden wierd.
Daar ik de ziekte beyond gecompliceerd te zyn, en hier
niet alleen op het gebrek des zenuwgeftels, maar wel, in
de eerfte plaats , op de verftopping in de eerfte wegen,
behoorde gelet te worden , handelde ik op de volgende
wyze. Ik bediende my , in de eerfte plaats , enkel van
de Aloe , in kleine giften , en niet meer dan noodig
was, om dagelyks tweemaalen een ruimen afgang te verwekken ; ten welken einde ik het Gommeus Uittrekzel
deezes middels, in een gedeftilleerd water, deed ontbinden, en lepelswyze toedienen. De voortreflyke, verwarmende, oplosfende en veriterkende, werking van dit middel had my dikwyls, in zoortgelyke gevallen, de grootfte
dienften gedaan. Ook werkte het middel, in dit geval,
uitmuntend; doende hetzelve eerlang eene groote menigte
van ftinkende, groene, en met allerlei kleuren geverwde,
flymfloffen voor den dag komen, die, vddr derzelver ont•
lasting, veel buikpynen en winden veroorzaakten, en der
Lyderesfe veel verligting bezorgden. Allengskens keerden honger , flaap, eene verbeterde fpysverteering , natuurlyke kleur des aangezichts, en kragten, weder. De
voorheen opgefpannen onderbuik wierd week, en viel te
zamen ; ja de opgeftopte maandelykfche ontlastingen kwa•
men wederom van zelve in orde. Thans wierden , behalven de Aloe, Staalmiddelen te baat genomen, en het
Liquor Anodymis , om het zenuwgeftel tot bedaaren te
brengen , en verder te verfterken. Dan met dit alles bleef
de Engborftigheid aanhouden; dezelve was wel niet toe•
genomen , doch fcheen echter ook genoegzaam niets verminderd. Thans begreep ik, dat ik met eene enkel plaatslyke zenuwzwakte te doen had, en dat een middel, van
eene genoegzaame kragt om de noodige veerkragt der
aangedaane zenuwftammen te bewerken, eene volkomene
geneezing zou kunnen te wege brengen. Meermaalen had
ik ten dien einde gebruik gemaakt van den Koortsbast,
de Zinkbloemen , de Bismuthkalk, de Koperfalmiak, enz.;
doch ook meermaalen lieten deeze beroemde middelen my
zitten. zonder de begeerde hulpe daar te ftellen. Deeze
teleurftellingen hadden my dikwerf voor die middelen in
plaats
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plaats doen flellen den Witten of Zinkvitriool, met dit gevolg, dat ik denzelven als een der uitmuntendfte middelen leerde kennen , in die gevallen, in welke her alleen
aankomt, op het beteugelen eener te groote aandoenlykheid der zenuwen. Ten dien einde , deed ik acht gremen
van dit middel fmelten in acht oncen gedettilleerd water,
en liet daar van, om de acht uuren , ruim een lepelvol
neemen, zonder dat verder eenig ander hulpmiddel wierd
aangcwend, uitgezonderd een gefchikte Dieet. Na dat dit
middel, geduurende ruim eene week, gebruikt was, wierden de aanvallen der kwaale reeds zeldzaamer, niettegenitaande het geenzins ontbrak aan die toevallige oorzaaken,
die voormaals dezelve fleeds in den hoogften graad daarftelden. Naar maate de menigvuldigheid des Aanvals
verminderde , veranderde insgelyks deszelfs hevigheid.
Allengskens wierden de Aanvallen zo zwak , dat zy flegts
bettonden in eene geringe en ras voorbygaande Borstbeklemming , zonder verlies van zelfsbewustheid; en eindelyk verdweenen zy ten vollen.
Nadat de Lyderesfe het aangepreezen hulpmiddel, geduurende den tyd van Zes weeken , gebruikt had , was zy
niet alleen verlost van haare zo bedenkelyke krampachtige kwaal ; maar, daar zy voorheen zo aandoenlyk was in
haar geheel zenuwgeftel , had zy thans eene zo groote
vastheid bekomen, zo in het geheel , als in die deelen ,
welke de zitplaats der kwaale geweest waren, dat zy die
prikkelingen, welke voorheen haar geheel zenuwgeitel in
de war bragten, thans, zonder dat zy langer eenig nadeelig uitwerkzel te wege brengen , kan verdraagen. Ook
wordt zy niet meer gekweld door angstvallige droomen
die, door de beangfligende denkbeelden , welke zy verwelc!
ten , weleer de aanvallen haars ongemaks zo dikwyls
deeden wederkeeren. Zy geniet daarernegen thans eene
volkomene gezondheid , en is fleeds vrolyk en opgeruimd.
De Ziekte, welker Geneezing wy hier medegedeeId hebben, kan gevoegelyk genoemd worden eene krampachtige
Engborftigheid, verzeld met Bewustetoosheid. De Lyderes geraakte , gelyk wy gemeld hebbeneerst buiten
kennis, na dat de kramp in de borst reed 's een tyd lang
geduurd had; ontflaande zulks denkelyk , zo uit de zamenflemming der zenuwen, als tilt de bezwaarlk gemaakte terugvloeijing van het bloed uit het hoofed naar
het hart. Had het toeval langer geduurd , zo was het
Rr5
daar
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daardoor meerder hebbelyk geworden. Voorts zou het
niet alleen veelerhande plaatslyke ongemakken in de Longen , en in andere deelen der Borst, te wege gebragt hebben; maar eindelyk de Lyderesfe hebben doen omkomen,
door Verftikking, of door eene Zenuwberoerte.
Wil men den Zinkvitriool met voordeel gebruiken ,
dan moet men denzelven aanwenden in gevallen, in welke
eene algemeene, of plaatslyke, vermeerderde Levenskragt
plaats heeft, verbonden met eene vertlapping in het ge.
heel geftel, en dus ook in de aangedaane Zenuwen. In
zodanige omflandigheden kunnen door dit middel geneezen worden, Vallende Ziekte, Opftyging , Krankzinnigheid , tusfchenpoozende Koortzen, en andere Zenuwkwaa.
len , die hunnen grond hebben in de befchreevene Itemming van het geheel geftel , of in byzondere deelen van
hetzelve.
Eindelyk, fpreekt het van zelve , dat daar by geene
grove ftoffelyke medewerkende oorzaaken moeten tegenwoordig zyn, of dat dezelve vooraf moeten weggenomen
worden.

AANMERKINGEN OVER, EN HEDENKINGEN OP, DE
OUDHEID DER VERREKYKEREN.

te bewondee Ouden, en inzonderheid de
ren, been men, voor lange, aangezien als een onD
betwistbaar blyk van gezond oordeel en goeden fmaak.
Grieken,

Deeze bewondering , egter, is niet zeldzaam veraart in
fchoolyosferY, partydigheid, en vooroordeel tegen alles
wat det naam van hedendaagsch draagt. Dat veele Kunftes
uitgevonden geweest zyn en verlooren geraakt., dat zy
weder ter baane kwamen en in vergetelnisfe gedompeld
wierden , kan niet betwist of gelochend worden. —
Maar, wanneer niets meer dan -de bloote naam , of eenige
weinige duistere fpooren , van een Stelzel, eene Kunst,
of eene Uitvinding, by oude Schryvers voorhanden zyn,
en een Hedendaagfche dezelve tot volkomenheid en in
gebruik brengt , gelyk het geval was met COPERNICUS, die erkent, dat by elders geleezen hadt van het
gevoelen van PYTHAGORAS dat de Aarde om de .Zon
wentelde, en die by CICERO hadt aangetroffen, dat NICETAS van Syracufc zich voorftelde, dat de Aarde om
haa-
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Kaaren as wentelde , mag die Hedendaagfche zich
zeker tot den tytel van UITVINDER geregtigd rekenen ;
naardemaal die begrippen, oudtyds, noch algetneen aangenomen, noch tot een Zamenttel gebragt waren. De
twee groote Griekfche Starrekundigen , HYPPARCI-iUS en
PTOLEMEUS, geloofden die Stellingen met; en het Stelzel van den laatstgemelden, 't welk, zonder mededingend
Stelzel, 1400 jaaren stand hieldt, was, gelyk men weet,
op tegenovergefteide grondbeginzelen gebouwd.
Geer' Schryver heeft zich meer toegelegd, om den Ou•
den, de eer aller Uitvindingen toe te kennen, en den Hedendaagfchen die eer te ontzeggen, dan de Heer
DUTENS, in zyn uitvoerig Werk, getyteld: Origine des
Decouvertes attribueres aux Modernes. Een Werk, waar
in by 'er arterwegen op uit is, om den oorfprong der
Ontdekkingen , aan de Hedendaagfchen toegefchreeven,
te onderzoeken, en aan te tobnen, tat onze meest beroem•
de Wysgeeren aan de Werken der Ouden, voor het grootfte gedeelte, hunne Kundigheden verfchuldigd waren, en
dat veele Gewigtige Waarheden, den Godsdienst betreffende , den Wyzen onder het Heidendom reeds bekend
waren. — Van dit Werk is, vOcir eenigen tyd, eene
vermeerderde Uitgave in 't licht gekomen, waar in onder anderen een Byvoegzel gevonden wordt, de Telescoopcn
of Verrekykers betreffende (*).
'Er is een Verrekyker , byzonder met den naam van
den Nederlandfchen beflempeld, om dat men de uitvinding
van
(*) Ik fchryf, met voordagt, Telescoopen of Verrekykers, otn
dat de beuaatning van . Telestoop • fchoon in 't Latyn ook aan.
Verrekykers toegeeigend , zo in ' t Fransch , a1s in onze Taale,
bepaald gebruila worth, om 'er rude aan te duiden een Werk-,
tuig , beflaande uic twee metaalen Spiegela en een itraalbreekend
oogglas, gefchikt om afgelegene voorwerpen wel te zien. De
vincling van Bien by ons eigenlyk gezegden . Telescoop is men
verfchuldigd aan pcOlars GREGORY (Opt.promota. Londini,16634
NEWTON bragt deeze Vinding , veele jaaren daar naa , tot grooter volmaaktheid , gelyk men in zyne Gezigtkunde kan zien.
DE LA LANDS, dfironotnie , III-D. i "St. bl. 234.. Zeer
zenswaardig is, ten denen opzigte, het Berigt wegens de Uitvin-

ding , verbetering en yolniaaking, van de tersigkaatzende Verrekykers ; vu eerst uit de . oorfprongtyke Brieven van de Heeren
j. NEWTON ,
GREGORY, en andere Stukken, door DESAGULIERg.
Uitgeleezen Natuurk. of PhilorophiMe Verhandeingen , by F. Hour,
IllYN, II D.

129.
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van denzelven doorgaans aan eenen ZACHARIAS JANSZEN,
te Middelburg in Zeeland, of HANS LIPPERHEY, daar ter
Stede, omtrent het jaar 159o, toekent ; fchoon zommige
Geleerden aan deezen de eer dier uitvinding' betwisten , en
ze toewyzen aan METIUS te Alkmaar , of buiten ons
Land verwyderen, en voor eerften Vinder in Engeland ROGER BACON groeten; of dezelve aan BAPTISTA DEL PORTA , of aan GALILEUS, toefchryven (*). Wy beflisfen hier
niets, hoewel het eerstvoorgeftelde gevoelen ons verre het
aanneemelykst dunkt, en tekenden dit alleen op, om lets,
de Hedendaagfche Uitvinderen betreffende , te melden ,
eer wy, uit het boven aangeduide Werk, een verflag gaan
geeven van de fpooren, de Verrekykers betreffende, welke,
naar het gevoelen van den Heer DUTENS , by de Ouden
gevonden worden. Hy laat 'er zich dus over hoorah
5, In de eerfte Uitgave van myn Werk , had ik nage,laaten van de Telescoopen te fpreeken. Ik vreesde te veel
te zullen zeggen, indien ik beweerde, dat ze bekend warm vc5Or den aanvang van de zeventiende Eeuw : dan het
fchynt my toe, dat ik, zonder befchuldigd te zullen worden van al te groote Partydigheid, mag onderzoeken, hoe
verre de kennis der Ouden van dit Gezigtkundig werktuig zich uitftrekte.
Indien men, ter beflisfinge van dit ftuk , enkel afging op de letterlyke meening van het woord Telescoop (t), zou het ftuk fpoedig uitgemaakt weezen ; naardemaal men, by oude Schryvers, plaatzen in overvloed
aantreft, wegens de middelen , om op eenen affland te
zien.
„ Wanneer wy geen antler licht tot geleide had-.
den, in deeze nafpeuring , dan dat van DEMOCRITUS, het
zou genoegzaam weezen om ons te overtuigen dat by middelen bezat tot onderfteuning zyns Gezigts in bet ontdekken der Starrekundige Waarneemingen, welke by voor
zyne Leerlingen ontvouwde.. Deeze groote Waarneemer
der Natuure fchreef de Vlekken , welke zich op de Maan
vertoonen, toe aan de fchaduwen , veroorzaakt door de
verbaazende hoogte der Bergen ; en fchoon by zich in
deeze veronderftelling vergiste, en het veel natuurlyker is,
de
() MUSSCHENBROEll Beginzels der Natuurkunde, I D. bl. 603.
(1) Dit woord is nit twee Griekfche woorden zamengefield ,
Tat verre, en (mows() zien.
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de oorzaak deezer Vlekken te zoeken , of in de diepte en
uitgeftrektheid der holten , welke de ftraalen der Zonne
verzwelgen, of in de wyduitgeftrekte Zee6 , welke
geen zo helder licht kunnen terugkaatzen als de andere
deelen van die donkere Planeet, nogthans ontdekte by het
daarzyn van Bergen in de Maan (*), en verklaarde desgelyks , dat 'de Via Laaea (de Melkweg) een oneindig aantal Vaste Starren begreep; welker vermengelde verzameling van licht de Witheid veroorzaakte, die 'er den naam
aan gaf: met een woord, dat het de vereenigde ftraaling
was eener groote menigte van Starren (f). — Vddr dat
ik, by oude Schryvers , de plaatzen aangetroffen had ,
welke my reden gaven, om my te verbeelden, dat zy den
byftand van eenig Gezigtkuddig Werktuig genooten,fchreet
ik alles toe aan de geInkkige gisfingen van DEMOCRITUS;
maar, zints my gebleeken is, uit bet geen ik nu zal aanvoeren, dat, ten zynen tyde, de Telescoopen, of Verrekykers,
in gebruik waren, is bet veel natuurlyker te veronderftellen, dat by zich van die Uitvinding bediende , dan
die ontdekkingen toe te kunnen aan zyn diep doordringenden geest.
„ ARISTOTELES is de eerfte Schryver, by wien ik eenige voetttappen heb aangetroffen, dat de Ouden eenig middel bezaten om bet Gezigt te onderfchraagen. Hy geeft
zelfk de beginzels op van die kundigheid, ontleend uit de
onderfcheide vormingen van het oog. Hy had opgemerkt,
dat de zodanigen, die uitpuilende oogen hadden, kort- of
byziende waren ; terwyl zy integendeel , die de oogen
diep in 't hoofd gezonken hadden, de voorwerpen op een
veel grooter afttand zagen ; dewyl , gelyk by zich uitdrukt,
de gezigtsftraalen by deezen min verfpreid zyn, en in een
rechte lyn na het voorwerp zelve gaan. Ik vertaal bier
bet woord ZIP411) door GezigtsJlraal, fchoon het eigenlyk
beweeging (dat is van den Lichtftraal) betekent. In de
daad, wy vmden dat ARISTOTELES het zelfde woord, een
weinig vender, bezigt , in den zin, welken ik daar aan gegeeven heb, wanneer by zegt, dat, by het gebruik van een
Buis ,'er eene mindere verfpreiding plaats hebbe van ',mew
(dat is van de Gezigtsftraalen) welke van het voorwerp tot
hct oog komen.
ARI4
(+') STOB/EUS Eclog.

Phyl: Lib. I. p. 6. tin. 46.

(f) PLU'TARCIJ. de Placitis Philoloph.

Lib. III. c.
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ARISTOTELES oordeelde , dat, door het op zichzelven
ftellen van een voorwerp, 't welk men waarnarn , en het
weeren van het al te groote licht, 't welk het gezigt verbystert, de voorwerpen , op een grooter afftand, kunnen
oritdekt worden. Hy brengt, ten voorbeelde, by, de waarneeming, reeds ten zynen tyde bekend, dat uit bet diepe
van een put, ('t geep wy ons mogen voorftellen, dat de
eerfte Telescoop, of Verrekyker, geweest hebbe) de Starren
by helderen dage kunnen gezien widen ; en 't geen wy
weeten dat alleen gefchieden kan door dit middel, of met
den byftand van een Telescoop , gelyk by zelve aanmerkt;
of anders door het kyken door een Buis. Hy merkt desgelyks op, dat, hoe langer de Buis is, dezelve het voorwerp
nader by zal brengen ; en by herhaalt de reden van deeze
uitwerking , door dezelve toe te fchryven aan de wyze,
op welke zulks de verfpreiding der Gezigtsftraalen, van het
voorwerp afkomftig, voorkomt (*).
„ Ik zal my begeeven in het onderzoek, of deeze Buizen glazen hadden , 't welk , nogthans , moet toegeftaan
worden, indien wy gelooven, 't geen ARISTOTELES duidelyk zegt, dat zy de voorwerpen nader by bragten.. Ik zal
desgelyks gereedlyk opgeeven , twee plaatzen uit PLUTARCHUS en JAMBLICHUS, die, in de daad, een byftand,
aan het Gezigt verleend, aanduiden ; maar met geene genoegzaame naauwkeurigheid, om ten aanziene van het fink
in gefchil iets te bepaalen. De eerfte zegt, dat men ARCHIMEDES ontmoette , draagende tot MARCELLUS de Wiskundige Werktuigen, welke by gebruikte om het gezigt
naar de grootte van de Zon te fchikken. JAMBLICHUS
tekent op, dat PYTHAGORAS het beproefde, om eerie wyze
uit te vinden om de kragt van het Oor te vermeerderen,
even als men voor bet Oog gedaan hadt, door de ,L.r.recq.
De Overzetters hebben dit woord vertaald door Vierkant
of Ouadraat; maar het fchynt my toe niets meer te betekenen dan een Buis om door te kyken, welke betekenis best voegt aan den zin der fpreekwyze en de afterding van bet woord; fchoon 'er niets klaars of beflisfends
uit kan afgeleid worden, ter onderfteuning van het denkbeeld, als of 'er zulk een Verrekyker mede zou gemeend
zyn als men tegenwoordig gebruikt.
„ Ik kan niet nalaaten than te blyven by eene uitdruk.
king

(s) AlusToTELEs de Generation Aissaiiutte Lib. V. C. I.
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king in STRABO , die zo klaar de oorzaak aanwyst van
de uitwerking eens Verrekykers, dat ik niet begryp hoe
ze anders kan verftaan worden by eenen Schryver, die
doorgaande zo naauwkeurig is. Spreekende van de waarnee.
ming, welke hy ziegt dat op Zee gedaan was, wegens de
fchynbaare Diameter der 'donne aan de Horizon, welke de
vertooning daar van, op grooter hoogte , te boven gaat,
geeft hy er als eene reden van aan de hand, dat dezelve
gezien worth door de dikke dampen, welke uit zee op.
klitnmen , dat men ze als door wolken befchouwt, of,
voegt by 'er nevens, wanneer Ivy kyken door een Buis, de
raalen gebrooken zynde, zien wy de voorwerpen vergroot.

f u gaat het vast, dat de gebrooken firaalen een breeking

van dezelve door middel van een gias betekent ; want ,
door een Buis zonder een glas ziende, kan 'er geen breeking dier Lichtftraalen plaats hebben , en zal gevblglyk
het voorwerp, fchoon onderfcheidener gezien , zich niet
vergroot vertoonen mar dit is juist 't geen sTRABO
op 't oog heeft, als het verfchynzel, 't geen hy zoekt op
te helderen, met te zeggen , dat de uitwerking dezelfde
is, als wy ontwaaren, wanneer wy door Buizen zien, die,
door middel van gebrooken ftraalen, te wege brengen ,
dat het oog de beelden der voorwerpen vergroot ontvangt.
„ Deeze plaats by sTRABO vergelykende by de Starre•

kundige kennis , welke OEM oCRITus fchynt hezeten te
hebben , en welke blykt zo veel van den Verrekyker of
te hangen, valt het bezwaarlyk, niet te gelooven, dat de
Ouden eenig denkbeeld van het gebruik des Telescoops
bezaten, &boon het zo algemeen niet bekend ware; waarout, met zo veele andere Weetenfchappen als de Ouden
bezaten, als de Brandfpiegels van ARCHIMEDES en andere,
deeze uitvinding , door verloop van tyd , verwaarloosd,
verlooren , en in vergetelnisfe begraaven geraakt is.
„ Ik kan niet nalaaten bier by te voegen , dat MABILLON, op zyne Reis door Italie, vermeldt, dat by, in een
Handfchrift van de XIIIde Eeuw, eene afbeelding zag,
welke pTOLEMEUS vertoonde, na de ftarren kykende door
een Buis uit verfcheide geledingen of ftukken beitaande:
dan het is niet mogelyk , te ontdekken, of deeze Buis
glazen hadt. Wy zien egter, dat dezelve nit verfcheide
flukken was zamengefteld. Die, van welke STRABO fpreekt
in bet meervoudige , mode van dezelfde foort geweest
zyn."
Op bet leezen van deeze Aanmerkingen, ziet elk, dat de
mees-
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meeste kragt voor de Oudheid der Verrekykeren in de
bygebragte plaats uit STRABO zou tteeken, en zeker is de2elve van veel meer beduidenis, dan eene Bedenking over
de waarichynlykheid, dat de Verrekyker bekend is gamest
in den Leeftyd van Keizer AUGUSTUS 9 door ADRIANUS
WOLFF , Predikant in de Beemiler (*). — Men zou 'er op
mogen aanmerken, dat wy, by oude Schryvers uitdruk-

kingen aantreffende , die overeenkomst en gemeenfchap
hebben met onze begrippen, gereed overhellen om ze geheel en al naar onze denkwyze te verftaan , fchoon de
oorfpronglyke zich by lange naa niet tot die verse uititrekken.
Ter ftaavinge van deeze gedagte dient , dat geen der
poogingen van de Ouden, om een zogenaamden Telescoop
te vervaardigen , hun in ftaat ftelde, om de Satelliten van
JUPITER en SATURNUS, of de Banden van de eertle, en
den Ring "van de laatstgemelde, Planeet, te ontdekken. De
groottle nadering tot den Telescoop, waar toe zy bet bragten, was, dat zy de Hemellichten door een lange Buts,
zonder glas of fpiegel, befchouwden ; dit voorkwam de
verfpreiding der lichtttraalen, dit bepaalde het oog rechtItreeks op het voorwerp; al/es wat tot verwydering kon
ftrekken afweerende.
Eenftemmig met dit denkbeeld, luidt de verklaaring van
de Heeren MICHAeLIs en HAMBERGER , in de Ilistorie
yan het Glas, uit de Oudheid opgernaakt. ,, De Verrekykers zyn eene uitvinding van de XVII Eeuwe; want,
90
99 fchoon men wel gewaar wordt , dat de Starrekundigen
99 fomtyds Buizen fchynen gebruikt te hebben om na de
9) Starren te zien nergens egter blykt, dat die Buizen
van Glazen voorzien waren, ja veeleer bet tegendeel ,
15
WESSELING (t) getoond heeft ;
51 gelyk de geleerde-Heer
9) ook zou het wonder zyn , dat de Verrekykers in ver91 geetenheid waren . geraakt, en weder op nieuw zouden
51 hebben moeten uitgevonden worden , daar men in alle
,f Eeuwen luiden gehad heeft, die hun werk van de Star" rekunde maakten (4)."
By het reeds in den aanvange gemelde, wegens de bate(*) Zie YaderL Letteroef. V D. 2de St. bI. 74, enz.
de Probabil. Cap. XI.
(.I.) Comment. Soc. Reg. Scient. Gotting. Ann. 1 754. P . 301 &
Vertaald te vinden in de Uitgezogte rerhandelingen by
IIOUTTUYN , I D. bl. 204.
et) WSFSELING
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tere Uitvinders en Volmaakers deezes Gezigt-uitbreidenden
Werktuigs ,willen , wy nog dit, tot nader opheldering, voegen: De beroemde ROGER BACON, van wren wy met een
enkel woord gewaagden, was de eerfte, zo veel wy
ben kunnen opfpeuren , die eenig byzonder en bepaald
gewag _gemaakt heeft van Werktuigeh , dienende om
kleine Voorwerpen te vergrooten, of zeer verafzynde dingen duide/yk onder 't oog te brengen. Fly fpreekt van
die Werktuigen met deeze bewoordingen :„ Men kan
aan Lensfen zodanig eene Figuur geeven, dat den Voor.
„ werp tot veele kan vermenigvuldigd worderi ; dat Voor„ werpen, die op een grooten affland gefteld zyn, zeer
„ naby voorkomen ; dat kleine . dingen zeer groot fchy„ nen, en dat alles, 'wat duister is, eene zeer duidelyke
„ vertooning maakt. wy kunnen ook de Starren doen
„ verfchynen, waar wy wilien.” Men zou, en dit dient
tot Shavings van onze hier boven bygebragte aanmerking,
de plaats uit STRABO-betreffende; uit deeze bewoordingen
dies ktindigen Wysgeers, als _mede uit eenige Verhandelingen, over Gezigtkundige Onderwerpen, uit zyne penne
gevloeid, veelligt befluiten, dat die Schryver eene grondige kennis nioet gehad hebben van de natuur, het maakzel en het gebruik, der Telescoopen, en van alle de Glazen,
waar uit ze beftaan. Dan deeze kennis wordt hem , zo
als wy reeds hebben aangeduid, betwist, en, zo wy mee
nen, met grond betwist.
Onze Landgenoot IMIGENS. in dit vak zo beroemd
van de Minding deezes Werktuigs fpreekende , zegt 'er
van , ,,.dat het menschlyk Vernuft, zyns oordeels, niet
zo voortreffelyks als het Telescoop hadt uitgevondeh ;
zo dat, indien eenig Perfodn zo naarftig en fchrander
„ geweest is , van dit Werktuig tat de beginzelen der
„ Natuur- en Meetkunde uit te vinden, zou ik , wat my
„ betreft , *geoordeeld hebben , dat zyne bekvraamheden
„ meer dan menschlyk waren ; dan het is bier zo verre af,
„ dat de geleerdfte Mannen tot nog niet bekwaam genoeg
„ geweest zyn , om de reden der uitwerkzelen van deeze
„ toevallige ontdekking te verklaaren."
Welke vorderingen de Napolitaan BAPTISTA DEL PM'
TA daar in ook moge gemaakt hebben, opgegeeven in zyn
Boek over de Natuurlyke Toverkunde, was het geen by
des deedt louter toevallig , en geene uitwerking van de
'tennis der Doorzigtkunde. GALILEUS =We fpreekt hier
Ss
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van zeer openhartig , in zyn Nuncius Sydereus , in de
Maand Maart i6to in 't licht gegeeven ; by verhaalt ,
dat zich, Diligent tien maanden te vooren , een gerugt
verfpreid hadt, dat een zeker Hollander (*) een Verreky-ker hadt gemaakt, door middel van welken de afgelegene Voorwerpen zeer naby fcheenen te zyn ; men
verhaalde van denzelven zeer veele zonderlinge uitwerkingen, die zommige Perfoonen in twyfel trokken. —
Een Fransch Edelman, JAQUES BADOVERE genaamd, GA.
LILEUS eenige dagen daar naa 't zelfde uit Parys gefchreeven hebbende , legde by zich toe, om de reden
daar van te zoeken , en de middelen te overweegen ,
om, volgens de Wetter] der Refraaie een foortgelyk
Werktuig te maaken ; bet geen hem welhaast gelukte.
Hy voegde dus befchryft by zelve zynen arbeid , aan de beide einden van een looden pyp twee glazen, aan den eenen kant vlak, en aan den anderen kant
klootvormig ; doch van welke het een een' bolzonden
en het ander een ronduitgeholden kant hadt: brengende toen zyn oog aan bet vlakke en holronde glas, zag
by de voorwerpen driemaal nader by , dan met bet
bloot gezigt. Vervolgens maakte by te Padua langere
Verrekykers. In 't par, dat by deeze Vervaardiging des
Verrekykers vermeldde , zag by de vier Satelliten van
Jupiter (f).
(*) Dit toekennen van die Vinding aan een Hollander
flrydt niet met het gevoelen , dat in Zeeland , gelyk wy boven zagen , de Ontdekking zou gedaan weezen: in andere
Landen , toe!: , is men gewoon den naam van Hollander in
een wydiftgefirekten zin te gebruiken voor de bewoonders der
voormaalige Zeven Gewesten.
(t) Nuncius Sydereus. Fiorentim , 1610. Il Saggiatare, 1613.
Vergelyk DE LA LANDS tiftrOMMie, III D. I St. bl. 164, en
III D. 2 St. bl. 497.

WEE..

BERICHTEN WEGENS SPANJEb

563

0,11.....mmliM111.191•01/111111111•01MI

WEETENSWAAKDIGE BERICHTEN, BETREFFENDY
DEN HEDENDAAGIEHEN TOESTAND VAN SPANJE.

(Overgenomen nit Tableau de l'Espapie modem , par
3. FR. BQUR,G0I,No.)
ear vindt men gunftiger en aangenaamer luchtsge-

Welk een rykdom, wells
W fteldheid, dan in
eene verfcheidenheid van voortbrengzels, vett aldaar in het
Spanje P

oog! Dit Ryk zoude , bykans zo goed als Frankryk ,
op zich zelven kunnen beftaan , zonder eenige betrekking tot andere Gewesten van dit Ryk
zyn nog vervuld met beroemde Gedenktekenen der Oudheld, die de fikkel des Tyds zyn ontkomen , en die ons
de tyden voor oogen ftellen der Carthagenienfers, der Romeinen en der Mooren , een wys en fchrander Volk,
weiks Werken, hoe zeer ook befchadigd, fchynen overgebleeven te zyn, om de hedendaagfche bewooners hunne
luiheid en onverfchilligheid- te verwyten. Welk gedeelte
des Aardkloots zoude zyne bewooneren gelukkiger kunnen
maaken, wanneer zy niet, in pleats van de gunftige Natuur , die hun alles aanbiedt, te helpen, dezelve, door
hunne barbaarfche en helachlyke inttellingen, van alle
kanten tegenwerkten!
De bevolking van Spanje is , na de tyden der Romeinen, niet weinig afgenomen, en vooral na het verdryven
der Moorea. Malaga, alwaar onder hunne heerfchappye
tachtigduizend inwooners geteld wierden , bevat thans
niet meer dan zestienduizend. Het beroemd Cordua bezit
thans maa-r vyf- en -dertig duizend inwooners; doch heeft
daarentegen het geluk, van vyftien Hoofdkerken, veertig
Kloosters;, en een aantal vroome Stichtingen, te bezitten.
Zommige Gewesten zyn aan de meeste Spanjaards geheel
onbekend, en de Regeeritig is genoodzaakt geweest, Volkplantingen naar dezelve te zenden, om ze te bevolken,
even als naar de Indian ; 't geen echter niet belet, dat
'er jaarlyks nog vyftien- of twintigduizend Spanjaarden
naar, America gezonden worden , om de plaatzen dier
geene te vervullen, welke aldaar dagelyks, door de verandering der luchtsgefteldheid, en door den arbeid in de
Mynwerken, omkomen. Zommige Wysgeeren zyn van
oordeel, dat het voor de Spanjaarden voordeelig zoude zyn
5s 2
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hunne zo uitgebreide Volkplantingen te laaten vaaren, om
zich alleen toe te leggen op de bearbeiding van hun eigen grond. En , in de daad, zo de waare rykdom meer beflaat in het overvloedig bereiden der noodzaaklykheden des
levens, dan wel in de tekenen , die hetzelve verbeelden;
zo de waare magt van een Staat meer moet gezogt *or•
den in het getal der inwooners, dan wel in de uitgebreid•
heid van den grond, welk Ryk zou beter in that zyn,
dan Spanje, om aan deeze beide hoofdzaaken te voldoen?
Welk weezenlyk nut trekt dit Ryk uit zyne Goud- en
Zilvermynen, die het met zulke groote kosten moet doen
bearbeiden, en die 't zelve in de daad vernielen, dewyl
zy een groat deel der inwooners wegileepen, en dus aan
de overigen het middel beneemen 4 om , door de bearbeiding van hun eigen grond`, hun voedzel te bekotnen ?
Is het niet te duchten, dat Spanje eerlang dien Prins in
de fabel zal vertoonen, die van honger ftierf,, in het
midden zyner fchatten? De Volkplantingen , zegt men,
bloeijen thans meer dan ooit; dan dit zou wel eens de
reden kunnen worden , dat zy zelve zich van het Europeesch juk ontdeeden.
Doorgaans reist men in Spanje op Muilezels; en 't is
flegts zints weinige jaaren , dat 'er groote wegen zyn
aangelegd, waar van zommige zeer fchoon zyn; doch op
de beste ontmoet men zelfs nog zeer gebrekkige plaatzen. -De Spanjaarden hebben eene byzondere liefde voor
fteenen bruggen ; zy bouwen dikwyls bruggen van eene
groote hoogte over beekjes , die men meesttyds droogvoets kan doorgaan. 'Er wordt een heerlyke Brug te
Madrid gevonden over de Mancanares gebouwd door
PRIMPS II van welke men zeide 'er ontbreekt nets
aan dit sevaarte dan water, osn 'er ander door te
vloeijen!
Voorheen was het bezwaarlyk, om van Bajonne naar
Madrid te komen ; doch thans is dit gemaklyk gemaakt,

door middel van een vasten Postwagen, die van de eene
Plaats op de andere rydt , en welke door den Graaf van
FLORIDA BLANCA is aangelegd. Doch, om binnen in het
Ryk re reizen, ontmoet men nog heden dezelfde zwaarigheden als weleer. Men reist dikwyls mylen verre,
zonder een Buis, ja zelfs een boom , te vinden. De herbergen zyn allererbarmelykst ; men wordt 'er flegt gebuisvest, flegt bediend, en de flaapplaatzen zyn elendig.
De Reiziger, door vermoeidheid ultgeput, moet zelve
gaan
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gaan zoeken en koopen 't geen by noodig heeft tot voedzel
of verkwikking , en by mag bet nog voor een geluk rekenen, zo men hem , tegen eene hooge betaaling, de noodige potten enz. wil verhuuren, om bet gereed te maaken. Zommige Staatsdienaars hebben wel hun best gedaan, om deeze gebreken te verbeteren; doch dit zal niet
wel mogelyk zyn , zo lang men bet belachlyk voorrecht van
den Adel niet heeft, kunnen wegneemen, om mar alleen
zekere zoorten van levensmiddelen te mogen verkoopen.
Bifcaye is een der zonderlingtte ftreeken van Spartje, en in
zeker opzicht eene tegen(telling tegen het overage. Dit Gewest heeft de meeste vrywaaringen en voorrechten, en
geniet zelfs, in zekeren zin, de voorrechten eener Volksregeering. De bevelen des Konings worden daar niet uitgevoerd , dan na goedgekeurd te zyn door het Provinciaal Beftuur. Jaarlyks vergadert dit Lichaam , om de
rekeningen der uitvoerende Beftieren te ontvangen: zynde
hetzelve zamengefteld uit de Afgezanten van alle Steden
en Dorpen, die het recht hebben derwaards hunne Afgezondenen te zenden. Voorts worden die Afgevaardigden
gekoozen door de plaatzelyke Regeeringen, die op hunne
beurt gekoozen' worden by meerderheid van ftemmen der
Burgeren , die alle een zeker eigendom moeten bezitten.
Deeze Vergadering regelt onder anderen ook de belastingen , die geduurende het loopend jaar moeten worden opgebragt ; en de Koning ontvangt ze alleen onder den naam
eener vrywillige gift. Deeze vrybeidlievende beginzels hebben mogelyk hun grond in de , geringe vruchtbaarheid des
aardryks, 't weak, niet in ftaat den inwooneren een genoegzaam levens-onderhoud te verfchatfen , dezelve
eene geduurige werkzaamheid houdt, die de onaffcheidbaare gezellinne is der Vryheid.
Bilbao is de voornaamfte Stad van Bifcaye, fchoon dezelve niet meer bevat dan vyftien duizend inwooners. De
Koophandel deezer Stad is zeer uitgeftrekt, en beftaat,
voornaamelyk , in den Wolhandel door geheel Europa. De
Haven is ruim en gemaklyk. Te Vittoria, eene an.
dere Plaats van Bifcaye , viert men jaarlyks , op verfchillende tyden , de Feesten der Jongelingen, der Jonge
Dochteren, en des Ouderdoms ; overblyfzelen der oude
eenvoudigheid der langverloopene Eeuwen.
St. Ildephotife is de gewoone verblyfplaats van bet Hof.
Het Kasteel vertoont , als 't ware , een atbeeldzel van
Verfailles. PHILIPS V, die 'er de Stichter van was, heeft
zich
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Zich willen omringen met beeldtenisfen, die hem de dagen zyner jeugd konden herinneren , en een verblyf,
geen by mogelyk zou verkoozen hebben boven zyn ei.
gen Hof. Hy beminde deeze verblyfplaats boven alle
andere; en zyne asfche wordt bewaard in eene Kapël van
bet Kasteel. Jammer is het maar, dat by zyn Volk heeft
moeten bezwaaren met eene fchuld van vyf-en-veertig
millioenen piasters, om dit onnoodig Gebouw te kunnen
ftichten.
Het Hof van Spanje is altoos ingetogener geweest
dan de meeste overige Hoven van Europa. Nimmer
heerschte daar de zédenlooze buitenfpoorigheicl van het
Franfche Hof, die zo veel tot de Omwenteling heeft toegebragt. Het Hof van den tegenwoordigen Koning , KAREL IV, is byzonder ingetogen, en vertoont eene eentoonige geregeldbeid. Het verblyf aan dit Hof is mogelyk
lastig voor de Grooten ; doch daarentegen verwekt bet
noch nyd , noch ergernis : terwyl bet bloed des Vollts
niet gefpild wordt, om aan de baldaadigheid der Hove•
lingen te voldoen, noch tot het verzadigen van fchandelyke vermaaken en laage vleijeryen. Het fchynt, dat de
Jagt en Visfchery de heerfchende fmaak der Spaanfche
Koningen is. De tegenwoordige Monarch is insgelyks
een lief bebber deezer uitfpanningen; doch by tracht de=lye beter overeen te brengen met het belang zyner Onderdaanen, dan zyne Voorzaaten gedaan hebben. Naauwlyks beltiom by den Throon, of by haastte zich om beil.
zaame inrichtingen te maaken tot het verdelgen van dui-,
zenden overtollige Herten en Rheeen, die op zommige
plaatzen de voortbrengzels des aardryks vernielden. Hy
heeft ook nog andere uitfpanningen, die hem niet weinig
van de Jagt aftrekken: te weeten, de liefhebbery voor
de Fraaije Kuniten en Lichaamsoeffeningen. Hoe gehikkig zyn de Koningen, die in zulk een fmaak vallen ;
voor hoe veele onrechtvaardigheden worden zy daar door
bewaard
De uitheemfche Gezanten zyn in eene foort van vet..
plicly ing om te verfchynen aan de tafel des Konings
en van zyn geheel Gezin. Deeze tafels worden bediend
door' twee Spaanfche Edellieden, die , wanneer zy den
Koning jets aanbieden, eene knie ter aarde buigen. Op
de gala - dagen gaat men aan • het Hof de Koninglyke Fa,
milie op eene ry voorby. , en kuscht ieder hunner de
hand, fteeds met eene kmebuiging.
De
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De Spaanfche Grooten zyn de rykfte Heeren van de
wereld; doch al hunne vertooning dient /neer voor anderen , dan voor bun zelven; zy hebben 'er Diets van,
dan het vermaak van bun hoogmoed door eene grootfche
vertooning te ftreelen. Zy hebben een ongelooflyk getal Muilezels, die meest altoos ledig op ftal than: zy bezitten kisten vol kostbaare livereijen ; doch zy worden
byna nooit gebruikt. Voorts voeden zy een aantal 0[14
zieners, Penningmeesters , en een leger van. Bedienden,
die dus aan den Landbouw ontroofd worden , om hunne
dagen in eene nietsbeduidende ledigheid te flyten. Om
een denkbeeld van deeze fraaije huishoudingen te geeven,
zal ik maar alleen zeggen , dat de Hertog VAN ARCOS
die in /78o overleed , drieduizend menfchen op deeze
wyze in dienst had.
De rykdommen der Monniken en Bisfchoppen zyn niet
minder aanzienlyk. Men vindt Kloosters , die beiydenis
doen van armoede, en echter een jaarlyks inkomen genieten van zevenmaal honderd duizend Franfche Livres.
De Aartsbisfchoppen van Toledo , Seville , Valencia en
Saragosfa zyn merklyk ryker, dan de voornaamtte Franfche Aartsbisfchoppen, voorheen, geweest zyn, die echter ook gantsch niet arm waren; want, wanneer men voorheen in het zuiden van Frankryk van een hoogmoedigen
rykaart fprak, was doorgaans het zeggen: by zal zo zeker verdoemd warden als een Languedocfche Bisfchop ; waar
mede zekerlyk gedoeld wierd op de bekende Euangelifche fpreuk: Het zal een Kameel ligter vallen door het
oog van eene naald te gaan, dan een ryken om in te gaan ifs
het Koningryk der Hemelen.--Deezq Prelaaten maaken , wel

is waar , een goed gebruik van hunne rykdommen ,
door het uitdeelen van ruime aalmoezen: doch wat is dit
anders, dan de luiheid, en daar mede alle andere ondeugden, te voeden ? Door gepaste onderfteuningen te geeven, kunnen zy wel eens van nut zyn voor de naarttigheld: doch is dit eene evenredige vergoeding voor het
nadeel, 't geen zy den Landbouw veroorzaaken, met zuike onmeetelyke rykdommen opeen te ftapelen ? Het is
waarlyk al eene groote verdienfte, lets aan den armen te
geeven, wanneer men zo oneindig veel te verfpillen heeft
aan beuzelingen, of zelfs aan fchandelyke buitenfpoorigheden
Schoon de verfoeilyke Gewetensdwang in deeze dagen
merklyk in gezag is afgenomen , blyft dezelve echter.
deeds
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fteeds een allerverfchriklykst voorwerp. Wie beeft niet,
wanneer by herdenkt , dat men, in 1725, een geheel huisgezin verbrandde, om dat het Moorsdh was; dat, in 1756,
iemand tot dezelfde ftraf verweezen wierd, om dat hy
Vrymetzelaar was; dat, eindelyk, in 1 778., de kundige °TAVARES door deeze domme barbaaren veroordeeld wierd ,
wiens misdaad hier in behind, dat hy alles aanwendde, om
zyne landgenooten te verlichten, en hen uit hun zo weinig
betekenenden ftaat te trekken ! Hoe -zeer deeze verfoeilyke Vierfchaar ook verzagt fchynt , men kan daar niet
veel ftaat op maaken , dewyl zy by de eerfte gelegenheid
weder het hoofd kan opfteeken, zo lang de eerdienst, die
haar tot een fleun verftrekt, en die haar uit zynen aart
fteeds nloet befchermen, niet is afgefchaft.
Met dit alles fchynt het , dat de Verlichting onder de
Grooten begint door te breeken. Het Hof heeft reeds
aan de aanmaatigingen des Roomfchen Bisfchops paalen
gefteld. De wysgeerige Schriften der Franfchen worden
thans ook in Spanje geleezen, niettegenftaande het verbod
der Kerklyke Vierfchaar. Dan dit heeft nog flegts onder weinigen plaats : het Volk volhardt fteeds in het oude
bygeloof, en in zyne blinde gehegtheid aan de Monniken en
Priesters; deeze oeffenen fteeds hun gebied over, den Burgeritaat. Men blyft eerbiedig ftilftaan , als zy voorbygaan ; men wykt voor bun uit den weg ; men kuscht hun
de hand ; ontmoet iemand , in zyn rydtuig zittende , een
Priester, die te voet gaat met de Kerkgerechten , dan ftapt
by daar uit , laat den Priester daar is klimmen, en gaat
te voet met hem tot aan het huis daar by weezen moet;
waar na hy hem weder op die wyze terug brengt tot
aan zyne wooning. Op het geluid van het klokje, 't welk
de komst der gewyde Ouwel aankondigt, houdt alle za•
rnenfpraak en bezigheid op en ieder blyft op zyne
knieen liggen, zo lang dit heilig geluid zich laat hooren.
Op de deuren der Kerken vindt men allerlei- dwaaze en
onbefchaamde aankondigingen ; by voorbeeld: Heden verlost men Zielen uit het Vagevuur. Heden geeft n2en 4flaat voor bedreevene Misdaaden, enz. Men voedt de kin-

deren tot hun vierde of vyfde jaar op in een bedelmonnikspak : men duet zich in dat heilig gewaad begraaven.
Een Priester, eindelyk , voorzien met zyne heilige olien,
woont de Stierengevechten by in eene getraliede loge.
Men rekent bet getal der Inwooners van Spanje op ongevcer ticn 11111Ru:um; terwyl de gewoone bevolking van
Ma-
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Madrid gerekend wordt op ongeveer honderd en tachtig
duizend zielen. De Inkomften van het Ryk beloopen on.
geveer honderd en zestig millioenen. Doch, vOOr den
laatften Oorlog met Frankryk, overtrof de uitgave reeds
de ontvangst; terwyl de Ryksfchulden ongeveer vier honderd millioenen beliepen : thans zullen dezelve nog aanmerklyk grooter zyn ; doch echter gering , in vergelyking der fchulden van Engeland en Frankryk. Met dit
alles zal het den Spanjaarden moeilyk vallen hunne fchulden ooit of te doen, naardien de uitgave fteeds grooter
wordt , en de bewooners van dit Ryk, ten minften zo lang
de nationaale nyverheid niet meerder wordt opgewekt, zo
veele bronnen van gewin niet bezitten , als de gemelde
Volken. Heden kan Spanje bezwaarlyk meer dan tachtig duizend mannen op de been houden ; doch het is in
ftaat zestig Oorlogfchepen van linie tegen de Engelfchen
din zee te brengen , behalven twintig andere, die tot den
dienst genoegzaam onbekwaam zyn.
Men ftaat verbaasd , wanneer men overweegt , hoe de
magt van Spanje, die, nog in 't begin der voorige Eeuw,
de fchrik van Europa was, zo fpoedig , als tot niets, is
vervallen. Verfcheidene oorzaAten zyn daar toe zamengeloopen. Vooreerst, de te groote overvIded van gemunt
geld , welke den prys der levensmiddelen en de dagbuuren tot eene onmaatige hoogte heeft gebragt. Ten tweeden, het verval der FaVtieken, door de gemelde oorzaak,
en nog meer door. bet uitdryven der Mooren en jooden ,
en door de verhuizingen naar America. Ten derden, de
vernielende Oorlogen , welke dit Ryk , geduurende een
zo langen tyd , heeft moeten voeren. Ten vierden, de
vernietiging van den Landbouw , door dezelfde oorzaaken; waar toe de voorrechten, die aan de groote Heeren van tyd tot tyd gefchonken zyn, niet weinig hebben
toegebragt , gelyk ook de fchadelyke gewoonte, om de
landeryen in drte gedeelten te verdeelen , w/er eene behouwd wordt, terwyl bet tweede braak ligt, en het derde tot voedzel voor het vee dient.. Hier komt nog by,
dat die geene, welke eent grootere uitgeftrektheid lands
bezitten dan zy zelve kunnen bebouwen, dezelve verhuuren ; doch alleen voor een korten tyd : waar door de
huurder geene zorge voor zyn land draagt , maar daar
alles uit poogt te haalen wat mogelyk is : zo dat ,de
vruchtbaarfte akkers op die wyze ras tot niet worden
gebragt.
Ss5
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Jammer is het, dat de Landbouw dus in S.panje wordt
verwaarloosd. De bewooners van dit Ryk zouden antlers
Diet alleen alles, wat tot levensonderhoud noodig is, in
eene groote maate kunnen aankweeken ; maar zy zouden
insgelyks, door de fchoone Jigging van hun Land , en de
vruchtbaarheid van den grond, z ch een groot aantal uitheemIche voortbrengzels kunnen toeeigenen. Het Koningryk van Valencia is bedekt met Rystvelden. Men
bouwt het Zuikerriet, met zeer goed gevolg, by Velez,
Malaga en Tortox. De Zuikerplantadin, een overblyfzel der MOorfche naarftigheid , zyn echter meerendeels
te niet gegaan, door gebrek aan brandhout.
De Spanjaards zyn deftig en hoogmoedig ; welke inborst, een gevolg der groote daaden hunner Vooroudezen, byblyft, zelfs in het bedelaarspak, en in de gevangenis. Zy zyn. geen groote complimentmaakers; maar
vrymoedig. De jaloezy , waar mede zy doorgaans bo
fchuldigd worden, beftaat meer onder de minnaars, dan
by de getrouwden. Men vindt weinig tweegevegten onder hun; doch de moorden vallen nog heden zeer dikwyls voor, vooral in het Koningryk van Palencia. Deeze moorden worden volbragt door middel van een driekanten poignard , dien zy zeer behendig onder hun mantel weeten te verbergen, en welken zy met veel behendigheid weeten te gebruiken. 'Er beftaat nog een barbaarsch gebruik in Span/e, te weeten een foert van oorlog tusfchen een zeker aantal perfoonen van den beroep ,
by voorbeeld tusfchen twee benden Muficanten of Tooneelfpeelers , welke dikwyis ontftaat zonder eenige gegronde reden , maar alleen om zyn heldenmoed te toonen. Na eene voorafgaande uitdaaging,begint men op elkanderen met het musquet te vuuren, waar na de f'cryd
met den degen wordt Dit gebruik heeft vooral plaats in yirragon en Navarre , en zelfs Borst 'er in
I792, zodanig een oorlog uit , tusfchen twee Parochien
van Saragosfa.
De Spanjaards zyn van natuure lui en vadzig; de meeste heilzaame inrichtingen, die by hun gevonden worden,
zyn zy verfchuldigd aan Vreemdelingen, en wel voornaa.
melyk aan de Franfchen. Dit is mogelyk voor een gedeeltc het gevolg geweest van de groote genegenheid, die
PHILIPS V Reeds voor zyne Natie behield, welke hy, zo
veel mogelyk, naar zyn Ryk lokte en begunttigde. Deeze Monarch bleef feeds in zyn hart een Franschman
ge-
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order anderen toonde by de volgende gelegengelyk by,
by
de Infante , die in haare kindsheid naar
heid.
Frankryk was gevoerd, cm ten eenigen tyde met LODEWYK XV te huwen , van Verfailles naar huis wierd to
rug gezonden, was bet Hof van Madrid woedend. Op
de eerite tyding , die de Koningin ISABELLA daar van
ontving borst zy uit in fcheldwoorden tegen de Fran,
fchen, en begeerde van den Koning, dat by alle Franfchen uit Spanje zou verjaagen. De Koning tlond haar
dit verzoek toe; doch lief teffens zyne beste goederen in
koffers pakken. Ras vroeg de Koningin , wat dit betekende; waar op de Monarch, niet onaartig, antwoordde:
was het niet uwe hegeerte , dat alle Franfehen het Ryk
zullen verlaaten? daar mede willende zeggen , dat by

zelve dan ook moest vertrekken. De Koningin glimlachse; en de order wierd niet ter uitveer gebtagt.
De Spaanfche Letterkunde beftaat hedendaags voornaamelyk in Vertaalingen van Engelfche en Franfche Werken. De Franfche boeken in profa zyn , over' 't plgemeen, zeer geacht by de Spanjaarden; doch de Dichtkundige Werken vallen minder in bun fmaak, om dat zy
hun te geregeld zyn. Het is zeer buitengewoon , en
ftrekt ten bewyze, hoe betrek]yk de fmaak in het letterkundige yak, dat dezelfde meniaen, die afkeurende aanmerkingen maaken op Moliere, Racine, enz. een buitengewoon vermaak fcheppen in het zien vertoonen van Tooneelftukken in drie Bedryven , die zo ingewikkeld zyn,
dat men 'er kop noch itaart aan vinden kan, en in welke ieder Bedryf daarenboven wordt afgebroken door het
tusfchenbeiden vertoonen van kleine Stukken , by hun
Saynetes genoemd , die noodwendig den draad van her
voornaame Stuk , dat vertoond wordt, moeten breeken,
of ten miniten deszelfs belangrykheid , zo 'er iets
van dies aart in te vinden is , doen verlooren gaan.
Dikwyls fpeelt een Aeteur in beide Stukken , en neemt
niet eens de moeite om van gewaad te veranderen. Hoe
beklaaglyk ook de bat der Spaanfche Letterkunde zy,
men kan dit niet zeggen omtrent andere Weetenfchappen,
die over 't algemeen met goed gevolg in Spanje beoeffend
worden. Ook hebben eenige Spaanfche Geleerden reeds
gewigtige ontdekkingen, in verfchillende takken van Weetenfchappen, aan het Fransch Inflitut National medegedeeld. PHILIPS V heeft ook eene Academie voor de Taal kunde opgerigt, in den fmaak der Franfche. Dir Lichaam
be-
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beftaat uit vier en twintig Leden, en heeft onder anderen een Woordenboek in 't licht gegeeven, 't geen gehouden wordt voor het beste dat its eenige taal te vinden is.
De Spaanfche Vrouwen zyn minder coquet dan die van
andere Natien : fchoon zy , over 't algemeen, geen frisfche kleur hebben, gebruiken zy echter geen blanketzel:
zy hebben iets edels en aangenaams in hun voorkomen:
zy zyn ongemeen fchroomachtig in het openbaar ; doch
zy ftellen zich hier voor fchadeloos in den byzonderen
omgang. Zy onthouden zich ten ltrengften van de e•
meenzaamheid, welke de zamenleving by de overige uropeefche Volken wettigt: zullende zy, onder anderen ,
niet gedoogen, dat men haar openlyk op het zedigst kusfche. Deeze regel is in Spanje zo gewigtig , dat een
Tooneeldichter het niet zou durven waagen een kusch on
het theater te doen geeven ; waarom ook de Vertaaler
van de Franfche Opera, le Tonneller,, in de Rol van Fauchette , dit meisje haaren minnaar niet doet kusfchen ;
maar liever zyn hoofdhair in orde fchikken , 't geen
daar te lande voor een zeer kennelyk teken eerier tedere
liefde wordt gehouden. Daarentegen daagen de Spaanfche Meisjes en Vrouwen de Mannen uit, met wellustige,
en zelfs fchandelyke, redeneeringen ; en ontzien zy zich
niet, met zulke vuile Vertelzels en Gezangen voor den
dag te komen, dat men ze in het vuilst bordeel niet onbefchaamder kan Deeze onhebbelykheid is een
gevolg der verwaarloosde Opvoeding vas het Vrouwelyk
Geflagt in Spanje. De tneisjes , van haare kindsheid of
overgegeeven aan de zorge van gemeene dienstbooden ,
neemen de grove taal en zeden van deeze over , die zy
zich voorts, door ledigheid , gewoonte , en voorheelden,
eigen maaken. jammer is het , dat de beide Sexen hunne belangen zo flegt verftaan, dat zy zulk eene elendige
Opvoeding by aanhoudenheid doen stand houden ! Men
weet fchier niet , welke van beide de Sexen hier door
het meest te beklaagen is.

KURT
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wierd gebooren te Chatillon, in
het Departement van op den 23 van Slagtmaand 1727. Zyn Vader, een Gerechtsbode , trachtte hem
op te Leiden tot het beroep van Advocaat. Maar de Jongeling , bezield met een onweerttaanbaare drift voor de
Geneeskunde en Natuurlyke Historie, was wars van de
Pleitzaal. In 1747 begaf by zich naar Montpellier , en
vertoefde aldaar zeven jaaren. Op den 17 van Wynmaand
176o begaf by zich in den echt met eene wysgeerige
Vrouw, met welke hy, geduurende twee jaaren, in den
grootften voorfpoed en 't volkomenst genoegen leefde ;
dan hem trof, tot zyne bittere fmerte, het ongeluk, deeze geliefde Echtgenoote, na verloop van twee jaaren, in
het Kraambedde te verliezen. De droefheid, die hy over
deezen . ramp gevoelde , gepaard met zyn onuitputlyken
yver in den arbeid, haalde nem eene geweldige ziekte op
den .hals , waar aan by niet dan met moeite ontfnapte.
Thans nam by een befluit , om de waereld, die hem haatelyk geworden was , te ontv.lieden , en begaf zich ten
dien einde naar Parys , om zich als te begraaven in de
groote .Boekeryen dier Hoofditad, en zyn verdriet , zo
veel mogelyk , te verzetten , door geduurige en fteeds
verwisfelde letteroefeningen.
Onze Wysgeer be yond zich hier op het drukst in zyne
geliefde bezigheden , toen by , in den Zomer van 1766,
door het toenmaalig Staatsbeituur, uit dezelve geroepen
wierd, om deelgenoot te worden van eene Reize rondsOm
de Waereld. In den beginne had by in 't geheel geen
zin in dit ontwerp : doch men loste alle zyne tegenwerpingen op , voldeed aan alles wat by ten dien einde
vroeg, en voerde hem, half tegen wil en dank, met eene
postchais naar Rochefort, van waar hy, in 't begin van
Sprokkelmaand 1767 , met het Fluitfchip rEtoile in zee
flak, om zich te voegen by BOUGAINVILLE , die eenige
maanden vroeger van Nantes gezeild was met het Fregat
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la Boudeule.

Na eene Zecreize van twee jaaren, kwam

COMMERSON,
in
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in Slagtmaand van 1768 , aan op Isle de France, alwaar
de uitmuntende Intendant dier Colonic, POIVRE hem op
bet vriendelykst ontving, en, als een rechtfchapen beminnaar zyns Vaderlands en der Weetenfchappen, alles, wat
in zyn vermogen was , in 't werk ttelele, om zyne onderneemingen te bevorderen. Ook was de Heer POIVRE door
bet Fransch Staatsbeftuur verzogt, hem y zo lang mogelyk, in de Indien te houden, en to beweegen om naauw,
keurige onderzoekingen te doen op Madagascar en eenige
andere plaatzen in die ftreeken, op welke men voorgenomen had zich te vestigen. COMMERSON voldeed , met
zyne gewoone werkzaamheid en naauwkeurigheid, aan die
oogmerken, en kwam, tegen het einde van 1771, op Isle de
France terug. Doch hy vond de zaaken aldaar niet weinig
ten zynen nadeele veranderd : dewyl POIVRE naar huis
terug geroepen, en een ander, die geen de minfte lieffieb7
bery had voor de Fraaije Letteren, in zyne plaats geko4
men was; 't geen ten gevolge had, dat by des Intendants
wooning, in welke hy anderzins zyn vast verblyf hield,
verlaaten moest, en ,zelfs, voor een tyd, van zyne inkomflen beroofd wierd. De geweldige lichaamsafmattingen , die hem allengskens verzwakt hadden , thans
paard met een doodlyk verdriet over de kwaade behande.
lingen, die by moest ondervinden, hadden eindelyk een
zo geweldigen invloed op zyn gettel, dat hy in eene dot),
delyke kwyning verviel, die hem, op den 13 van Lentetemaand' des Jaars 1773 , tut dit leven wegrukte. De
dood vergunde hem ongelukkiglyk geen tyds genoeg om
de laatfte hand aan zyne waarneemingen te flaan : ook
moest hy bet vermaak derven, van te mogen verneemen,
dat by in zyn Vaderland benoemd was tot Lid van de
Academie der Weetenfchappen, voor het Kruidkundig vak,
teffens met jussiEu den yongeren.
By zyn vertrek liet by zynen Zoon, zyn eenigst kind+
over aan de zorge van een Broeder zyner overledene Editgenoote. Deeze Jongeling heeft reeds zyn Vaderland gecliend in een Departementsbeftuur. — By Uiterften
Wille gedrukt onder den titel van Testament finguller,
legateert COMMERSON zyne Handfchriften. en Verzamelingen aan het Kabinet der Tekenkunde te Parys , en zyn
Lyk aan de Snykamer, die het digtst gelegen was aan de
plaats zyns overlydens, om aldaar enticed te worden,
en te dienen tot het openbaar onderwys. Oak verzogt hy,
ten dien einde, den Ontleedkundigen dies plaats om zyn
614-
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Skelet aldaar te plaatzen, tot een heeds duurend en open=
baar getuigenis van de brandende begeerte , waar mede
hy Heeds voor het nut zyner Evenmenfchen was bezield
geweest.
COMMERSON was ongemeen arbeidzaam; en by betuigt
zelve, dat by doorgaans achttien uuren in ieder etmaal
aan den arbeid was. Door zulk buitengewoon clerk ituduuren bezat by ook eene zeer uitgebreide geleerdheid;
en, 't geen aanmerklyk is, voegde by by zyne uitgebreide kundigheden eene ongemeen flerke verbeeldingskragt
en kiefchen fmaak. Zyn gezelfchap wierd bier= door
een ieder ten flerkften gezogt; doch by ftelde geen belang, dan in lieden, van wren by lets konde leeren, of
die hem wilden behulpzaam zyn in zynen arbeid. Zyne
zugt voor de Natuurlyke Historie was zo groot, dat de.
zelve hem geheelenal wegileepte, en hy zich, tot derzelver voltnaaking , aan de groottle gevaaren blootftelde.
Dikwyls ondernam by Lange tochten , zonder voorraad
van levensmiddelen , zonder geld, en alleen voorzien van
die werktuigen , hem tot zyne onderzoekingen noodig.
Hy bragt dan geheele dagen door , zonder eenig ander
voedzel te gebruiken, dan een ftuk grof brood, 't welk
by bekwam in de hutten , gelegen aan den weg dien by
volgde, en was genoodzaakt zyn dorst te ttillen met flykeng water. Eindelyk, om eene zeldzaame Plant te vinden, of een niet dagelyks voorkomend Diertje na te
jaagen , ftelde by zich dikwyls in gevaar, om van ileile en nooit beklommene rotzen in den afgrond neder te
vallen.
Op zyne Reize rondsom de Waereld verzamelde by
byna vyfduizend zoorten van Planten, waaronder zestig
nieuwe Geflachten, en by de drieduizend, tot dien tyd
toe, onbekende zoorten , zonder daar order te rekenen de
zeldzaame Planten van bet Eiland Taiti, die gettoolen of
verlooren zyn. in 1774 kwamen, van Isle de France, in
Frankryk aan, twee- en - dertig Kisten , in • welke zyne
Verzamelingen waren ingepakt. Zyne Kruidboeken belie,
pen een getal van meer dan tweehonderd Dee/en in- Folio, die, alle de voortbrengzels van bet Groeijend Ryk,
door hem verzameld in de Gebergten van Zwit.zerland,
Savoie, Dauphine, in de Xpen, de Pyrenean, de Cevennes , in Provence, Languedoc , enz. bewaarden. Deeze
Boeken bevatten bet byzonderite en zeldzaanifie , 't geen
by had kunnen vinden zo in het wilde p als in de Verza-
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zamelingen der Liefhebbers , tot welke hy toegang kon
krygen, en die hem ie;s wilden mededeelen. Op deeze
wyze bekwam by de geheele Verzameling van CHARLES,
Geneesheer te Gannat, weleer een der Correspondenten
van TOURNEFORT , die by zyn overlyden dezelve gelegateerd had aan de Academie van Clermont - Ferrand,
alwaar dezelve , zonder de zorge van COMMERSON een
prooi voor het bederf en de wormen zou geworden zyn.
Hoewel de Kruidkunde de voornaamfte liefhebbery was
van COMMERSON ftrekte dezelve zich echter ook uit tot
alle de overige deelen der Natuurlyke Historic; by voorbeeld. tot de kennis der Schelpen en der Bloedelooze Dieren. Inzonderheid had by veel liefhebbery voor de kennis der Visfchen ; over welke weetenfchap hy, onder anderen , correspondentie hield met LINN&US. Hy ttond
zelfo op het punt , Om een Werk in 't licht te geeven
over de Visfchen der Middellandfche Zee; toen by van
Bien arbeid wierd afgetrokken , door zyne Reis rondsom
de Waereld.
Niet voldaan met de verfchillende rangfchikkingen der
Gewasfen , van tyd tot tyd, door verfchillende Geleerden, uitgedagt , fchikte by dezelve, volgens een nieuw
door hem uitgedagt , Stelzel. Had COMMERSON langer
tyd van leven mogen genieten , hy zou der Kruidkunde
een zeer gewigtigen dienst gedaan hebben , door het aanIeggen zyner overeenftemmende Kruidboeken door de geheele Waereld. Reeds lange zodanig een ontwerp in het
boofd hebbende , had by van alle verfchillende Planten
een aantal gelyke ftaalen verzameld, om daar mede twintig, zo veel mogelyk gelyke, Kruidboeken te voorzien ,
en dezelve te plaatzen in de voornaamfte Hoofdfteden en
110ogerchoolen van Europa. Dusdanig ontwerp was eenen
onderneemenden Geest als Bien van COMMERSON ' waardig, en eene zaak van de grootfte nuttigheid.
Deeze
gewigtige taak (dus fpreekt by in een' zyner Brieven)
„ heb ik op my genomen , zo om het aandenken' aan on„ ze Reize rondsom de Waereld te vereeuwigen, als om,
„ van bet eene erode van Europa tot aan het andere ,
„ onderwerpen van verge1yking te bezorgen 4 ' die meer date
„ alle tot tiler toe uitgegeevene Boeken zullen medewer„ ken tot volmaaking der Kruidkunde , en tot onderrich„ ting der Studeerende Jeugd. , Het is dikwyls zeer
„ moeilyk, de Schryvers met elkander overeen te brengen,
zo door de gebrekkigheid der Plaaten , als door de
$9 on.
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9, onnaauwkeurigheld der Befchryvingen ; hinderpaalen,
dikwyls alleen vermogende om de vlytigften te mismoe„ digen. Door deeze en dergelyke beweegredenen aangef
heb ik het van de grootfte nuttigheid gerekend,
• poord,
„ dat ik , die zo veel gezien, zo veele vergelykingen ge„ maakt heb, en de rykfte Verzameling van gedroogde
„ Kruiden bezit , welke immer beftond , my verledigde
„ tot het zamenftellen deezer gelykzoortige Kruidboeken.
„ Wanneer deeze Verzamelingen eens geplaatst zullen zyn,
• daar zy behooren, zal ieder kunnen zien , van welke
„ Plant men fpreekt, onder deezen of geenen •aam. Een
„ algemeen Werk , op alle deeze eensluidende Kruidboe„ ken flaande , zou een fleutel zyn , gefchikt voor een
• ieder. Beginnenden zouden ontflaagen zyn van de
„ fteedsduurende noodzaaklykheid, om Kruidboeken aan
• te leggen , die zeer veel tyds wegneemen, en echter
„ altoos zeer bepaald en gebrekkig blyven. In elke Hoofd„ plaats , in welke een deezer Kruidboeken zal geplaatst
• zyn, behoorde een gefchikt Kruidkundige aangefteld te
worden , om weekelyks daar over eenige Lesfen te hou„ den. Zelve ben ik voorneemens, ten dien einde eene
Stichting na te laaten , en een jaarlyks Inkomen van
,, ten minften duizend Livres te verzekeren voor den
• Kruidkundigen , die het opzigt op myn Kruidboek
te Parys zal hebben , en 'er Lesfen over geeven.
„ Alles op voorwaarden , die ik te zyner tyd nader
openleggen.”

AANVERICELYKE RECHTSPLEGING VAN DEN SULTAN MASSOUD.

Ene
ASSOUD velde

Oesterfehe Penciling.

, gedurende zyne lange en grotendeels weed.

M zame regering , menigerlei rechterlyk vonnis , bergeen
verre at\veek van den gewonen vorm der rechtspleging, in den

aanvang velen hoogst-bedenkelyk toefcheen, maar dan doorgaands
by verder nadenken hemelhoog geprezen werd. Aan geen dezer
vonnisfen konden Reehts-Geleerden en ongeleerden zd• bezwaarlyk
hunne goedkeuring geven , over gene van massono's ultfpraken
was het oordeel z6 tang verdeeld , als over die, welke het volgend Verhaal opgeeft.
Op zekeren tyd, dat voor den Sultan alles gereed was am
ter jagt te gaan , zag by voorby zyu paleis een Meisje in de
geTt
MENG. 5798.
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gevangenis brengen, wier kiederen geheel met bloed beviekt
waren. Dit zonderling en verbazend fchouwfpel wekte zyne
nieuwsgierigheid op. fly liet zyn paard 'flame, en bevel , dat
men dit Meisje aanftonds voor hem brengen zoude. „ Een
goed werk ," zeide , hy , „ is :beter dan een ,goede jagr.
Veelligt kan ik ene ongelukkige ,voor de gevangenis . bewaren,
of enen rapier Nederrechteren van een moeilyk onderzoek
ontflaan." Zy werd dan op zyn bevel voor hem gdbragt; een
Meisje, zo fchoon als de dageraad,.met teen oog, dat hare bebloede handen zou hebben kunneti Idgenftraffen, had niet haar
eigen mond aanftonds de daad beircnd. Zy had ene harer voormalige Gefpelen, ook een zeer Ichoon , fuer veel ryker ,meisje,
vermoord, weinige ogenblikken vOar dat die begunfligde met
den beminnelykften der jeugdige' Perfianen fond , verbdnden te
worden. „ En welke oorzaak; Ellendige! (vroeg alassouo)
„ Voorhad gy tot het bedryven van zulk ene woeste dead
wan cue' zeer wettige ," was het antwoord. Zie my aan ,
Monarch! 'en gy zult erkennen , dat ik gene de minfte gely-kenis hebbe met die dieren , die andere dieren llechrs aileen
verfcheuren om zich met hun vleesch te 'neaten." Zulk een
moeaig antwoord deed reAssoun's verwoudering des te hoger
klimmen. Zo zeg my dan (vie! hy haar fpoedig in de
reden) uwe redenen , en veelligt uwe verontfehtildigingen."
Nu verzocht zy den Sultan, de goedheid te , hebben , van ,
v6dr hy hare gefchiedenis zoude aanhoren, ook den Bruidegom
van het vermoorde meisje , en hare ganfclie voor zynen croon te dagen . om des te zekerer te zyn,. dat zy hem
de zuivere waarheid , en gene vallehe . gronden van' verontfchuldiging , voordroeg. MASSOUD vond dcze Bede geheel billyk , en gaf aan dezelve aanaonds zyne Zodra
daarop de verzochte getuigen Verfchent.n waren - , begon • de misdadige, met ene geatenheid, als of zy zelve klageres , en niet
do beichuldigde geweest *ate -, aldus te fpreken rt;*„ Myn
vader werd gehouden voor een der gegoedfle koopluiden in
Ifpahan ; ik voor een meisje, 'wier perfoon en geluksgoederen
de aarrzoeken der mannen wel verdienden. Vraag het , Mo.
parch -dein lievenswaardigen Jongeling , dies ik heden
geweldig van zyne bruid beroofde; vraag het hemzelven , of
1k hem niet ten minae boven twintig minnaars voor myn hart
verkozen hebbe of hy . niet meermaal knielend,om myne hand
fmeekte? en of by niet reeds van vreugde op het Dier Alboregelrecht tot den zevenden hemel meende op te 11y
rak
ge•
( 4) Zo beet by tie Mahomedanen bet Dier , op hetwelk Mahomet zyne
reize near den hemel deed, waarop tie Profeten, wanneer zy met Goddelyken last op den weg waren, gewoonlyk reden, en weiks naatn, lie zo
veel als bilk/em betekent , deszelfs grote fnelbeid aanduidt.
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geren, tom ik hem myne wederliefde plegtig verzekerde.
6, Hoe dikwyls been daarna deze huichelaar my het fchoonde
beeld van ons toekomibg huwelyksleven ontworpen! my hetzelve met ene warmte gefchetst, Welke my , ligtgelovige, ge.
heel wechfleepte , waarvoor ik hem met den vurigften glued
maar by Gods grocen
der tederheid vergelding gaf, en
Profeet, de onwaardige verdient de verrukking niet, waarmede
ik van zyne bedriegeryen fpreke!"
viel haar bier de Jongeling in de
„ lia,vergeet
reden.
.„ Vergeet gy maar voor elle dingen niet," fprak MAssout)
hem toe, op enen ftraffen won, „ dat de beurt van fpreken
thans aan haar is; ook zal zy aan u komen, en dan even zo
onafgebroken."
„ Aileen enige nietsbeduidende bedenkin-gen myns vaders,"
aldus voer kozsere (zo heette -het fchuldige Meisje) voor ,
verhinderden, of liever vertraagden, ons trouwverbond. Zyn
hoogmoed vond zekere gemaakce fchikkingen nog nier prachrig genoeg : myne liefde had gaarne over dat alles ,henengezien; niaar zyne geboden moesten gebc■orzaatnd worden. Juist
was hy, op zekeren avond, met my in een gefprek over onze
toekomffige huishouding gewikkeld , als by my op eenmaal
geweldig deed verfchrikken, terwyl by, midden in zyne-reden,
eensktaps ter g arde zonk. Hy was door ene zware beroerte
getroffen. , Ach myne arme docker was alles , war by nog
itervend uiten konde, en by blocs den adem uit, eer nog,
op myn bitter gefchrey , flechts een final of enc davit) ter
hulpe konde toeichieren. Spoedig na us vaders dood ver.
fond ik eerst geheel den zin zyner /aattte woorden. Hy
was fiechts voor ryk gehouden geworden, zonder het in de
dead geweest te zyn. Wat by my naliet, waren fchniden.
Toen ik dit ontwaarde , was myn eerfte gedachte niet op my.
zelve, maar op mynen geliefden minnaar , gevestigd. Dan myne toenmalige bezorgdheid was nog nit ene dtvaling ont.
fproten. De verandering van myn Jortuin fcheen gene
verandering op hem te maken. Hy zwoer my dui.
zend eden , dat hy my niet llechts gelft voorheen , maar
nog oneindig vuriger,, •beminde. Aileen het onvoegzame, om
van myns vaders begrafenis z6 ylend ter bruiloft te gaan , nam
by rot zyn voorwendfel, om de voltrekking van ons huwetyk
nog enigen tyd te verfchuiven; maar intusfchen week by van
den vroegen morgen tot diep in den nacht Diet yap myne zyde. Was het wonder , dat een onervaren meisie in ene van
deze vele uren itruikelde ? dat zy den Geliefden barer
ziete , den man , dien zy reeds als haar Gade hefchouwde,
wiens tederheid de hare aanvuurde, wiens verroon van grootmoedigheid haar verrukte — was het te verwonderen ,
dat
Tt2
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dat zy den zodanigen, op zyne dringende bede, veroorlofde,
hecgeen zy eigenlyk alleen den Egtgenoot veroorloven mogt?
— Wie dit kan en wil , zie vry 'net verachting op my
neder I ik belyde het : deze boze verleider zag my des
morgens in den vollen bloei der maagdelyke onfchuld , en
's avonds verliet by my', maar ik was niet meer dezelfde.
„ Hoogfte Go 'held, met welke onuicfprekelyke Beide beminde ik hem nu! onder welken betoverenden fchyn van harte/yk-gemeende wedermin kon by zyne fnoodheid verbergen!
— Nog maar twe dagen moesten de voor ons bepaalde
trouwplegtIgheid voorgaan. Toen verdween by. Toen verliet
by my op eenmaal, — en verliet my in enen toeftand,
dien gy nu ligt raden kunt. Men zeide my aanftonds, dat dit
gerchiedde op de aantokkeling van ene myner jeugdige Gefpelen:, de fchone AKME; maar lit kon van haar deze valschheid
Diet geloven. Lang had ik haar als myne eigen' ziel bemind.
Wel was ik haar door familietwist enigzins vreemd geworden;
maar niettemin zou lit nooit gemeend hebben, in haar myne
vyandin re moeten zdeken. Dan heden, als myne enige, nog
trouw gebleven, flavin my, tot ene morgengroet, het fchone
nieuws mededeelde, dat OSMAN, awn voormalige Bruidegom,
de Gemaal van AKME fond te worden, Coen ...... toen I —
Dan waarom zoude ik my moeite geven de folteringen der
vertwyfeling te befchryven, die ik ondervond. Wie zou daardoor getroffen worden ? wie edelmoedig genoeg zyn , ene
moorderes ce beklagen, welke men Loch' noodzaakte zulk ene
te worden ? Genoeg ik oinkleedde my ogenb/iklyk met dit
gewaad, dat nog de heerlyke kentekenen myner wrake draagt,
en ik ylde zelve tot Aim. Met moeite ttelde ik myzelve haar
voor ogen. Ik vond haar juist bezig met zich op te fchikken. Ik zeide haar, waarom ik kwatn, wat ik gehoord hadde,
en welken fchat zy gereed fond my te ontrukken. Met een
hoe], fpotachtig, lagchen\ beklaagde zy my, en ging voort met
haren opfchik. Ik bazwoer haar by onze voormalige vriend.
fchap , en zy verwonderde zich, dat ik aan zo lang verftorven
perfonen nog ]sonde gedenken. Ik bad haar te overwegen, dat
de man, aan wien zy hare hand wechfchenken zoude , een
trouwloze ware. Zy antwoordde my, dat zy bet daarop dacht
te wagen. Ten laattle bekende ik haar, in welken wetland,
in welke alleronzaligtte verwachting , ik my beyond —
Lagchend viel zy my in: In de daad? Zo heb ik voor het
minst ook de hope, dat onze egt gezegend zat wezen. ' Deze
fchandelyke woorden , vergezeld door het gelagch ener ondeugende moeder, en van ene nog kwaadaartiger moei, die dit
nieuw, door de verbreking ener eerstbezworen trouw misdadig,
verbond gekoppeld had, bragten my tot ene woede , zo onbeNeen,
paald als rechtvagrdig. Uwe egt gezegend! riep 1k
by
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by God, dat zal zy niet ! Maar vervloekt, verbroken, zy dezelve , eer 'er nog enige zegen over uitgefproken , eer zy
nog kan voltrokken worden. Ben dolk , onder myn kleed
verborgen , en tot hiertoe voor myzelve beftemd, joeg ik, by
deze woorden , de onwaardige in haren boezem, en dezelve
trof, juist wat hy treffen moest , haar hart! trof het misfchien
al to goed, want (toot en val en dood waren flechts egn ogenblik. Ik had my nu dien zelukkigen dolk verder kunnen ten
nutte waken. 1k had met denzelven kunnen voortgaan , mon.
Iters , nog fchuldiger dan die ik getroffen had , aan myne billyke wreak op to offeren. Maar ik bezon my , en wierp
den dolk voor de voeten dier flechte mo,:der. Wees gy vervloekt ten Leven, gelyk uwe dochter ten dood! zo fprak ik,
en liet my binden , en henenvoeren , werwaards men wilde.
— Nu kunt gy , Monarch , over my een doodvonnis vel.
len , zo als gy dit goedvindt ; ik onderwerp my aan hetzelve
zonder morren , daar ik gewroken fterf zeifs wannecr uw
mond de gettrengfle ftraf uitfpreekt , zal myn hart my de ge.
tuigenis geven: het onteerde bedrogene, befpotte, aan de behoeftigheid en fchande geheel overgelaten , meisje deed wet zy
doen moest."
Zo fprak ROXANE. MASSOUD en de Groten van zyn Hof zagen haar nog lang , nadat zy reeds had ftilgezwegen , opmerkzaam in 't gezicht. Nooit zag men de IWIttie hartstochten in
zulk ene zonderliuge verbinding z6 hevig werken. Vertwyfeling , worn , verfmade liefde, geftilde wraalczucht, en daarby
geheel bewustheid van zichzelve. Het was zichtbare woede,
welke haar op dien hefligen coon deed fpreken , en evenwel
fpralt zy met beleid van reden , en niet in die verwarring,
welke de woede enders gewoonlyk doet ontflaan. Uit onrwyfelbare kentekenen kon men befpeuren , dat deze wreekfter,
die thans over het bioed, dat zy had doen vlieten , zo bar.
telyk juigchte , anders een meisje vol zachtheid en liefde
moest wezen ; een meisje , dat , wanneer een Afgodendiemar haar in haren tegenwoordigen wetland aanfchouwd had,
zeker by hem den uitroep verwekc zou hebben: de Godin der

Bevalligheden en der Liefde is in Proferpina veranderd geworden.
MASSOUD zette zich nu tot het verhoor der overigen , en
Beide hun, in de eerfle pleats, de vraag your: of zy ook
enige onwaarheid in de opgave van ROXANE bemerkt hadden?
De beroofde Bruidegom erkende ieder punkt in het verhaa/
zyner voormalige Geliefde voor waarheid , uitgezonderd dat
alleen, dat hy haar zonder wettige reden verlaten , veelligt alleen daa roar zou verlaten hebben, wyl zy reeds elle
zyne wenfchen vervuld, en hem gene begeerte near enig nieuw
genot Langer had overgelaten. — ,, Myne liefde," fprak
by , „ groeide door het genot , waardoor zy anders by dui.
zenden vermindert , of geheel verflondeu wordt. De bepaalde
Tc3
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dag, waarop wy zouden verbonden worden , was door my wezenlyk gewild. Maar een gerucht , my van ROXANE ' S ontrouv
toegekomen; de verzekering van meer dan ene zyde, dat ik
vier de Cnige begunfligde aan Karen boezem ware...."
„ Ha , onwaardige viel zy aanftonds in. Ben bilk van
MASSOUD deed bier by ROXANZ hetzelfda, hergeen zyn verwyt
te voren by OSMAN deed; en de Jongeling voer voort:
„ Dir deed myn vertrouwen wankelen, en maakte in myne
ziel den minneyver gaande. — Evenwel wilde ik nog in
langen tyd aan zulk ene trou*loosheid geen geloof geven.
Maar, toen men eindelyk een perfoon- tot my bragt, die ge
heel in ROXANe ' S vertrouwen deelde, en alle hare geheimen vol
komen wist; toen ik van dat mensch hoorde, dat zy , voor
welke lit myn bloed en leven gewillig zou hebben wechgefchonken , myne liefde llechts gegund had hergeen anderen had.
den overgelaten, en hergeen een voormalige welgemaakte !hal
haars vaders nog fomwyle heimlyk genoot, toen kende myne
frnart gene paten meer. Eden , waardoor ik my te voren tot
Itilzwygendheid had verpligt, en de byzondere betrekking van
de aanbrengfler,, maakten hct my onmooglyk R NAIVE hare misdaad voor te houden ; en, al had ik dit oolt gedaan, wat zou
het my hebben kunnen baten ? fit verwyderde my des van
haar; inaar ook na myne verwydering heb ik haar niet geheel
vergeten meermaai trachtte ik door gefehenken van ene onbekende hand hare nooddruft te verzachten. Door medelyden
bleef ik alzo nog aan haar verbonden ; maar myn huis en myn
geheel aanwezen met haar te bezoedelen , was ene dwaasheid
geweest. lk deed derhalve aanzoek by een ander meisje , en
was reeds na aan derzelver bezit , wanneer noxANB ook doze
my z6 gruwzaam ontrukte."
Vol ernst, met een oog, dat verbazing en afkeer uitdrukte,
maar geenzins een, zich fchuldig gevoelend , geweren verraad
de, had ROXANE zyne laatfte reden aangehoord. Zodra MASSOU!) haar vrylteid gaf om zich te verdedigen , bezwoer zy met
duizend cden, dat OSMAN ' S befchuldiging, indien geen opzetlyke
laster, ten minfte dwaling uit onkunde ware, en zy drong 'er
derhalve ten fterkfte op aan_, dat by de onwaardige noemen
zoude , die haar zulk ene fchandelyke ontrouw had aangeLicht. OSMAN berlep zich op zyne belofte , maar IWA%SSOUD
gebood; en de Jongeling noemde toen de flavin van ROXANE
de enige, die by haar gebleven was, en wier trouw zy kart te
voren zelve had geroemd. Zodra de befchuldigde den naam
dezer flavin hoorde, floeg zy hare ogen , flarend, naar den be
mel , en riep, op enen won, welke zelfs dooclvya gelen fchrik
en yzing in het hart moest jagen: „ Grote God ! zo hebt
gy my dan in mynen bitterer toeftand flier een menschlyk wezen gelaten, eat het waarlyk met my meende. Waarmede
dit een hart verdiend, anders, gelyk Gyzeif weer, zo onfchu!-

VAN DIIN SULTAN MASSOUD.

533

fthuldig en liefderyk ? — Men denke voor my de fchrikke•
lykfle folteringen uit , (voegde zy 'er by) bewyst die fchelinfche
Navin, dat zy waarheid gefproken hebbe." De bekentenis
derzelve rechtvaardigde itoxave. werkelyk , en , toot de Sultan
tevens op de oorzaak barer logenachtige verfpreiding aandrong,
ontdekte het zich ten voile', dat list en faster van AKME ' S moeder en moei , voornaamlyk van deze laatfle verzonnen , het begin gemaakt hadden aan het gehele weeffel van. ongelukken en
misdaden.
Zy beleden , dat de liefde der jeugdige ARNIE voor oserme, en
ene eigen' billyke afkeer van ROXANE, gelyk zy zich gelieftiert
uit te drukken , haar hadden aangezet om het hart des Jongelings van zyne Beminde of te trekken. Geruchten van de on•
trouw van zyn meisje , hem kunflig in het oor gefluisterd ,
hadden den minneyver van dezen ligtgelovigen gaande gemaakt,
en, nadat by gezworen had ROXAI\ E niet weder te zullen zien,
zodra men hem bewyzen barer trouwloosheid zou gegeven hebben , zo moesten zy ,om niet weder terug te gaan ene flavin
van itoxeNg tot haar oogmerk gebruiken. ,Zy beicenden , dat
deze handelwys niet in elle opzichten te bill§ken, maar meenden , dat dezelve niettemin zeer wel te verontfchuldigen wa•
re. Wie had OSMAN gedwougen zo ligtgelovig te zyn ? Ook
was all',hetgeen op die wyze gefchied was , ten zynen besce ge•
fchied , terwyl zox qva , boveedien , gene gefchikte Gade your
hem konde wezen ; terwyl ook zy , volkomen rechtvaardig ,
voor hare wellust wierd geftraft, en Alan haren minnaar zeker
zou hebben gelukkig gemaakt , had maar niet deze boosaar•
tige moorderes haar ontwerp van woede zo rampzalig volbragt.
Zo dikwyls MASSOUD op den R echterfloel gezeten was, hoedde by zich zorgvuldig voor iedere uitlating van worn ; nog..
thans verried zeker gedwongen lagchen fomwyle zyn innerlyk
ongenoegen. Met zulk een lagchen, 't we]k diegenen , die
hem meermaal waargenomen hadden zeer wel verftonden , was
ook deze ganfche verdediging , welke men in de daad nog
veel kunstmatiger wise voor te dragen , van hem gehoord geworden.
„ Gy helydt derhalve ," vroeg by nogmaals, „ dat het getucht van de ontrouw van ROXANK een kunstgreep zy geweest,
u door den faster toegevoerd?" Zy konden het niet lochenen.
„ En het eerfte gedaehte , gelyk' het grootite aandeel der nitvoering, van dit ontwerp behoort u toe , HAFFAr ' (zo beette
de moei van ROX:xNE.) Gaarne had zy het ontkend , maar kon
dit even weinig. Zo zy dan (voer de Sultan voort) dit myn
Rechterlyk oordeel: over AKME ' S eigen }load kome haar bloedl
Zy, die een verloofd man zyne bruid ontroofde , en het beledigd
voorwerp wreed befpotte, boet met een' fpoedigen flood zwaar
Tt 4
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genoeg, maar niet al te zwaar; en RO2ANE boet niet te ligt,
wanneer zy , voor ene daad, waarroe vertwyfeling en het gevoel
van moeder te zyn haar aanfpoorden, waarby liefde en minyver haar verontfchuldigden , twe maanden lang in ene tame.
lyk - lydbare gevangenis moec doorbrengen. Na verloop der-,
zelve geve haar OSMAN zyne hand, of een dubbeld huweIyksgoed. Want ligrgelovigheid betaamt den man, en 26 rasfe
trouwverbreking den bruidegom, vooral den verhoorden bruide•
gom , in genen dele. — De ftraf over ante's moeder late
ik aan een Rechter, geftrenger dan ik , aan haar eigen geweten,
over. Hetzelve zal haar dikwyls genoeg het bloedig beeld ha•
rer dochter voorftellen ; dikwyls genoeg haar in de oren donderen zie! hier waart gy de oorzaak van."
Na deze uitfpraak, hied by , bykans ene gehele minut , nil.
Hy peinsde dien tyd , als vergaderde by zyne krachten om
verder te kunnen fpreken, en voer toen weder voort, op de.
ze wyze
„ Maar gy, gy twe diep verachtelyke fchepfels , myne tegenwoordigheid en het aanzien van elk braaf mensch onwaardig , gy trouwloze flavin en gy listige kwaadfpreekfter, door
welker verdichting minnenden gercheiden zyn , en menfchen.
bloed vergoten is ; wec'a met ut Rechtsdienaars, grypt haar aan!
voert haar op de naaste markt, en geesfelt haar claar,, aan den
fchandpaal gebonden, met alle mogetylre geftrengheid; de eerite, tot de adern haar ontvliedt; de male enigzins minder, ten
einde haar nog een kommerlyk leven van enige jaren, in ene
myner openbare werkhuizen , overig blyve."
Men hoorde by deze uitfpraak een dof gemor onder de menig.
te, welke massoun's croon en den zetel des Gerichts omringde.
„ Te ftreng! te ongelyk! fluisterde men elkander van alle zyden toe; en ADUKIN een der groortte Rechtsgeleerden in geheel
Perfien,waagde het, voor te treden, en den Monarch rot wei.
nige woorden fprekens verlof te vragen.
„ Dit verlof,'' antwoordde MASSOUD „ heeft de ervaren
BURIN fteeds by alle myne openbare rechtshandelingeo."
myn oppermagrige
Zo vergeve het my ," fprak ABUKIN ,
Gebieder,, dat ik het wage, by uwe zo aanflonds gedane uitfpraak, uwe wysheid te herinneren, dat menfchenmoord, naar
ooze wetten , en naar de wetten van byna alle berchaafde vol.
ken , de zwaarfte misdaad zy ; dat faster , daartegen, algemeen
voor een veel geringer kwaad gehouden worde, op hetwellt
flechts ene kleine, wigekeurige , flraf gelteld is, en waarvoor
vrygeboren menfchen nog nook met ene lyffiraf, veelmin met
zulk ene zware, geboet hebben."
„ Zo dank ik u, myn Getrouwe! (hertiam MASSOUD,) dat gy
my een z6 wezenlyk gebrek in onze wetten hebt bekend geanakt. Laster gelde van nu of asa voor ene misdaad, welke
Z g-
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geftren ,Y er ftraf verdient, dan roof, of onopzetlyke doodflag.
Doe! bde ongelukkige, geprangd yeelligt door de uiterfte
armoede , zynen medemensch zyn geldbuidel , flechts het
honderdst gedeelte van zyn vermogen, dikwyls nog veel minder,
ontrooft, veriiest den arm , die deze daad beging , of foms
wel het levcn! En de driemaal grocer booswicht, die ons het
heiligst goed, de ere, welke men maar eens verliezen kan ,
ontrooft, die rooft, hetgeen hemzelven geen bate geeft, waarmede geluk en zielrust, dikwyls ons leven zelf, verbonden is,
zou niet zwarer, dan een flraatrover, geftraft worden? Gy hebc
gelyk, ABUICIN aan zulk ene wet ontbreekt het ons nog. Morgen zal dezelve worden afgekondigd. Intusfchen nu voort met
dezen tot de geesfeling!"
De toon. van MASSOUD was veel te ernitig, dan dat iernand
het gewaagd zoude hebben hem verder tegen te fpreken; en
reeds legden de dienaars hunne handen aan de twe ongelukkigen, wanneer nog au der omfanders , ATARI) ESEN ssiu, vryheid
vroeg om een verzoek re doen. Deze man was een der aanzienelykften can het Perfiesch Hof. IVItissonn fchatte hem hoog,
had reeds vele gewigtige posten in den Icryg en in de landszaken hem toevertrouwd , zonder zich over zyn vertrouwen beklaagd te hebben. Het trof zo, dat by juist een nabeftaande
van HAFFA ware, die nu dear fond en fidderde. Hy verfoeide
Naar, meat fchonk haar niettemin zyn medelyden , en wierp zich
des fpoedig your den troon des Sultans neder.
„ Wanneer ABURIN ," fprak hy, uit medelyden voor ene
ongelukkige, welke gy Beheerfcher der Gelovigen! tot ene
even pynelyke a1s fmadelyke ftraffe , en nog daarteboven tot
her rampzaligst leven voor het overige harer dagen, veroordeeld hcht, zyne toevlucht tot de wetten nam, hebt gy hem
wederiegd, op ene wyze, welke uw verftand en uw hart beiden vereert. Maar veroorlof my nu nog ene toevlucht tot
uwe genade ! Laster is ongetwyfeld ene zo flechte ondeugd,
dat daarvoor gene ftraf te geftreng kan wezen. Maar deze
ongelukkige kende dezelve nog niet in hare gehele affchuwelykheid. 'Er was ook nog gene wet voorhanden, welke den
lasteraar konde affchrikken. Lear zy,die tot deze wet aanleiding
geelt, derzelver geflrengheid niet aanftonds geheel gevoelen!
Dir, Grote en Allergenadigfte Koning! dir fmeekt u edn uwer
getrouwite onderdanen."
MASSOUD. En war beweegt den, my getrouwen, en zO
waarden AMRU MEN SAID tot voorbede voor deze misdadige?
AMRU. De bloedverwandfchap met hear. Zy is myne naaste
mei. Hare ftraf ......
MASSOUD , (met den lagch, waarvan te voren gefproken is.)
Wees deswegen bniten zorg ! Juist deze ftraf wascht weder af,
wat hare daad bevlekte, en by my zal de brave AMRU geen
grein dier gunft' en achting verliezen , welke ik reeds voor
hem
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hem voedde , eer ik wist , dat zuik ene onwaardige zyne
moei ware.
Amau. Derhalve, Monarch .....
MAssoun. Derhalve zal dat, wat u tot gene fchande verfirekt, haar niet baten. Laat ANIRU voor zichzelven vragen
hetgeen hem billyk dunkt, en het zal hem gefchonken wor.
den; wear gene inbreuk op de uitoefening des Rechts ! Wat
hebben wy dear gefcbreven wetten van noden, wear ons geweten luid genoeg fpreekc? — En nu ten laatftenmaal , dienears , brengt haar aan den peal , en verfchoont haar' rug
even zo weinig , als zy den goeden naam van haren naasten
verfchoonde.
Men kale ligt denken, dat dic bevel nu fliptlyk wierd ten
nitvoer gebragt, hetgeen aan veten, in weerwil van mASSOUD'S
gronden , nog al to Oostersch zal voorkomen. Althaus de
Hemel mag de kringen onzer befchaafde lieden , en onze
Koffy - tafelen , wel genadig zyn , wanneer Laster zuik ene
misdaad , en fnedige achterklap welke alleen de eer van
onzen naasten bevlekt, een flraf bare ondeugd zal wezen!

IETS OVER DEN OORSPRONG DER ALMANAcHEN.

(Ontleend uit The Four Ages , by

WILLIAM JACKSON ,

van

Exeter.)

T k vind ergens vermeld, „ dat de oude Saxen gewoon
waren op vierkante Stokken , omtrent een voet fang ,
„'toner of langer near welgevallen, de Maansloop van een
„ geheel jaar to fuyden, volgens welke zy altoos, met zeker„ held, konden zeggen , wanneer het Nieuwe Maan , Voile
„ 1VIaan was , met de tusfchenvallende Maansveranderingen.
„ Zodanig gefneeden Stokken droegen by hun den naam van
„ Al-mon - aght , dat is Alle • maan - aanwyzing , of het in agt
„ neemen van alle Maanverfchynzelen, en van hier is de naam
„ van Almanach ontleend.”
Dit aangehaalde is eene eenvoudige afleiding van de Benaaming Almanach, en wyst aan, den misflag der geenen , die dit
woord van het Arabisch willen afleiden , alleen op den grand.
flag van de eerfte Lettergreep
'Er is in St. yohn's College, to Cambridge, een Saxifche AL
=attach, volkomen overeenilemmende met de boven opgiegeevene befchryving. En ik bezit een Altnanach, geructakt onder de
Regeering van EnuAnn DItN III, op pergament, niet in de gewoone gedaante van een Blad of Boek; maar bellaande nit afzonderlyke flukjes, gevouwen in de gedaante van een platten
Ito!: of lat, op de Saxifche wyze. Het flak is volkomen in
zyn
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zyta . geheel, en vertoont het beste ftaal van . de oude gebruiklyke Tydrekeningen, Welk Lit iramer zag.
De wyze van het Jaar te beginnen en te verdeelen, zo als
wy die in onze Alinanachen ontmoeten, is zeker vreemd en misfelyk genoeg. 'Er zyn ongetwyfeld veele •tegenwerpingen in te
brengen tegen het veranderen van de vastgeftelde wyze ora
den Tyd of te deelen en te berekenen.; doch, indien 'er .ten
deezen opzigte lets nieuws moest thud grypen, zou litals ten
voorbeelde neemen het Dradisch Saar, 't welt eenen aanvang
nam by den Winter Zonnefland; wanneer de Dagen, den geheer
len loop der toe- en afneeminge ondergaan hebbende, den loop
als van nieuws aan beginnen. Deeze zyn 4e perken, welke
Natuur zelve voor het par aan de hand geeft. Ik zal
niet op my neemen te bepaaien , wat aanleiding gegeeven heb•
be tot de Franfche Jaarverdeeling; maar komt my dezelve, met
de oude Ahnanachen vergeleeken, in alien opzigte, verflimmerd
voor.
ZE,DELYKE BEDENKINGEN.

A if oet men den Godsdienst aanmerken als voordeelig, of als
1. fchadelyk, voor eenen Stant — als heilzaam,of verderfiyk?
Zal het eene Maatfchappy voordeeliger gaan , zonder, dan met den
Godsdienst? Zal men ophalen de verwarringen, welke toevallig
door den Godsdienst in de Maatfchappyen zyn ontfiaan, es hoe
dezelve veele Landen en Staacen tegens elkanderen in 't harnas
gejaagd . heeft? Zal men zeggen :.lees de Historien, zy zullen u
leeren , welke verwoestingen , door de verfchillende Godsdienstg,evoelens, 'er op de Waereld zyn aangerigt. Dan, in een
-Gemeenebest zonder Godsdienst,heeft men deze gevaren niet te
vreezen. —13och ik vriag, op tripe beurt ,of eene Maatfchappy die zelfde gevaren, en nog oneindig veel, meerdere, niec van
de Staatkunde te Wegten heeft? — Hoe veele Leaden, Itykert
en- Gemeenebesten,' zyn 'er niec beroerd en bedorven door
eene verkeerde Staatkunde — hoe veel menfchenbloed beeft
dezelve pia doen flroonren — Lees de Historien, zy adieu
u leeren, wat . 'er yank aan der Vorlien Hoven al gebrouwert
wordt, welke verderfelyke befluiten gendmen, welke ftrikken,
om zo veele duizenden ongelukkig , jammerlyk ongelukkig,
maken,om zo veele Leaden te verwoesten, om zo veele
nen menfchen te moorden! — Dan zal na een Land zonder
Sta,atkunde beftaanT Of zal men dezelve uit de Maatfehappy,als
Verderfelyk, verbannen — als fchadelyk , ten uicerflen fchadelyk,
voor den Stem? Wie zal dit durven beweren.? Wie zal zeggen,
dat een Gemeenebest in fiend kan blyven zonder Godsdienst, zottr
der Smatkunde? Het flegt gebrnik,'t welk bedorven menfchen van
eene goede zaak maken, maakt een goede zaak nimmer kwaad..
C. V. D. G.
BE.

Sea
BER IG T.
en Is overal druk bezig , om de Hervormden op te weltken ter gemeenfchaplyke behartiging der belangen van hun
Kerkgenootfchap, en, in 't byzonder , ter oprichting van een
algemeen Fonds , waaruit de behoeften van den openbaaren
Godsdienst, Traetementen van Leeraars , enz. kunnen gevonden warden , wanneer de drie jaaren , by de Staat,regeling
bepaald, verftreken zyn : Intusfchen fchynen deze opwekkingen dus verre weinig ingang te vinden; veelen , oak yveraars
voor hun' Godsdienst, onttrekken 'zich openlyk, en begrypen ,
dat zy volftrekt moeten iblzitten , en in geene werkzaam
held of pecunieele bydragen zich inlaaten , om dat zy die
Leeraars, welke hunne verkleerdheld aan de op 3r Jan. 1795
gepromulgeerde Rechten van den Mensch en Burger aan den
dag hebben gelegd , befchouwen als verbrekers van hunne
plegtige verbintenis aan 't Hervormd Kerkgenootfchap.
Zal men dan eenige hope hebben , dat voorz. opwekkingen
van vrugt zullen zyn , om de eendragtige werkzaamheid te
bevorderen , behoort men de zich onttrekkende Hervormden ,
welker aantal niet Bering is , vooral under de meest vermogende
en kundige lidmaaten, te overtuigen, dat de Leer der Rechten
van den Mensch en Burger niet alleen niet ftrydt met de Leer
der Hervormde Kerk en haare Formulieren van Eenigheid , maar
zelfs door onzen grooten Heiland gepredikt is, en dat men dus
geen echt Discipel van fetus zyn kan , ten zy men de voorz.
Leere van harte zy toegedaan , welk laatfte te betoogen zelfs
des te noodzaaklyker is, oil dat 'er nog verfcheiden Leeraars
gevonden worden , welke in hunnen afkeer van de Rechten
van den Mensch en Burger volharden, en door hun' invloed de
kragtigfte opwekkingen ter vereeniging der Hervormden in ons
Land ontzenuwen , ja eene aanitaande, fcheuring tusfchen de
verfchillend denkenden (wordt het niet by tyds afgewend)
in de hand werken.
Het is zeker te bejammeren , dat de Burger aw. KIST , van
wiens Vaderlandfchen yver, kunde en invloed, men alles goeds
te wagten had, allerernai gst uitgenodigd , en als 't ware geprovoCeerd , (zie derde Brief van een rustend Opziener der Her.
vormde Gemeente aan den Burger Leeraar EW. KIST enz.
1797) om de Rechten van den Mensch en Burger in overeenitemming te brengen met de Leere des Kruices en de pligten der.
Enangelirche Heiligmaking aan dat dringend verzoek niet vol.
daan , en, door zyn ftilzwygen, zelfs veele Hervormden in hunnen afkeer van de voorz. Rechten geftyfd heeft.
De nood der Kerke dringt, en het is meer dan tyd , dat een
of ander kundig Vaderlander, der Hervormde Leer van harte
toegedaan , zich hoe eer hoe beter aangorde , om dezen grooten hinderpaal nit den weg te ruimen , op dat alle de Hervormden, met aflegging van vooroordeelen, misduidingen en partyfchappen , zich als an man vereenigen , om de belangen
van hun Kerkgenootfchap te beharcigen.
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NADERE OPMERKING OP LUK.

7.

Ilan de Schr,yvers der Algerneene Vaderlandfehe Let.
teroefeningen.
MEDEBURGERS!
ntwyfelbaar

flemt Gy met thy in, dat zo zeer te fter-

ke verkleefdheid aan het oude , even zo ook to
O
grote ingenomenheid met het gene nieuw voorkomt , te

wraken zy.
Zo dikwerf ook aan enige Bybelplaats , in uw geacht
Maandwerk, enig nieuw licht wordt bygezet verblydt
Zig elk, die waarheidszin heeft. Hy beproeft het opgegevene, en zoekt het goede te behouden.
Dus ging het my ook, by het vinden ener Verklafing,
wegens de herberg, en de kribbe, in welke de Here yefus
zou geboren en gelegd zyn, volgens Z. PEARCE 1 in het
lifengelwerk van uw vorig Nommer (*).
De achting , welke ik voor den geleerden en zelfdenkenden PEARCE heb, deed my dezelve met te meerder
zorgvuldigheid proeven.
Het zal u , hoop ik , niet ongevallig zyn , dat een
vriend van 't geen waar en goed is de vryheid neemt
te melden, wat by bier by dacht ; en u verzoekt , dit
als ene nadere opmerking , indien zy, voor een ogenblik, de aandacht van uwe Lezers niet geheel onwaardig
is, een plaatsje in uw volgend Nommer in te ruirnen.
Aan u, en myne Medelezers, zy dan de beflisfing geheel
overgelaten.
Vergunt my vooraf aan to merken, dat indien PkAnem
dien hogen toon had aangenomen, op welken uw Corres.
pondent (hy houde my dit ten goede) verkiest te fpreken,
(*) No. 13 , bl. 497, en volg.
MENG. 1798. NO. 15.
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ken, dit al terftond bedenking, of by koelbloedig genoeg
had nagedacht, zou kunnen barer.
Dan, ik kome aanflonds ter zake.
De geleerde man kan zig niet vergenoegen met de gewone gedachte, „dat onze Zaligmaker in enen beestenftal
„ zou geboren en gelegd zyn. Het komt hem geheel
onvermoedelyk voor, „ dat men, naar de toennvlige ze„ den, Iigt daar toe zou gekomen zyn , om ene zwange„ re vrouw, benevens haar zoogkind, hoedanigen, door
„ alle tyden been , op de ontferming der menschlykheid
„ ene ilerke aanfpraak maakten , te verftoten, en naar
„ een ongefchikt verblyf been te zenden.”
Maar hoe komt de bedenking van verfloten of heenzenden
bier in? Moest MARIA, in een voi vertrek zig bevinderide, niet uit haar zelve zig van daar begeven, en, in
hare omftandigheid , een ander verblyf kiezen? Of hebben alle de anderen, zo veel bet nodig was, bet vertrek
geruimd? De tekst geeft gene de minfte aanleiding om dit
te denken. Of zyn de aanwezigen maar gebleven by de
bevalling ener jonge vrouw? Is dit niet, ook volgens de
zeden der Oosterlingen, onwaarfchynlyk?
Ware dit de enigite aanmerking , zy mogt van wei.
nig waarde fchynen. Maar van meer belang . komt my
deze voor: 'Er is geen twyfel, of xteloCAvy. is in den hier
opgegeven en genoeg bewezen zin van ga.ctvertrek te nemen C) ; ook komt my de opvatting van 9.7yv voor
kribbc, zo als dezelve hier befchreven wordt, (bl. 504)
waarfchynlyk voor : maar ik zie niet, hoe hier uit volge,
dat de Zaligmaker niet in een' beestenftal geboren of
nedergelegd zoude zyn. De Euangeiist zegt duidelyk,
zy legde Hem neder 4 72) cpwr, ?, (t) , om dat voor him
lieden GEEN PLAATZE Was av TCt, Za7CCA4Gel. " Waar was
nu deze 9GCTY4? Was die IN het gastvertrek opgeflagen ?
Dat zou ze moeten zyn, indien de opgegeven verklarmg,
of liever de gevolgtrekking , waar op het hier eigenlyk
Daar by zou LUKAS
aankomt , Reek zal houden.
dan
(*) Conf. & SCIILEUsN.
voords te regt, bi. 503,
„ enig vriendenhuis, dan
„ der gewelven van een
„ geweest zy."
(f) Hoe weinig gronds
kau men by GRIESll. zien.

in roce.Van zuik een gastvertrek wordt
gezegd, „ onzeker is het, of dat in
wel in ene herberg , ja zelfs in een
ruim en uirgeitrekt onderdardsch hot,

'er zy , om

hier nit te monfteren,

OP WK.

II: 7.

591
dan nog gefchreven moeten hebben , of men zou zyre
woorden moeten kunnen nemen als of by gefchreven had,
„ om dat voor hem (voor het kind, om neder te leggen)
GENE ANDERE PLAATZE was iv 7w l&djoate ; ." Maar wie
durft aan duidelyke woorden , in een gefchiedverhaal , alleen om ,dat men 'er iets aanftotelyks in vindt, zo veel
geweld aandoen?
En is dit, wat hier in aanflotelyk fchynt, van zo veel
belang? Zeker,, wanneer men de getteldheid der flallingen in 't Oosten , in onderfcheiding van de onze, gadeflaat, verzwaart dit de bedenking : maar men moet daar
by tog ook het onderfcheid der luchtgetteldheid in aanmerking nemen; te meer, daar 'er zo veel gronds is om
vast te ftellen , dat het thans niet in den winter, maar
nog al aanmerkelyk vroeger dan de viering by ons invalt, geweest zy.
Voor het overige ben ik, gelyk uw andere Correspondent, een vyand van geleerde twisten over het geen onzeker en van weinig belang is, het welk ik vooral niet
gaarne op den Predikftoel bore : maar wenfche hartelyk,
dat men, langs zo meer, in de Godsdienftige oefeningen,
by het algemeen nuttige en fbchtende zig bepale , met
voorbygaan van diepzinnige en letterkundige onderzoekingen , welker plaats op de Studeerkamer , niet op den
Leerttoel, is.
Ik eindige met dezen wensch , en bede tot God om
zegen over alles wat deszelfs vervulling bevoorderen
kan; terwyl ik fleeds blyve
Uw toegenegen Lezer,
2x

December 1798.
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FOORNiMMSTE BrZONDEIZIIEDEN,
in het Mcngelwerk

voorkomende.

A.
de uitgegraavene) in het Vor.,
,4ardbodern hoe veel goeds en itendom Bayreuth , 9. Meer
zaligs dezelve oplevert. 28 als omkorftingen aan te zien ,
diardsvaders , gedagten over de dan als Beenderen van vreemJaartallen in derzelver gefchie- den oorfpronge, 10. Vraagen ,
denis , 53. Zie verder 7aarge. of deeze Dieren daar kwamen
talien.
en ftierven ? — of ay daar
Aflianglykheid in de Zamenieeving, gebragt en aan de lugs blootProeve daar over.
76 gefteld wierden ? dan of men
Africa. (Berigt wegens het aan- dezelve van verfcheide plaatzen
weezen eener zeer groote Stad verzameld heeft ? onderzogt,
273
in)
r. Aart deezer Beenderen ,
ALBERT, (VAN DER) hoe by
13. Of zy van den Witten
Mejuffrouw A. BEEN den toe- Beer zyn , onderzogt , aid. Alleg der .Hollanderen , om de gemeene aanmerkingen op de
Theems met Oorlogfchepen op Beenderen, dus bedolven op
te zeilen , ontdekt. 324 onderfcheide plaatzen gevonAicarazas , of Spaanfche Waterkrui- den, 15. Wegens de Vischbeenen
ken , hefchryving daar van, en die van Zee- en Landdieren ,
308. Waar gemaakt, 309. Ei- 17. Wyze om de bettanddeegenfchappen daar van , ald. len dier Beenderen te onderHoe zy bet Water verkoelen, zoeken. 18
aid. Nuttig gebruik,3to. EeneBEHN , (Arrnta) haare Afkomst,
andere foort vermeld.
aid. 322. Verblyf op Suriname, ald.
Almanachen. (lets over den oor- Schryft de Roman Oroonoko ,
fprong der)
586 wat daartoeaanleiding gaf,, 323.
208 Wegens haare verkeering met
Anecdote. (Ken Engelfche)
een Prins van dien .naam, aid.
ARGYLE , (De Hertog VAN) getroffen door het fnedig ant- Keert na Londen weder. trouwt,
woord eens Jongmans, bevor- en komt in agring by CAREL
81 DEN 11 , 324. Ontdekt den
dert hem.
B.
toeleg der Hollanderen om de
naden, (Over het gebruik der Theems op te zeilen, aid. Hoe
" Laauwe) in Koortzige Ziek- zy aan die kundfchap kwam ,
ten , en inzonderheid in de aid. Verflag van haare Minnazogenaamde fleepende Koort- ryen te Antwerpen , 325. Be181 lachlyke Brief eens Minnaars
zen.
Bedenkingen , (Zedelyke) 123 , VAN BRUIN, 326. Befchryving
van dien Minnaar,, 327. Keen
246, 331, 541, 587Beenderen, (Waarneerningen over weder na Engriand , 328. Haar

flood,

BL A D W Y Z E It.

dood , en eenige byzonderheden, A fdeelingen in dezelve , zo
Naar en haare Schriften betref- veele wooningen , 475 . Hoe
fende , 328. Haar Charaeter. 329 zeer men de Nat. Hist. deeBekotneserdheid, (dngstvaiiige) te- zer Dieren met vertelzeirjes
gengaan in eene Proeve. 162 heeft opgevuld , 476. Door
Beleefdheid , in het voeren van de gefteltenisfe van het Dier
gefprek ken , by de Indiaanen. zelve gelogenftraft , 5 t r. Vaar2o7 dig in hun werk , 512. Wat zy
Bentheim. (Van den Droes-ftoel met den Staart doen, 51. . Voed477 zel in den Winter en in den
en Droes-kusfen te)
.Bergen, (Aanmerkingen over de Zomer, , ald. Hunne leefwyze
Koude, waargenomen door EU, in die beide Saifoenen , add.
LER , op hoop) v. Over de In hoe \Terre zy MaatfchappyWotken bown deeze Bergen, lyk leeven , 514. Uit welke
6z. Bedenkingen op EULER ' S bronnen de verkeerde berig63 ten, wegens de Revers, voo,:t.
ftellingen.
Befluur , (Burgerlyk) Aanmerkin- vloeijen . add. Hoe men ze
gen over de Godlyke lnftel- aan een Huislyk leeven kan
ling , den Oorfprong en het gewennen. 515
Einde van 't zelve, go. M is. Bezige, (Eery druk) gefchetst. 446
bruik der Leere van PAULUS liherings Eleand , gelteidheid der
Rom. XIII: r. tegenzegaan , In woonderen. 518
125. Wegens den Oorfprong Biscaje, Byzonderheden desween Eindoogmerken van het gen , 565. 'Er heeft eene foort
In van Volksregeering plaats , aid.
Burgerlyk Beftuur ,
welk licht diensvolgens de Feesten van een oude InftelMagiftraatsperfoonen
moeten ling.
al
befchouwd warden I So. Heefi Bisinuthkall, Geneeskundige kragd:
geen gezag altoos ten aanzie- ten van dezelve, Byzonne van den Godszlienst en de der tegen de Maagkranspen
Regten des Geweetenr, 169. add. Staavende voorbeelden ,
Met de Leer der Rede des- 382. Hoe dezelve bereid
aangaande ftemt de OpenNia. was. 384
ring overeen , 172. De Bur-Boomen, (Geneeswyze der) wier
gerlyke Magt, ongefchikt en on- bast door de Schaapen is af220
bevoegd om over Godsdienftige geknaagd.
Gefchilltukken te oordeelen ,Bozer (Wyze om) te verbete259
173. Jammerlyke gevolgen uit ren.
het tegenovergefteld gevoetenBouukunde. (Over den invloed
174 van den Natuurlyken , Zedevoortvloeijende.
Boyers , welke plaatzen zy be- lyken en Staatkundigen toe.
woonen , 473. Hoe zy een ftaad der Volkeren op hunne)
Dyk aanleggen , en denzelven 385
fchikken naar de verfchiliende Brandnen hunne ftrenge Leeomftandigheden , 474. Ver. vensregels. 154
vaardiging hunner Huizen ; ver-Baum , (Vial) een belachlyke
keerde berigten, des veelat ge- Minnebrief aan hem toege326
geeven , 475. Onderfcheide fchreeven.
V
e
3
Bun-
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de yonge , door bet
D.
Schrikbewind in Frankryk om nag. (De eindigende) Eve
Fragment,
258
pals gebragt.
371
Byenzwermen , V erilag van een ake- Deenemerken , (De Kroonprins
lig voorval met dezelve. 425 van) beloont edelmoedig de
Bytmiddel , (Het Bernardfche) edelmoedigheid eens Holland.
aangewend ter geneezinge van fchen Schippers. x6z
een kwaadaartig gezwel aanDemocerr ys, het denkbeeld, dat
bet voorhoofd.
299 by tot zyne Starrekundige
Waarneemingen zich van VerC.
erigo , weleer Cytherea, tegen- rekykers bediend beeft , bewoordige geileltenis diens weerd. 556
313 Diabete. Zie Pisviced.
Eilands.
CHIL LIINGWORT El , (Witume) Dime iVitsfcipula , in bloei bewordt Roomsch en weder Pro fchreeven. 187
tefiantsch wat aanleiding tot Droes (Dot de) iemand moo luta •
beide gaf,, 430 Zyne gronden; len , van waar berkomftig, en
weigert de XXXIX Artykelen wat Droes in dien zin betete ondertekenen, aid. Onder- kene. 478
tekent ze, 4 31. Zyn gedrag— ftoel en Droes-kus fen te
ten deezen opzigte overwoo. Bentheim , van waar die benaagen en verdedigd , aid. Wykt mii gen herkomftig.. 477
'er van of , welke gevoelensDuiveisdrek , met Osfegal vereehem ten laste gelegd , and. nigd , dienftig tegen het MaagBraafheid zyns Characters. 432 zuur.
57
COMMRSON (Pnrueeier) diens Duivenhokken , derzelver menigte
vroegtydige Letteroeffeningen , aan den Aryl, retie hier van. 387
573,Gaat een Reistocht roads- DumeuuN , (JecQues) als een
om de Wereld doen , Zyn valCche Munter befchuldigd ,
verblyf op Isle de Roar e , 443. Hooge waarfchynlykheid
werkzaamheden , onderfchei- des gevals, 444. Onfchuldig
den lot, en dood, 574. Begeert bevonden.
445
by Uiterften Wilk, dat zyn SkeE.
elmoedigheid , (Staal van) van
let op een Snykamer gezet
worde,575. Zyne onvermoeide
en omtrent een loblandfchen
16r
arheidzaambeid , aid. Plantver- Schipper.
zamelingen door hem gemaakt,Eitetriciteit, Proeve daar in zon19
old. Beoefening van andere der Eleetrifeer • Machine,
takken der Natuurlyke Histo-Engeland , agterlyk in de Scbilrie, 576. Zyn plan OM de derkunst.
146
voomaamile Hoofdileden en Epirus, (Het Fransch) welke SteHoogefchooten van geiyke den' het bevat.
311
Eruidboeken te voorzien. aid Ezetsdistel , (Onopordum "'canCore yra, of Corfu, tegenwoordige thium) voortreflyke Geneeskun312 dige Eigenfcbappen deezer
that diens Eilands.
Ceypiogemia , hoe men deeze Plant.
253
Planten in den Kruidtuin te
388
dew doer groeijen.
DUVFON,

C

FOR-
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F.
VOI1DYC

Frankryk welke vorderingen de

(J.) wanneer waar Sailderkunst daar gemaatt

en uit welke Ouders geboo- hebbe , 548. Ov:1 den that
529. Wordt Leeraar , der Bouwkunde. aldaar.
388
ren
G.
overwint een vooringenomenheid tegen hem opgevat , aid. Odliciaanen, welk dienstbaar Volk
Doet zich als Schryver kennen, in Lisfabon. 489
530. Wordt Doctor in de God-GALILEI, hoe by tot het vervaargeleerdheid , 531. Is een ge digen van een Verrekyker kwam.
zor Leeraar, , zyne bekwaam- 562
heden in dit y ak , aid MuntGAnuo , diens voorbeeld, in het
niet min uit als Schryver dan zich tiet bemoeijen met zaaken
als Redenaar , 532. Zyne van den Godsdienst , aangepreedenkwyze in den Godsdie r st , zern 175
aid. Van Deistery befchuldigd , GARNERIN, diens gelultte Proeve
en van then blaam gezuiverd , niet de Parachute, 507 Beichryald. Zyne Godsvrugt, Huislyk ving van dit werktuig. Io3
leeven , en Herderlyke zorg Gefclitedertis, (Verband tusfchen
voor zyne Getneente, 533. de) Godsdienst. en Zrdekunde,
Zyn Godvrugtig aftterven , vervat in de fleilige Schrift. 209
534. Optelling zyner Werken ,Gezwel , (Berigt , wegens een
met de aanwyzing der Neder merkwaardig groor) aan het
duitfche Vertaalingen, daar a n hoof, eener Vrouwe , 1 31. Ver537 geeffche poogingen om 't zelve
gemaakt.
FOSTER, (J.) hadt het in den to doen verdwynen to werk
132
damning van zyn Predikdienst gefteld.
360 - (Geneezing van een
fchraal.
FRANKLIN , zyn ontwerp en kwaadaartig) aan het Voorhoofd,
pooging om ter zedelyke vol- door middel van het BernardPhe
komenbeid to geraaken, 232. Bytmiddel. 299
Ben dertiental van Deugden Graf. (Befchouwing by het) 330
met derzelver voorfchriften Granola, in de geneezing der
opgegeeven , 233. Hoe beoe- Krankzinnigheid nuttig bevonfend en in 't werk gefteld, den. 7
234. Dagboekje aangelegd, 235. Grieken, (Aaninerkingen over de
Gebed , 237. Oncwerp van het Befchaatdheid en Zeden der
gebruik der vier- en twintig hedendaagfche) r6o. Het vooruuren van den Natuurlyken deelig berigt des Graaven nz
Dag, 238. Wegens de uitvoe • exwseUL GOUFFIER deSWegen
ESL
ring en de moeilykheden daar wederfprooken.
(Aantnerkingen over den
in, 239. Welke voordeelen
'er van trok , 240. Hoe deeze bloei en het verval der Bouwhem in den ouden dag bybly- kunde by de) 391
ven , 241. Hoe door een Kam- Griekeniand, (Befchryving der nieu•
ker beduid dat by Hooginvdig we Bezittingen van het Fransch
3r
was, en daarom de Nederigheid Gemeenebest in)
op de Iyst zyner Deugden ftel242
de.
Haay,,
Vv4

B L A D W Y Z E R.
H.
veertigvoets Telescoop, en wat
aay, (Yana.) grootteen verflin- by 'er mede ontdekte. 266
eendheid van dien Vi€ch. 470 Hette , (Over de vermindering
liaeingen wat men van derzel- van) op onderfcheide Hoogver gezelligheid te houden heb- ten, 62. Gemiddelde Hate
be.
472 van Plaatzen waterpas met de
HAsskricAmp , (J. M,) diens dood, 'Zee, door elven. 63
en eenige byzonderheden hem iiindoos , welk Land zy bewoce,
betreffende , 432. Zyn work- nen , 150. Naamsoorfprong ,
zaambeid en Zedelyk character, aid. Oudheid deezes Volks ,
433. Hoe by als Godgeleerde r5r. Oorzaaken van de duurdagt en fchreef , 434. Zyne zaamheid deezes Volks,
Afkomst, en Letteroefeningen in Staatsbeftuur, , aid. Casten of
zyne Jeugd, 435. Academie- Stammen onder hun ,152. DerStudien , 436. Komt als Schry- zelver oorfprong zinneheeldig
ver te voorfchyn , Word: voorgefteld, 153. Oorzaak van
Candidaat, en weft op de Hoo- de beftendigheid des Ryks , 154,
gefchool te Gottingen; zyne Rei- Harm verdraagzaamheid in den
zen , en welke voordeelen by Godsdienst, 155. Hun onwan•
daar van trok, 437. Wordt kelbaar Geloof in een toekoHoogleeraar te Rinteln, 438. menden Staat. 156 De GodsGeeft verfeheide Stukken uit, dienst des gemeenen yolks met
aid. Verdere Reizen en Ge- Afgodery befmet , 157. Gefchriften , 439. Zyne werkzaam- fteldheid der Hinelco s , voor zo
heid.
441 ver zy onder de Heerfchappy
edifarum girans of Trillend Byl . der Lngelfchen gekomen zyn,
tjeskruid, befchreeven.
186 158, Hoe zy de Eeuwen re.
vefpertiiionis , naar een kenen en onderfcheiden , 193,
Viedermuis gelykend Byltjes- Schers van dm Christen. Godsdienst, door een Bindoo nit de
ktuid , in bloei gezien.
Heiden, wat hunne gefchiedenis Schriftuur, en de berigten der
191 Engelfchen , opgemaakt , aid.
oplevert.
flennip , (Chineefche) Befchryving enz. Voordeelig denkbeeld van
deezer Plant , 255. Eerfte de aristen- Vrouwen , daar uit,
Proeve daar mede in Engeland en uit andere omftandigheden,
genomen , 256. Voorts geluk- opgemaakt , 198. Met het
kig geflaagd in Feankryk , aid. oog eens Eindoos de Zeden
Voortrefiykheid van deeze Plant. der Engelfchen befchouwd, 276.
25g Byzonder hoe zy met den
112R,SCHEL, Befchryving van diens Bybel handelen, 3 r4. Hun SiaaOefervatoriurn, 260. Hoe diens venhandel , 315. Hoe zy den
Zuster hem in zyne Waarnee- Zondag vieren, en den openmingen helpt , 261. Verilag baaren Godsdienst handhaaven,
van de plaats der Waarneemin. 3r8. Het Kaartfpel geestig ge.
ge , aid. Van de groote Teles- gist. 320
coop, 262. Verfcheide waar- Bandsbeet , (Dolle) drie Gevallen
neesningen met dezelve gedaai , van zulk een Beet breedvoerig
263, enz, Vernag van zyn voorgedraagen, 459, enz. Alanmet
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merktngen over den deels ge- zy in het voeren blunter geIurckigen en deels ongelukkigen fprekken in agt neemen. 207
46 7 Indie , de Menfehen daar agterlyk
uitilag.
Honsfa , (AanduidIng wegens een in de Teken- en Schilderkunzeer groote Stad ,) in "'fried. 273 de.
147
Italie , verre in de Schilderkunst.
J. en I.
aargetollen (Over de) der Aards1411
vaders vOdr den Zondvloed , yepiter, hoe deeze Planeet zich
53. In hoe groot eene on- door de Telescoop van }ina.
zekerheid men deswegen ver- SCHEL vertoont.
26g
K.
keen.
54
ACOBUS I: 27 , uitgebreid , 545. Kaarypel , als een Eerdienst be.
Aanmerkingen tot flaaving van
ichouwd, en geestig gegispt.
deeze uitbreiding.
3/o
546
lidephinfe , berigt wegens deeze Kanaryvogel. (Verflag van een kunVorstlyke verblyfplaats. 565 ftige) 121
indiaanen, (Noorder-) aan Hudfons Kew, (Bengt van den beroemden
Baay, hunne Gewoonten en Ze- Kruidtuin te) 185. Hoe men
den, 66. De Vrouwen draa• de Stookkasfen daar inrigt, 186.
gen groote fasten , en de Man- Befchryving van eenige zeer
nen zyn groote Woritetaars, aid. merkwaardige Planten, aid. Hoe
Zyn zeer hebziek; maar niet men 'er de Moschplanten en
moorddaadig, 69. Verilag van de Cryptogarnia doer groeijen.
de Vrouwen daar te lande, 71. 183
Wat men 'er voor fchoonheid Kinderziekte , (Bedenkingen over
houdt , aid. Wat men in de- de mogelykheid eener geheele
zelve voornaamlyk veriangt, 72. uitrooijing der) 419. KwaadVeelwyvery aldaar , 73. Zyn aartigheid , en duur der Smetveel kulicher dan de Zuni- ftoffe, 421. Een eerfte ^ iddel
riaaanfrhe, 74. Aanmerkingover daar tegen , de verhindering
het aanbieden der Vrouwen, en van alien Ommegang en Koopde Huwelyken met eigen Zus- handel met benne Plaatzen,
ters , 74. Vroege uithuwely- 422. Een tweede: een Cordon
king , 1 to. Onbetaamlyke ge- aan de Grenzen dier Plaatzen,
fprekken daar by de Meisjes van welke de Pokjes kuneen
gevoerd, Echtfcheidingen worden aangebragt , aid. Ten
daar zeer algemeen, aid. Niet derden: het influiten van enzeer vrugtbaar ; de Vrouwen kele befmette Plaatzen, of Huifcheiden zich op zommige ty- zen, aid. Eindetyk, bet boaden van de Mannen geheet af, den van een Quarantaine, 423.
aid. Bygeloovigheid ten opzig- Aanmerkingen by deeze Maatte van de Vrouwen in die om- regelen , ten opzigte van de klee.
liandigheid, 112. Eeten meest deren , enz. der gefIorvenen , en
alles raauw,, aid. Gefteliheict de Lyken.
424
van het Land hunner inwoo . Knaapie (Het) en de Maan. Aene
ninge.
113 Vertelling.
544.
went eene beleefdheid Komparnaald. Zie Zeekompas.
Vv5
Kort •
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Korean (Sleepende) het gebruik. W egens de agting, welke zy
van laauwe Baden in dezelve den Leeraaren moeten toedraa18 1 gen , 374. Eigen onderzoek , den
aangepreezen.
Krarnp , de Witte Vitriool , of Leden der , Chnstlyke Gerneente
Zink - vitriool, daar in van uit- aangepreezen , 375. Men moet
fteekenden diensrgevonden, 550 den Leeraaren voeglyken oncierKrankzinnigheid, eene tot nog on- (land fchemen, 378. Zyn verpligt
oploslyke ongefteltenisfe , 6. zich te vervoegen in het openDe Gratiold ter herftelliq nut- baar. Onderwys , en by de prig be vonden
7 meenfcbaplyke Godsvereering,
L.
413. Byzondere verpligting der
AcK1r Christemn daar toe, 414. Welveel fortuin maakenden Bock • he gebreken zy daar in te ververkoopers te Londen, 114. Zy- myden bebben , 415. Zy 11202ne jongere bedryven , 116. Zyn ten den Leeraar vryheid geearmoedtg Huwelyk, 117. Worth yen in het voordraagen zyner
Boekverkooper , 118. Hoe zyn gevoelens , 416. Niet gereed
Winkel opneemt , rt9. 'En zyn om den Leeraar van Kettery
zeer uitgebreid worth , 120. te befchuldigen , 417. Hoe omZet zyne zaaken nog voort. aid. trent de gebreken der LeeraaLeeraars, (Christen) en Christen ren te handelen, aid. Waar in
Gemeenten , oorfprong der weder- de Leeraar ten voorbeelde moet
zydfche Pligten door deezen te ftrekkcn, old. Hoe hem over
betragten , 293. Bronnen, waar misflagen te onderhouden , 418.
nit de veragting van het Leer- Hem, zo min mogelyk , in Huisaarampt by veelen ontftaat , tyke en Familie -gefchillen te
294. Hoe veele Leeraars daar betrekken. aid.
toe ongelukkig aanleiding gee- Leevens totvoisfel , hoe onderfcheide
yen , 295. Les van Apostel uitwerkingen dezelve veelal
PETRO:4, I PET. V: I , 2 , 3 , ten baart.
453
leiddraad genomen , 297. Al- Legatazoekers. (Zedige verdeediging
gerneene zin dier woorden , 333. der)
402
Wat bet byzonder betekene , de LEUCADEA. Eerie Spatatfehe VerKudde GODS te weiden , 334. telling. 280
Welke Pligten daar in opge- Lood-colyk , en Metaal-vergiftiging ,
flooten liggen , zo verre de de Zwavel-leverlugt daar in aanLeering Ilrekt , aid. Wat zo gepreezen.
341
verre het beftuur raakt , 337. Lugt , hoe door de Zonnefiraalen
Wat het over de zeden be- verwarmd. 6r
treft, 338 floe zy het, zonder LUKAS II: 7, opgehelderd, 497.
Heerfchappy voeren , moeten Wat men door de Kribbe te
uitoefenen, 339. Hoe zy door verflaan hebbe, bepaalc1 onderhun voorbeeld moeten ftichten. zogt , 498, enz. -- ■-• Nader
589
340 opgehelderd.
M.
(Van de Pligten der
Gemeenten om'relt de) 373.
sagPyn , of Maagkramp , ontGebteken ten dien aanziene, 374.
ftaat uit eene te groote flap.
heid
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held der Alaagvezelen , of uit land , 354. Gefteldheid der weeenebovenmaatigegevoeligheid ; gen, 355. Verflag, van de Indit maakt eeneverfchillende Ge- woonders, ald. Van hun Taal
neeswyze hoogstnoodzaaltlyk , en Character, ald. Voortbrene,505. Hoe de eerIte werkt en zels en Koophandel , 356. Gebest geneezen wordt , 506. iteldheid der Weetenfchappen
Breede befchryving van de twee- aid. Het Volk betaalt 'er geene
de foorr, old.. Bezwaarlykheid Belastingen. 401
der geneezinge , 507. Welke Madam, (Ridders van) welke on.
als de beste. voorgefchreeven , derfcheide Naamen die Ridder508. PraElicaale waarneemin- orde draagt , 393. Eerfle be.
gen in het behandelen deezer ginzels to I erulalern , 394 Ryksop begiftigde Hospitaalen , add.
Ziekte.
Maagzuur. (Nieuwe waarneeming Pauslyke bekragtiging dier Orde ,
aangaande het nuttige gebruik aid. Raneen is dezelve , 395.
van Duivelsdrek met Osfegal Omzwervingen, naa het verlie57 zen van yerujalm ; zy vesti•
vereenigd teen bet)
Magilleriurn Bismuthi. Zie Bismuth. gen zich op het Eiland Rhodes,
aid. Genooddwangd hetzelve
1Calk.
Magnolia, met den grooten Bloem , to verlaaten, all. Met het Etwelk een heerlyke Boom. 187 land Maltha befchonkee , 396.
Maltha , Ligging deezes Eilands , 't Zelve door BUONAPARTE be,
347. Door wie eerst bevolitt , magtigd. Gewengd Staatsaid. Was 't Eiland waarop Ap. bettuur odor Orde, 397. 't Ge.
ravens fchipbreuk leedt, aid. zag des Grootmeesters , aid.
Grootte en gedaante deezes Ei. In welke Taalen de Ridders
lands, 348. Wegens de Oude verdeeld zyn , 398, Welke
Stad Civita Vecchia , en de Men- Tochten iemand moot doer, eer
we Stad la Palette , ald. By. by Ridder worde, ald . Wathy to
zonderheden deeze laatfte be . verrigten hebbe, cm een Corntreifenda 349. Gebouwen to xnandery to bekomen, 399 indiet Stede, aid. Hoe de Ridders kotriften , ald Aantal van Ridvan Maltha in de Hoofdkerk dors , 400. Waar in hunne
vergaderen , 350, Hoe 'er de gelofte van Kuischheid en Ar•
Zieken opgepast en behandeld moede betlaat , aid. 'Er zyn
worden, old. Beichryving van ook Riddelesfen , 401. Iets van
de beide Havens, 35r. Gefteld• den ouden Me/ op Maitha.
held der Zeemagt aid, Dor- nia.
pen op dit Eiland , 352. Al- Manchots, en Pingains , onderfcheigerneene gefteldheid des Eilands de Vogels, rob. Waar zy ge.
ten aanziene der vrugtbaarheid, vonden worden , 103.
ald. Welke vrugten 'er vallen , tebeSchryving ald. Leevens353. Een zeldzaarne 'Tin in wyze , 104. Zie verder Pin.
eene Rots, Macaluba geheeten , gains.
all. Plaatzen , waar Men by- Manua , (Het Eiland) een der
zondei aan Ap. pauLusgedenkt, gelukkigfte ftreeken des Aard354. Wegens het al of niet bodems, 52o. Slegte geaart.
bertaan der Slangen op dit Ei- held der Inwooncleren.
521
1\11,3'
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(Aanmerkelyke Regts ORTOGRUL. (Zedeleerende
pleeging van den Sultan)
577 fchiedenis van)
458
MATUIIABBEE, een Noorder Indiaan ,0 verheden , (Bede- en Schriftmaazonderling character en bedry- tige bedenkingen over de Pligten
ven diens Mans
69 der) en Onderzaaten , 86. ByIlielaatsheid , hoe als eene befinet- zendere redenen , welkezich optende ziekte geweerd.
420 deeden , om in den eerften tyd
Melkweg , (De) beftaat uit een des Christendom' de.Onderwerondidig getal kleine Starren. ping aan de Overheden fterk
263 aan te beveelen , 88. Het beMiddellandfche Zee. (Aanmerkin- vet van PAULUS deswegen , Ron.
gen over het Waterpas der) 428 XIII: r , toegelicht, 89. Zie
MINUTIEUX, diens Character ge- verder Burgerlyk Be fluur.
fchetst.
406
P.
Mode, dwaasheden , derzelver een paard , van welk een dienst voor
zeivigheid en zatheid afgefchetst.
den nieuwlings tot Rykdom
454. geraakten.
456
Monarchic , (Huislyke)befchreeven, Paafchen Eiland , Berigt van de
361. Inwoonderen.
en gegispt.
517
Moschgew asfen , hoe men die in Parachute, Proeve daar mode go.
den Kruidtuin te Kew doetgroei nomen door den Burger cart188 MAIN, 107. Befchryving van
jen.
N.
dit Werktuig , rob. AanmerJog
Wederland, fleekt in de Schilder- kingen deswegen.
r arauys van SCHEDAD. Eene Oos•
' kunst uit.
148 terfche Vertelling.
368
NERO, (Keizer) hoe verre van
Verilag
van
diens
ARKER,
(Mr.)
P
een Onderregeerder GODS te g yn.
Tochten in Africa. 268, 271
127
Pest , hoe men de verfpreiding
O.
bier van in onze Landen voor.
nlyphanten , (Welk een verblyf- komt. 420
plaats to Parys, voor de twee r PATH. V: 1, 2, 3. algemeene
Mt Holland overgevoerde) ge• aanmerking over deeze les des
fchikt , 245. Zonderlingheden Apostels. 298
by dit Mannetje en Wyfje, byPEvaousa , (LA) beknopt berigt
derzelver eerite wecleiontmoe- van diens Reize rondsom de
ting , waargenomen. aid. enz. Wereld , 516. Laatfte berigt
521
Onopordum Acanthizon. Zie Ezels• wegens dien Reiziger.
PHILIPS De IV, Koning van Spanje,,
distel.
Oogenzalf, een zeer voortreflyke , zeer aan de Franfchen gehegt,
volgens het voorfchrift van den 57o. Geestig zeggen des beHeer HUFELAND, 216. Hoe to treffende. 571
bereiden , aid. Op welk eene Pinguins, en Mancha:, maaken een
wyze best te gebruiken , 217. overgang van de Vogelen en
218 Visfchen, 9g. Onderfcheid tusIn welke gevatlen.
Oorlog. (Het) Len Fragment. 34 fchen de Pinguins van het Noor.
Oosterlingen. (Aanmerkingen over den en van het Zuiden , too.
39z Onderfcbeid tusfchen de Pinguins
de Bouwkunde der)
en
MASSOUD.
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en Manchotr , rot. Waar zy draagers der Stad genaamd mo.
in groote menigte gevonden gen worden , 489- Berigten
worden , 136. Derzelver Vleesch wegens de Portugeefche Dames,
en Eijeren goad , 137. Hoe aid. Vryery en Liefdehandel,
hunne verblyfplaatzen zyn, en 49o. Huwelyksfeesten , enz. add.
zy zich verdeedigen , 139. Wyd- Strenge leevenswyze der Da.
nitgeftrektheid der plaatze door mes , 491. Der Portug mien
deeze Vogelen bewoond. 140 t'huis blyvende aart, 492. AlPinsterfeest , (Beknopte Aanmer. gemeen Volks-Charmer , 493.
kingen over het eerfle) HAND. Leevenswyze der Boeren , aid.
11 hefchreeveu , 177. Wegens Hoe zeer dit Volk aan zyn Geden dag , op welken het inviel, hoorteland gehegt is , 494.
add. Over de verdeediging van Oorzaaken dat men de PortePETRUS , wegens de hem aan- geefen zo weinig te recht kent,
getygde Dronkenfchap , uit de 522. De oude Pottugeefen een
uure des dags ornieend , 178. dapper , werkzaam en edelmoe.
Wegens her aanhaalen der dig, Volk , 523. Betooningen
Voorzegginge van. JOEL.
179 hier van , aid. W at de MarPisvlsed (Waarneemingen aan • quis DE Foram. ter Ryksverbe•
gaande den aart en de genee- tering deeds. 527
zing van den) 94. Voor onge-Pruimentworn, middel om denzel.
neeslyk gehouden ; verbaazen- yen, met zyne bladeren , gedua.
de hoeveelheici des ontiasten rende den Winter, versch en
waters, aid. Aart van heczelve, groan to houden. 308
95 . Waar in men de oorzaak Platen. (Oorzaaken van dezelfde
Beide, naarnlyk in de Nieren, maate van Hette in diepe) 63
aid. Moet, volgens anderen , in
de Maag gezogt worden , 96. nuito , (Over de
de gemaatigde
Dit bevestigd, add. GeneeswyWarmte der Lugtgefteltenisfe
2e daar op gegrond.
97 te) en de oorzaaken daar van. 61
R.
Pligt , (Van weik een aanbelang
het is , onzen) to doen, 249.0pOBINSON (ROBERT) diens Lee.
merklyk zeggen van PYRRHUS vensgefchiedenis , 21. Wordt
deswegen , aid. Hoe te "hand& Leeraar onder de Methodisten ,
len , wanneer men twyfelt, 250. 22. Zet onder den Landbouw
Gevallen van bezwaar billyken zyn Letterarbeid voort , add.
het afwyken van Pligt niet, 252. Schryft tegen Burgerlyke en
Hoe gevaarlyk het is van dien Kerklyke Dwinglandy , 23.
regel of te wyken.Wordt zeer rekkelyk in zyne
POPE, by het Graf van Emma. 5ai3d8. Godsdienftige begrippen , aid.
.Portugeelen , in Lisfahon , in vier Schryft de Hillory of Baptism,
Rangen onderfcheiden , 485. Bezoekt Dr, PRIESTLEY;
Van den Adel , aid. Dier Lee- fchets van zyn Charafter,, 24.
venswyze , 486. Van de Geese . enz. Zyne vyandigheid tegen
lykheid , ald. Van de Kooplie- het Priesterdom , 26. Zyne Preden, 487. Van het Geineene dikwyze.
27
Yolk , ald. Van de Galiciaanen , Roche , (Het Eiland la) verdie de Houthakkers en Water• geefsch gezogt.
516
Rom.
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Rom. XIII: x , opgehelderd, 89. vroegeren tyde in Nederland ont.
Misbruik van 's Apostels Leer moct hehbe , 2z3. Hoe het
125 regenwoordig getield is , 226.
tegengegaan.
.Ronteinen , (Aanmerkingen over Oorzaaken en beklag van dit
den bloei der Bouwkunde on- verval, 227. Aamnoediging tot
der de) en dcrzelver verval. het handhaaven dier kunst.
229, enZ.
390
Rode Zee, (Aanmerkingen we.Schoonmaaken , in Meimaand , in
fens de vaart op de) 426. America, geestig doxgefiree.
Met welk een fpoed de goe ken, 201. Brief van een Wine.
deren uit Indie tangs (lien weg ricaanjclie Dame in antwoord.
zouden kunnen worden over- 289
gevoerd , aid. Het gevoelen Sierra Leona, waar die Rivier gevan BUFFON, wegens het Water- legen is , en oorfprong dier
pas der Roode Zee, geioetst , benaaminge , 268. Aldaar groeir,
4 28 Bedenkingen over 'r geen, utt de Natuur, op de Bergen
by de gemeenfchaps -maaking goede Koffy, aid. Gefteldheid
van de Roode en Micidellandfche der Volkplantinge aldaar , 273.
Zee, dient in agt genomen te De MetlrodistifchePredikers flaa.
worden.
429 gen 'er flegt.
2 74
Roma, (M. A. n p.) zonderlingeSlaaverny , hoe affchuwlyk en
Anecdote dien Admiraal betref- mensch-onteerend,
87
450Slangen. (De twee) Een Fendfende.
167
Bykdom (Welk eene uitwerking zed.
fchielyk verkreegen)doorgaans ,Spanje, uit eigen aart zeer vrtigtbaare.
455 baar , wordt niet bearheid
door de veelvuldige ZendinS.
gen der Inwoonderen na de
Sandwic hs-t;idanden, of de Bewoo- Volkplantingen , 563. Van de
ners Menfcheneeters zyn , in Bruggen en Herbergen aldaar,
518 564. Gefteldheid ten Hove,
twyfel getrokken.
Saturnus , hoe deeze Planeet zich 566. Hoe de Grooten leeven ,
vertoont door de Telescoop 567. Rykdom der Geestlyken,
van liERSCHEL 265. Twee aid. De Inquifitie flaapt 'er
Bingen om die Planeet ontdekt, fiegts, 568. De Bygeloovigheden
267. Waarneetning , wegens blyven {land houden, aid. Geden vyfden Wagter om die Pla- tat der Inwoonderen ,
neet ; overeenkomst tusfchen Staatsfchulden , en de oorzaade beweeging van deeze en ken van vermindering in Magt,
aid. 569. De Landbouw daar verooze Maan.
Schilderkuns/ , befchouwd als een waarloosd , 57o. Volksgeaart.
vermogen , dat ons in that heid, aid. Staat der Geleerditch om de Godheid in haa- held , 571. Character der Won.
re Werken naar te bootzen , en wen. 572
ook daar in ons boven de Die-Sta at, (Toekomende)zamenvoeing
ren verheft, 142. De Indifche der redenen die voor denzelven
Volt= daarin agterlyk, 147. pleiten.
Welk een onthaai dezelve in 4:22tstmwentelingen, (Ouregtaito:
t
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tige befchuldigingen, tegen de be , 480. Optelling en waarWysgeeren, ten aanziene der) deering der Stukken , aid. floe
afgegeeven.
357 voorheen te Rome vertoond, en
Ster , (Een) aan den voet der welk een kunst 'er in doorGeit , geeft, door de Telescoop flraalt, 48r. Gefchiedenis van
van HERSCHEL , een zo fterk bet vervaardigen deezer Tapy.
licht , dat men 'er by kan lee- ten , 482. Wat 'er nog van
zen, 263. Hoe zich de zoge- overig is in Engeland, 483. Plata.
naamde dubbele Sterren, en de ten daar van vervaardigd. 484
nebuleufes , daar door vertoonen Tekenkunst , befchouwd als een
264. bterren van onderfcheide vermogen , dat ons in ftaat
kleuren waargenomen , aid. !left om de Godheid in haare
Waarneeming van Sterren die werken naar te bootzen , en
265 ook daar in ons boven de
verdwynen.
Stommen , (Waarneeming wegens I)ieren verheft , Welk
eenen) 135. Hoe geneezen. een onthaal dezelve, in vroe136 geren tyde , in Nederland ontStromboli, waarom voor de woon- moet hebbe , 223. Hoe het
piaats van de Godheid der Win. tegenwoordig gefteld is , 226.
den gehouden, 302. De bran- Oorzaaken en beklag van dit
deride Berg, daar in altyd roo- verval, 227. Aanwoediging tot
kende , onderfcheiden van den het handhaaven dier Kunst.
Etna, den Vefuvius en de Lie
229, enz.
cla, aid. Beklimming van dee- Telegraphe , (Berigt eerier) van
zen Berg , 303. Hoogte, en den ouden tyd
20
Waarneemingen daar gedaan Telescoopen. Zie Verrekykers.
op de Lugtgaten, aid. Crater Thee hoe de Theeboomen in
daar ontdekt, 304. Steenen, China geplart worden , en derwelke dezelve uitwerpt, aid. zelver vrugt d p iemaal in 't jaar
De uitbarflingen waargenomen, ingezameld, 218. Waar van het
305. Het inwendige van dien onderfcheid der Thee afhangt,
Vuurkolk bezigtigd Wer- 219. Hoe men de Theebladen
kingen in de Lava, 306. Aan- droogt , en van waar de Groene
merkingen over die verfchyn- Thee komt , aid. Veelvuldig
zelen.
307 gebruik daar van in China, aid.
Suez, (Aanmerkingen over de Door de Hollanders eerst in
Landengte van) en over de nio. Europa overgebragt.
220
gelykheid van de Vereeniging
V.
ALETTE PARIROT,(J. DE) Grootder Roode en .Middeliandiche
Zeeen , 426. Welk eerie veran- meester der Ridderorde van
dering die in den Koophandel .Maitha , verflag wegens hem.
aid.
zou te wege brengen.
348
Venusziekte , Geneezing daar van ,
T.
apyten , (Berigt van de Ro- door middet van eenige Zuuren
ineinfche) 479. Welk aan- en een Middelzout.
97
deel RAPHA6L in het vervaar. Verreiykers, door wien en wandigen van dezelve gehad hebneer uitgevonden 55 7 . Aan-
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gevoerde plaarten , om te be- de Ryken , als 'er reden onto
wyzen dat deeze by de Ouden breekt. 451
bekend waren, 557. Ilantner-Wysgeeren , (Onregtmaatige bekingen bier op , 56o. Bewee- fchuldigingen , tegen de) afge.
ring van het tegengefteld ge- geeven , ten aanziene der Staats.
aid. omwentelingen.
voelen.
357
Vufchen , waar in zy van alle
Z.
ander& Geflachten der Dieren 7azinthe , of Zante , kort berigt
verfchillen, 468. Wegens der van dit Eiland, 313
zelver Kieuwen en Ademhaa . Zedigheid , (Het verbaazend toe.
ling, 469. Hoe fterk by bun !icemen der ) geestig gegispt.
de Reuk is, en van hoe veel
35
dienst , aid. Wegens de by-Zee. (Befpiegeling der) 495
zonderheden der Voortteelinge, Zee. kompas , waarneeming hoe de
tad. Wegens het zwemmen der Naalde [feeds lets van de kragt
Visfchen , 47o. Byzonder de verliest, 34.5. De influiting in
werking van de Lugtblaas , aid. Tin daar tegen aangepetzen.
Wegens derzelver ilaap , 471. 346
Welke onderfcheide foorten Ziet , (Onlierflykheid der) zamenvan voedzel zy nuttigen , aid. voeging van de redenen die
Behooren met under de ge- voor dezelve pleiten , 1.Weinig
zellige Dieren, 472. Zyn flora; gevorderdheid der Wyseeeren
aid. in dit fluk , 45.• Hoe veel wy
doch hooren wel.
Vitriool , (Witte of Zink.) aan- deswegen aan de Christlyke
merkingen over de pynitillende Openbaaring verfchuldigd zyn,
kragt van denzelven.
551 48. De zekerheid en het gezag
Yryheid , (Algemeene zugt tot) der Bewyzen , die dezelve
86. Waarona de vroegfte Chris. fchenkt , 49. Derzelver Klaar..
ten Predikers geen openlyke en Eenvoudigheid, 50. floe
Leeraars der Burgerlyke Vry- zy zich uitlaat over den aart
held waren.
89 en duurzaamheid der Belooby Grieken en &mina; , ningen.
5r
hoe zeer in fcbyn gelegen. 192Zietsverhalzing , geestig zeggen
deswegen.
84
W.
Zium en SItLENA. Eene Omer.,
alvisfcheni menigte derzelven (the Vertelling.
39
411
omtrent het Vuurland. 5t6Zonserzang.
Washington. (Verflag van de Stad)Zon ,
werking van derzelver
273 Lichtftraalen op onderfcheide
6o, 61
Water , op welk eene wyze her lichaamen.
door de Zon vervvarmd wordt.Zugten, wie doet het Diet? Ken
63 Fragment.
8z
Waterkrtaken. (Spaanfche) Zie Al-Zwavel-Leverlucht , by het Leo&
colyk en Metaalvergiftiging
carazas.
Wedden , hoe zeer de toevlugt by aangepreezen.
311

1V

Het Plaatje van een Cenv el te plaatzen tegen over bi. 134.

