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LETTER-OEFENINGEN.
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et leezend Publiek ontvangt bier mede den laatffen
bondel der Leerredenen van twee Kerkleeraaren ,
die, aan een der gedenkwaardigite en leerrykfte leevensverhaalen, in de gewyde Gefchiedenis geboekt, met lof,
en tot veeler nut en f}igtinge, hunnen arbeid gewyd hebben . Betuigden wy, by herhaalde aankondiging, ons genoegen over beider Mannen arbeid, by de afgifte van dit
laatfie Deel vinden wy geene reden, om onze goedkeurende oordeelvelling in to trekken . Immers ftemt de manier van behandelinge , in alien opzigte , met de voorbeen gehoudene genoegzaam overeen . Niets blyft ons
dan nog over, dan, eensdeels, onzer, wensch to uiten,
dat, door bet aandagtig leezen van deeze Leerredenen ,
veelen mogen genoopt worden ter verkryginge der gemoedsgezindheden en ter beoeffeninge der deugden , tot
welke de bier ontwikkelde leevensbyzonderheden des
Egyptifchen Regents zoo veele aanfpooringen bevatten ;
en, anderdeels, om ginds en elders jets ter proeve op to
zamelen .
Vooraf zullen wy de moeite van bet overfchryven van
de titels der Leerredenen ons getroosten ; zy zyn de volgende : J AKOP. by de blymaare van JosEPH . Gen . XLV:
16-20 . JAKOB trekt met de zynen naar Egypte, of nadere ontwikkeling van bet plan van Gods Voorzienigheid .
XLVI : 1-7. De ontmoeting van JAICOB en JOSEPH in
E ypte . XLVI : 26 -- 34 . JosEPH de edelmoedige en wyze
,Verzorger der zynen . XLVII: 1-I2. De Egyptenaars
door JOSEPH gefpysd, of de onwaardeerbaarheid des dagely,kfchen goods . XLVII : I3-a6. JAKOU in Gofers , o}' de
GodL ETT . IoCO. N O. 1 .
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Godvrztchtige Grysaard. XLVII : 27. - XLVIII . Dc
Zegenin,cn van don flervenden JAKOB . XLIX. De Begraveris van JAnoB.
L . 1- 14 . JosLPf1's vergeving
zyner Broedercre . L : 15-21 . JOSEPH's Dood en Charmer.
L : 22-26 .
Nu eene en andere proeve zullende mededeelen, verwagt, misfchien , de Leezer, dat wy de ontmoeting van
JAKOB en JOSEPH niet onvermeld zullen laaten .
Aandoenlyk, inderdaad, is dit tooneel, zelf in de verheelding. Nog meer aandoenlyk wordt bet, zoo als bet bier
is opengezet . Zie bier eenige beelden uit de teekening
der onderfcheidene aandoeningen, welke Vader en Zoon,
kort vdor de ontmoeting , vervulden . „ Gelyk ik my
den ouden JAKOB voorftel, (zoo fchildert de Redenaar)
nu eens in diepe gedachten verzonken , dan weder met
ten hemel geflagene oogen van vreugdetraanen dryvende ;
zoms den mond vol hebbende tot zyne Schoondogteren
en de Vrouwen zyner Kleenzoonen van dien JosEPH,
dien zy gedeeltlyk nog nimmer zagen ; dan weder geheel
gehoor zyode naar derzelver voorftellingen en verbeeldingen van de zamenwooning metgzulk een voornaamen en
edelmoLdi,en bloedverwant, van wien elk zich eene byzondere beeldnis in den geest gevormd heeft : zoo verbeelde ik my den vaderminnenden JosEPH, den grootmoedigen weldoener zynes ganfchen geflachts, rustlcos werkzaatn in zyne gedachten en byzondere gefprekken , nu
cens over bet zalige zyner aanftaande ontmoeting , dan
eens over de fchikkingen, waar toe 's Vorften gunst hem
heeft in Mat gefteld . Zyne Echtgenoot en Zoonen kennen -zoo wel, als zyn Vorst, de oorzaak zyner geduurige
mymering . Aan de eerf'en deelt by dezelve voorzeker
openhartig mede . o ! Zyn Vader, zoo als by hem voor
den noodlottigften dag zynes jeugdigen leevens kende, zoo
als by hem in de dagen zyner kindschheid liefkoozend aan
den hals hing of om de knieen huppelde , is hem nag
zoo leevendig voor oogen, als ware by maar drie en twintig uuren van hem of geweest. Dien Vader zal by wederzien, - zal by hem zyn, - zal fteun en troost van
hem erlangen!" Eindelyk ontvangt JosLPx de tyding van
's Vaders aankomst in Gofen , en befchryft , of liever
fchildert, de Redenaar aldus de zamenkomst : „ Liet de
vervoering, waarmede by (JOSEPH) opgewacht werd, den
Aartsvader thands geene bepaalde gedachten meer vry ;
de fnelheid , waarmede by hem tegen ylde, vergunde jo .
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zelven geen verder overleg ; bet verlangen van zyn
hart rende echter zyne fnelfte rosten nog vogelviugt voorby. De nedergeflagene tenten vielen hem op JuDA's aanwyzing eindlyk in het oog ; by hoort bet geblaat der
kudde ; by onderfcheidt de perzoonen , die haar bewaaken ; by onderkent zyne overige Broeders ; zyn oog zoekt
vliegende onder hun naar zynen Vader. Vader zelf beboeft nu de aanwyzing zyner Kleenkinderen Diet ; lpoediger , dan by nu weder verwacnten kon , vait hem de
aanrennende wagen in bet oog ; daar ziet by twee perzoonen naast elkander ; de een is JUDA , de ander - moet
zyn JosEPi-r zyn ; JAKOB treecit vooruit, om z~ch aan
hem to vertoonen ; Jos±~ PI-f ziet , herkent hem duidlyk ;
Du moeten de paarden hunnen loop verdubbelen ; by dit
vliegen fcheenen zy eenen oogenblik to vooren ftil to ftaan ;
de heete wielen rool .en en houden nu -nog bezwaarlyker,
dan de paarden zelven itil ; bet rydtuig ftaat , JosEPH
fpringt van boven neder en valt JAKOB aan den hals, en
SEPH

weent lange aan zynen hall .
„ u ! Ziet gy bet, M . T .

(zo gaat de Redenaar voort)
hoe beiden hier flechts een fchynen to wezen ; hoe vast
geklemd ; hoe om en om elkanders hals geftreogeld ; hoe
fluitend mond op mond gedrukt ; geen woord kan :usfchen zulke lippen door ; de ziel zelve ontmoet zich op
deze boorden ; zelfs de adem vindt geen doortogt . Dit
zal verftikkend zyn ! Maar -- daar breekt TosEPH los ;
by weent ; dit geeft hem lucht ; ziet, hoe zyne traanen
vioeijen langs 's Vaders gryzen baard, -- zoo zeeg geen
Her•mons daauw op Sions toppen neder ; - zy vonkelen,
die traanen, als diamanten voor de kroon der Oudermin
Nog duurt dat zielzaligend geween ; de Grysaard is de
eerfte, die weder lucht tot woorden krygt ; zyne lippen
hebben zich ontworfteld ; zy willen f,reeken ; hoort toch
haare taal, die is : , dat ik nu fterve, nadat ik uw aan„ gezicht gezien heb, dat gy nog leeft ! " Nu Raven in
zulk een heilgenot! Kan dit uw hart Diet draagen ISRAEL,
't welk zoo veel leeds verdroeg ? -- Ja wie zou Diet
moeten beeven voor de verwiszeling van zulk een zalig
oogenblik, 't welk, al duurde het beftendig voord, toch
eenmaal door den dood zou afgebroken worden ? Die taal
is de hoogfte toon der dankbaarheid daar nevens, die nu
geenen wensch op aarde door Gods gadelooze lietde to
vervullen heeft . - De omhelzing heeft een einde, en
rsog heeft Josuu zynen Vader geen woord toegefprokeo !
A a
Maar
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Maar was dit noodig, was zulks natuurkundig mogelyk?
De Aartsvader mogt eenen afgebroken toon uiten,
de ouderdom en bet verdriet hadden zyn hart meer bekoeld : JOSEPH kon niet fpreeken . „ Een middelmaatig
„ Dichter of min getrouw Gefchiedfchryver mogt beiden
„ lange redenen in den mond gelegd hebben : MOZES doet
„ dit niet ; met deeze woorden van NIEMEYER eindigt de Redenaar zyne fchets der zeer aandoenlyke ont .
moetmge.
Niet twyfelende, of veelen onzer Leezeren zal STUART'S
fikfe hand , in bet fchetzen van karakters, uit 's Mans
Romeinfchc Gefchiedenis bekend zyn, zal by hen het verlangen natuurlyk weezen, dat by aan eene karakterfchetze
van JOSEPH zyne welverfnedene pen zal gewyd hebben .
Het opfchrift der laatfte Leerrede vervult die verwagting ;
en willen wy uit dezelve de hoofdtrekken overneemen .
Naa verfcheiden overfraaie aanmerkingen, omtrent JoSEPH's natuurlyken en zedelyken aanleg, welke, onzes ondanks, ons beftek gebiedt over to ilaan, laat STUART
zich in deezer voege uit : „ Het gevreesde zwak van
hoogmoed, de bron van zoo veele fchriklyke zonden,, mag
ons met zekere angstvalligheid doen denken aan zynen
wandel voor God : wy hebben then flechts to herdenken,
en reeds bier zal by voor u, die to recht de vreeze
Gods als bet begin van alle wysheid acht, in den edel .
ften tooi der beminnelykite en eerwaardigfte Godsvrucht
voorkomen .
Godsdienftig onderwys der jeugd, eerbiedige opmerking op Gods wegen , ftille overdenking
Zyner toezeggingen, hadden hem eene maate van verlichtmg in zyne Godskennis gegeven, welke zyne eeuw
verfcheidene eeuwen vooruit was . „ De mensch mag
kwaad denken , God ftuurt zyne daaden ten goede ; we .
derwaardigheden des leevens ontzenuwen geen vertrouwen
op Hem ; Hy openbaart Zich nimmer zonder Zich verftaanbaar to willen maaken ; Hem alleen behoort de ftraf
en vergeving ; zich wreekende treedt de mensch in de
plaats van God ; aan Zyne beloften kan zoo min twyfel
hechten, als aan Zyne Voorzienigheid ; Zyn wil is de allerhoogfte wet ; daar die bekend is, geldt geene andere
bedenking (*) :" ziet daar zyne Godskennis, wel geenzins
(*) Gen . L: 2o . - XXXIX : 21 , 22 .
- L : 24 . - XXXIX : 9.

XL : 8- L: tg.
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zlns tot die hoogte opgevoerd, waarin de Zon der Gerech .
tigheid zich by de volheid des tyds vertoonde , maar
echter met eene helderheid omgeven, die verrukkend ai'.
fteekt by de duistere begrippen van zyne en nog zeer
veele volgende dagen . - De beoefening dezer Godskennis
was in hem waare Godsvereering . Dezelve deed hem den
nanval der ontucht wederftaan, alle gevoelens van eigene
wraak verfoeijen, tegenfpoed in blyde hoop, voorfpoed in
dankbaarheid verdragen, in een afgodisch land, zelfs met
de dogter eenes Afgodspriesters gehuwd, zynen kinderen
Godvereerende naamen geven, en , eindelyk, in bet volmaaktfte vertrouwen op de beloften van den Eenigen
Waarachtigen ontflapen .
„ Schoon de waare Godsvrucht alle plichtsbetraehting
in alle andere betrekking van zelve influit, heeft de heillooze huichelaary der menfchen eene rechtmaatige, doch
ontderende , onvoldaanheid over 's menfchen zedenlyke
waarde voordgebragt , wanneer niet daadlyk de inachtneming van alle andere betrekkingen even duidlyk , als
die tot den Allerhoogften voor ons enkel fchynbaar, blykt .
Voor JOSEPH echter , wiens ganfche gedrag zulk eerie
uitmuntende zedenlyke eenheid voordbragt, als zyn ganfche aanleg uitmaakte, zou deze etnderfcheiding ntmmer
gemaakt zyn : aan dezelve win wy ons nogthands gaarne onderwerpen , verzekerd , flat elke proef van zyne
waarde haaren prys verhoogen moet .
„ Voor anderen was JOSEPH in de veelvuldigfte betrekking alles, wat gy van zynen aanleg kunt verwachten ,
ja zelfs meer . In het algemeen was by een deelnemend
menfchenvriend, wiens hart zoo welwillend jegeus de onbekende gevangenen in den kerker , als rustloos werlcZaamt voor bet duurzaam welzyn eenes ganfchen Volks
was . In de onderfcheidendfte leevensitanden ttond by
met eene rechtfchapenheid, welke hem even fchierlyk als
flaaf bet vertrouwen zynes Meesters , als in het charakter van Staatsdienaar de blyvende gunst van zynen Vorst
bezorgde. Even gefchikt, om zelf to gebieden en de
zwaartte bevelen zonder wederfpraak to doen gehoorzia .
men, als om zelf to gehoorzaamen en in de moeilykfle
verzoekingen trouw to blyven, gaf by het zeldzaam voorbeeld van eenen ongelasterden , tot zynen flood vereerden
Staatsman . en van eenen dienstknecht , die den kerker
boven de fchande van zynen Heer verkoos . In nadere
eit tederer betrekkingen , waarin zoo vaak de Groote man
A 3
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geheel anders words geket d, dan in zynen openbaaren werkkring, en waar de charakterkunde echter de zekertle trekken uit de ongeveinsde houding des huishoudelyken leevens
opzamelt, is JOSEPH eigenlyk voor ons de Groote man,
daar toch de waardy van zyn ftaatkundig hedryf ver buiten onze bereekening ligt . Als Zoon is by bet gehoorzaame kind, bet geen aan der Broederen wangedrag geen
deel neemt ; de dienstvaardige Zoon , die zich eenzaame
en lange wegen getroost ter Vaders gerustttelling ; de
vuurige Vaderminnaar, wiens hart op bet hooren van den
vadernaam hem breekt ; de dankbaare verzorger des ouderdoms van hem, die hem alle zyne zorgen in vroegere
dagen had waardig geacht .
Als Broeder mogt zyn
afkeer van bet kwaad en 's Vaders heimelyke vooringenomenheid hem den fchyn van bedilzucht , overbrenging
en verwaandheid in de oogen zyner Broederen geven : by
echter had bun lief, bedoelde nimmer wraak van bet geleeden leed , was llechts omzichtig by hunne wederontinoeting, en toonde daarna cene grootmoedigheid en broe .
dertrouw , die to groot fcheenen voor bun min edel en
2elfverwytend hart, maar die tot aan zyn leevenseind
suet zulk eene zorgvuldigheid voordduurde, dat wy hem
itervende konden hooren zeggen : „ gy verliest my, maar
„ God zal voor u zorgen !" - Als Echtgenoot fchynt de
gefchiedenis , aan haar byzonder doel to zeer bepaald ,
ons geenen trek over to laten . Hy won by zyne ASNATH
flechts twee Zoonen , is hier bet ganfche bericht : maar
dit zelf , M . T . , is my genoeg , is meer dan gy van
2ynen aanleg wachten kondet . Hy, de Zoon eenes Vaders, die vrouwen en byzitten had, de afftammeling van
Voorvaderen , by wien de veelwyvery in zwang was,
bleef getrouw aan zyne eenige huisvrouw . Het is waar,
de Egyptijche wet verbood den Priesteren de veelwyvery :
maar JOSEPH was geen Priester, was zelfs geen
En waar toch was de ftrengfte huwelykswet ooit
de waarborg voor de huwelykstrouw der Vorften? --- Even
weinig teekent MOZES van hem aan ass Vader : maar
dat weinige wordt weder meer , dan zyn aanleg kon be- .
looven . JOSEPH den Zoon eenes Vaders, die zynen Broeder bet eerstgehoorte-recht ontvreemdde, waar in deszelfs
Moeder hem, ter misleiding van IZAaK, behulpzaam was
geweest ; die cent partydige liefde onder zyne kinderen
had laten 1~ly1:en , en van dezelve niet terug gekomen
was tot can zyn Ieevenseind , -- hebben wy zich eerst
zien
EgypteE

naar .
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zien bemoeijen, om JAICOB zynen zegen toch niet to doen
verwarren over zyne Zoonen , en d_,,arna gereed gevon •
den, om even dankbaar en met gelyke liefde de kindskinderen des min gezegenden, als die des meergezegenden to zien gebooren worden op zyne knieen .
„ Voor zich zelven , eindelyk , was JOSEPH al dat
geen, wat by met zoo groote, wyze en zoo edele deugd
De tegenfpoed , hoe fel die hem ook
moest zyn .
floeg , kon den blos des inwendigen vergenoegens van
zyn gelaat niet weeren ; de voorfpoed, tot welke hoogte
die hem bragt, kon hem zyne zorgvuldige bedachtheid
nooit ontnemen ; omhuld in zyne eigene deugd en godsvrucht , drongen de godlooze faster en yskoude ondank
zoo min, als de blaakende hitte der hofgunst , tot zyn
hart door . - Zyne leefwyze moet zeer maatig en geregeld zyn geweest , want by leefde lang voor zulk eenen
man, en zyn einde naderde met rnerkbaare fchreden .
„ In ebn woord : (zoo cindigt deeze karakterfchets)
Josr:YH bragt den voortreflykften aanleg mede in alle
ftanden en omftandigheden , en leverde bet voorbeeld
eener zedenlyke grootbeid , die de flaaffche ketenen in
gulden cierfel van de deugd verkeert , en vorstlyken luister als het flaauwe maanlicht kwynen laat by den fchitterenden zonnegloed der zedenlyke gerechtigheid ."
Agter deeze Leerredenen ontmoeten wy cene Narede,
van welke wy nog een kort verflag zulkn doen . Onder
een vloed van wourden , koomt de hoofdzaaklyke inhoud
hierop neder . In de Voorrede voor bet Eerfte Deel hadden ooze Leeraars zich voorbehouden , de bedenkingen
en aanmerkingen, welke tegen hen zouden ingebragt worden, in cene Narede to beantwoorden . In de waarfchynlyke onderilelling fchynen zy, derhalven, geleefd to hebben, dat op hun Werk een aanval zou gefchieden : eene
onderfteiling, vreemd, ecnigermaate, in Schryvers , die
voorzeker geene ongunftige gedagten omtrent hunne Leerredenen moeten gevoed hebben, naardien zy anderzins, naa
bet uitfpreeken derzelven, niet tot de openbaare uitgave
zouden befloten hebben : een lot, welk, onder de duizenden Leerredenen, welke jaarlyks aan Gemeenten by monde
worden voorgedraagen , alleen de zulken bejegent , die,
immers naar het oordeel der Op (tellers, boven den grooten
hoop, eene byzondere uitftcekendheid bezitten . Intusfcher)
zyn de Leeraars in bunne verwagting to leur gefteld . Zeif
daar wy van hun werk met goedkeuring gefproken hadden,
A
4
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fchynt ook dit hunnen byval niet weg to dhhaagen, als
hadde onze taak gevorderd, bepaaldelyk de redenen onzer goedkeuringe to melden : iets, waartoe wy de verpligting zien noch erkennen . Waartoe dan dit gedeelte
der Narede ? Wy weeten het niet . Ook fchyven de
Leeraars zelve van de noodzaaklykhei .d daarvan niet overtuigd to zyn, volgens hun eigen fchryven , bI . 395 en
396. Een vender blyk van antwoord zonder tegenbedenking levert deeze Narede op , in de verdeediging van
bunne opvattinge van bet woord Ouderdom, Gen . XXXVIL
3, door de meeste uitleggers in de beteekenis van kPysheid opgevat . Wy erkennen de gcgrondheid der uitle
Binge. Doch waarom de redenen deezer uitlegginge niet
op de pla_ats zelve vermeld, 't geen , als onwelftandig in
het beloop der Leerrede , in eene Aanteekening zeer
voegzaam zou hebben kunnen gefchieden?
Eindelyk
ontmoet men bier nog eenige aanmerkingen op eene aankondiging van de bel:ende Leerredenen van den Hoornfchen Leeraar B . VAN MARKE N over JOSEPH , in de
Utrechtfche Courant geplaatst : aanmerkingen, welke van
fcherpheid niet kunnen worden vrygefproken, en welker
ongepastheid den Brooder -leeraaren zedert is gebleken ,
door do verklaaring van Ds . VAN MARICEN, huu gedaan ;
die ten gevolge heeft gehad, dat de volgende Nota ona
ter plaatzing is toegezonden , die wy, woordelyk, hier
wel hebben willen inlasfchen
,, Wy zyn door P. VAN DER EREGGEN PAAUW en m.
~, STUART verzogt, ten behoove van Ds . B . VAN MARKEN,
„ die voor hunnen voorflag bedankt heeft , om zynen
• brief, aan hun over dit onderwerp gefchreeven, gratis
• verkrygbaar to maaker. voor alle de bezitters hunner
• gedrukte Leerredenen , aan bet Publick to berichten
• „ dat Ds. B . VAN MARKEN zich verklaard heeft, noch
• „ fleller van de adver4tentie to zyn , waarvan in de
• „ aangehaalde Narede wordt gewag gemaakt, noc1l
• „ eenige kennis van dezelve gehad to hebben , en de
• „ bewuste advertentie , in zoo ver dezelve ten duel
• „ mogte hebben , bet werk van de Pred . VAN DER
• „ BREGGEN PAAUW en STUART in een haatlyk licht
„ „ to plaatzen , to verfoeijen, gaarne erkennende, dat
„ „ bet zelve zeer veele verdieniten heeft en alle aan• „ pryzing waardig is .""
Tot flot voegen wy 'er nevens , dat ons niet onverfchillig was, bet genoegen over onze goedkeuring van
bun
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L un Werk, betuigd dnr.r 31 :,rt en als VAN DErt BREG .
GEN rAetUw en STU4Ie:, wien WY, OM meer dan eeiia

reden , hoogachting toedraaoen, en daar van, by deezen,
openlyke betuiging doers .
Gedenkwaardigheden twit de Scheppings en Aartsvaderlyke
Gefchiedenisfen , met ophelderci de en praktikaale Aan9nerkirgen, door JACOBUS ENGELSMA MEBIUS, Predikant to Ryperkerk en. Hardegaryp . Ifle en Ilde Deel. Te
Utrecht, by W, van Yzerworst, z 79 ~ In Sr . Svo.
et gunflig ontbaal van het nuttig Hrsisbock van
H
enaamd Gedc9!h ,a~ rd1ghcden tilt het openbaar
leeven van fcfus, heeft den arl eidzaamen
opgefER-

GEN,

MEBIUS

wekt , om foortgelyk Werk, over de Scheppings en Hartsvadcrdjke Gefchiedenisfen , voor zyne Inede-Christenen
to vervaardigen. Het goede oogmerk van den Schryver
.-her lof. Wy willen ook geenzins ontkennen,
verdient z
dat due Boekdeelen een aantal goede en nuttige aann,erkin en, over de oudile verhaalen van den Bybel, in
zich b vatten . Die over 't leeven van Abraham zyn ons
allernicest bevallen . Maar de geheele behandeling is ,
n ,, ar ons inzien, (r) to omflachiig . Jn twee Boekdeelen,
die to famen 6zo bladzyden vuilen , wordt Diet meer,
dan de 3r eerfle Hoofdfiukken van Genefis, verhandeid .
Men vindt bier zaaken, die men nergens minder zou verwachten, b. v. by gelegenheid van de welding der fchep .
ping van de eerfte menfchen , een breed ontleedkundig
verflag van ons lichaanielyk geflel, en alle deszelfs byzondere leden . (a) Te veel doormengd met de wederlegging van verfehillende gevoelens , die fomtyds nicer
gefchikt is , am eenvoudige Leezers in verwarring to
brengen , dan we] tegen dwaalbegrippen to beveiligen .
(3) Zy is oak diet altyd ingeiicht naar de beste, thans
by des kundigen algemeen erkende, uitlegregeis, en veel .
al to zeer' gehecht aan her aangenomen Theologisch flelzel . Gen . I: r wordt, tegen fact fpraakgebruik, overge .
zet, God fchiep DA HEMELEN e;T ce aarde . -- Vs . o is do
Geest van God dat oneindig vernioogen, dat job XXXIII :
4, by afwisfeling, de adera des
atioc ;i hc~r, en aldaar, en elders, reeds van ouds, ais de bran van 't beitaan en leeven van gefchapene =weezens wordt aangenierkt , (P1. XXXIII : 6 . C''IV : 3~) .) en dat, in laatere
#chr :f
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fchriften der Openbaaring, duidelyk, als een verflandige,
almagtige en vrymagtige werker, van zyne gavetl en werkingen onderfcheiden wordy . - i Kor. XII : 4-rrvs . 26, en H. III : 22, zal, in de woorden, last ons menfchen
rnaaken , en , de mensch is aan een ieder van ons gelyk
geworden, de hooge verborgenheid der Drieeenheid fchuilen . --- H . II : 17 wordt een werkverbond opgericht
tusfchen God en Adam , als bet vertegenwoordigend
Hoofd zyner nakomelingen .
H . III : 15 wordt niet
duister aangeduid, dat onder Eva's nakroost een buitengewoon nuttig perfoon zou voortkomen, , die den Satan
zou verpletteren : by welke gelegenheid de Leeraar eene
flerke aanfpooring tot eene naauwe geloofsvereeniging met
jefus Christus invlegt .
Volgens H . III: 18 heeft
God, door 't laaten wasfen van doornen en distelen, en
allerlei onkruid, als een teeken van zyn ongenoegen over
de zonde der menfchen , ter hunner itraf , geduurende
den afloop der eeuwen, als een brandmerk der aarde in .
gedrukt, en hierdoor tevens ons den aart van ons tegenwoordig inwendig beflaan van natuure klaar willen afbeeldcn , als waaruit allerlei ondeugden nu van zelve
weelig voortfpruiten . - Over H. V wordt onder andcren
aangemerkt : „ De gefchapene mensch was een wezen,
en Uevatte nogthans twee perfoonen in zich . Waar is
iets in de gantfche gefchapene natuur , dat , offchoon
zeer van verre, eetie meerdere gelykheid heeft met Hem,
die in zeker opzicht drie, en nogthans in wezen ddn is 2"
Over 't verblyf van Noach in de Arke', Gen . VIII.
„ Dit zyn verblyf in deeze wooning , met alle zoorten
van dieren, was eene leevendige afbeelding van Let gene
eens in Gods Kerk , in Mesfias dagen, zoude plaats vinden ; wanneer de wolf met bet lam verkeeren, de luipaard
met den geitenbok nederliggen, bet kalf, de jonge leeuw en
bet mestvee zich zamen vereemgen, de koe en de beerinne
zamen weiden , de jongen zamen nederliggen zullen, en
de leeuw , gelyk de os , ftroo eeten , en een zoogkind
zich over bet hol van een adder vermaaken , en een geipeend kind zyne hand uitfteeken zal in den kuil van
En hiermede zullen
een Bafilisk , jef. XI : 6, 7 ."
wy genoeg gezegd hebben , om den geest en de bruikbaarheid van dit Bybelwerk to leeren kennen .
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Viertal Leerredanen, over de beocfj'ening van den Cfriste .
lyken Godsdienst ; dour I3ERNARDUS VAN M ARKEN ,
Predikant to Hoorn . Te Hoorn , by j . Breebaatt ,
3179y . In gr. 8vo. 126 bl. , met cc,- ; hoorbericht
van r 4 bl.
. VAN MARKEN, wien WY uit deszelfs leezenswaardige Lcerredenen, over bet leeven van Jofef,
reeds als een verftandig Prediker hebbcn leeren kennen ,
geeft ors wederom een viertal Leerredenen in handen,
e!ie betrekking hebben op de Zeceleer van bet Euangelie, en derzelver naauwkeurige beoefening . In de eerfte
Leerrede, over Matth . XI : ;o, wordt de beoefening van
den ChristelykenGodsdienst aangepreezen . De tweede,over
I Tim . IV: 8 in 't midden, flelt de beoefening van den
Christelyken Godsdienst, van de8zelfs voordeelige zyde,
voor . Dc derde, ever Gal . VI : 7, bevat 't naauw verband
tusfchen de beoefening van den Godsdienst en de eeuwige ~ elukzaligheid . De vierde, over i Petr. V : 5 in 'z
midden, eene Vethandeling over den Christelyken ootmoed .
Zic bier bet kort beloop der eerfte en vierde Lcerre.de . In de eerfte doer de Redenaar eerst den letterlyken
zin van 's I-ieilands -woorden , want myn jctk is zacht, ena
myn last is ligt, verftaan . Daarna verhandelt hy, naar aanleiding derzel-ven, de volgende byzonderheden . i . De
beoefening van Jefus Godsdienst pryst zich van zelve aan
als redelyk en billyk, s. Zyne voorfchriften zyn juist
berekend naar omen aatileg en vatbaarheid . 3 . De beoefening van Jefus Godsdienst is aangenaam en voordeelig .
4 . Daartoe is ali*4inmoediging in de leer van Jefus zelve,
waardoor dezelve gemakketyk words . Dan worden
eenige bedenkingen , die 'er tegen kunnen opry'zen , nit
den weg genomen . z . Indien Jefus uitfpraak w9ar is,
hoe komt bet dan, dat de Euangciie-Godsdienst zoo weinig betracht words ? 2 . 'Er zyn tog in de fch ; ftca des
N. Verbonds gezegden dip tegen Jefus uitfpraak fchyncu
in to loopen : by voorb . alien , die godzziig wiileri leeven in Christus •,
; Oat men door
veele verdrukkingen moet ingaan in het Koningryk der
Ilemelen ; dat bet pad der deugd eon f-ns l pad is, en
ciergel,ken . 3. De itiwoonende zo :ide, de kracht der
verdurvenheid, de leden, die op aarde 2yn, de verle;d
D
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ding der waereld fchynen bier grootelyks in den weg
to flaan . - Op de wel ingerichte bedutwoording van
deze bedenkingen volgt nu , by wyze van toepasfing ,
eene dringende aanpryzing van Jefus Godsdienst uit dat
oogpunt.
Ia de vierde Leerrede leert de Eerw. VAN MARKEN
eerst den waaren ootmoed, in deszelfs aart en uitwerkfels, kennen . Waare ootmoed is gelegen in eene dankbaare bewustheld van 't geen men is, gepaard met een
befchaamend gevoel van 't geen men weezen moest en
weezen kon . Haare uitwcrkfels zyn de volgende : De
ootmoedige flelt zich aan God voor, gelyk by is, in zy,
ne waare gedaante. Hy fcbryft alles, wat by heeft, Diet
zich zelven toe, maar der genade Gods . Hy ziet Diet
uit de hoogte neder op anderen, die minder in rang zyn,
minder gaven en vermogens hebben, dan by ; maar by
acht een ander uitnemender , dan zich zelven . Hy onderwerpt zich aan God, als by kastydt, en belydt, d'at
by dat, en nog veel meer, overwaardig is . En by Bunt
gaarne, 't geen God aan zyne medemenfchen gaf . Daarna gceft by de vruchten en voordeelen van den waaren
ootmoed to befchouwen. Zy bee€t vergenoegdheid en
veede des gemoeds ten gevolge ; maakt ons alleen gefiiil ;t tot echte discipelen van Jefus ; draagt de Goddelyke goedkeuring en welgevallen weg ; veroverft ook de
achting van alle verlfandige en braave menfchen ; bebaalt waare eer, en volgt ook, in donkere tyden, Jefius
leiding. Vervolgends tracht by de betaamelykheid van
deze deugd, zoo uit de befchouwing van God, en van
ons zelven, als Christenen, als uit de Euangelifche ver9
maaningen, to doen gevoelen . Hierby voegt by de aanpryzing van eenige middelen, die dienen kunnen, om ons
deze deugd eigen to maaken : Regte kennis van ons zelven, geloof aan 't Euangelie, geduurige bepeinzingen van
bet kruis van Christus, geduurige waakzaamheid op do
eeifle beginfelen der zelfsverhefhng, opmerkzaamheid op
de wegen, die onze gezegende Verlosfer inf aat, om onzen hoogmoed in ons to krenken , en by trappen uit to
roeien , oplettendheid op uitmuntende voorbeelden van
ootmoed, die in den Bybel voorhanden zyn, en eindelyk
geduurige overweeging van de laagte , waartoe God
zich, om onzen wille, nederbuigt . A11es wordt met gepaste vermaaningen en opwekkingen befloten .
In then trant zyn ook de andere floffen behandel3.
Men
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Men kan ze, met genoegen en frichting, leezen, al is 't
ook, dat men, bier en daar, cen juister denkbeeld, of
gepaster uitdrukking , en welligt , over 't geheel, wat
meer vunr en leeven , by de voordracht van zoodanige
onderwerpen, mogt wenfchen .
Gewyde Rhetorica, of Proeve over de Ihelfprekendheid der
II. Schrift . Te flmflerdam , by F . Drayer , I799>
In gr . 8vo . 397 bl.
at 'er, in de gewyde Schriften, veelvuldige trekken
D
van zuivere welfpreekendheid en dichterlyke fchoonheden, zelfs van 't verhevenfte foort, voorhanden zyn,
is federt lang erkend, en bier en daar met voorbeelden
van verfchillcnden aart bewezen . 'Er ontbrak , dus verre, in onze taal, een Werk, waarin men 't gene , dat
daartoe behoort, tot een geheel gebragt, en wel geran~n
fchikt, kan overzien en beoordeelen . Dezen arbeid heeft
de ons onbekende Schryver van deze gewyde Rhetorica,,
of Proeve over de welfpreekendheid der H. Schrift, op zich
genomen . Het draagt allerwege de duidelykfte bewyzen
van de bekwaamheid des Opttellers , am uit de beste
fchriften der beroemdfte Dichters, en auderen, die betrekking hebben op de beoefening der traaie letteren, een
ruimen voorraad to verfamelen voor bet vak , waarin by
heeft willen werken . Uit Rollin, fddiron, Fenelon, Bat .
tcux, Blair, Richardfon, Osfan, Tasfo, Milton, Thomfon,
Pope, Young, Klopflock, en veele andere, met roem be .
kende, Schryvers , worden bruikbaare bydraagen gele .
verd . De Autheur noemt zelf dezen arbeid, zediglyk,
cone ligie proeve, over de welfpreekendheid en flyl der H
Schrift, en, uit dat oogpunt befchouwd, verdient dezelve
waarlyk lof.
In eene voorafgaande Inleiding, worden , over de welfpree .
kendheid der heilige Schrift in 't algemeen , cenige aan .
merkingen medegedeeld . Waarna de Schryver tot de byzondere.befchouwing der Figuren teritond overgaat, en eerst
handelt over de Figuren van hartstocht, waartoe 4pofopefis, Excdamatio, Suppresflo, Admiratio, Invocatio, tlpoflrophe, Profopopoiia, Sermocinatio, Imprecatio, Interrogatio, Obfecratio en Ironia gebragt worden . Daarop vol .
gen Figuren van cieraad, llllegoria, Metaphora, Compa .
ratio , Confenfus, Gradatio, Jllufio, Jntithefis, Contraria,
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Hyperbole, Jynplifcatio, IHypotypofs ; en eindelyk Figuren, die, hoewcl niet tot het hartstochtelyke, noch tot
cieraad behoorende, echcer den flyl eene ongemeene le .
vendigheid en kracht byzetten : Bntonomafaa, zinticipatio, Synecdoche .
Achteraan zyn nog eenige losfe Aan .
merkingen gevoegd, tot opheldering van vorige gezegden .
Men vindt daarin, gelyk in 't geheele Werk, een aantal
goede gedachten, en aanwyzingen, die haare grcote nuttigheid kunnen hebben . 't Is yammer, dat dit Werk,hier
en daar, ontcierd wordt, door onachtzaamheid onitrent de
regels der Nederlandfche taal . Het heeft ook nog andere gebreken .
Een voornaam vereischte in iemand , die een gcwyde
Rhetorica wil fchryven, is bedrevenheid in de ooripronglyke taalen , waarin de heilige Schriften zyn vervaardigd, en in de waare uitlegkunde des Bybels . Wy twyfelen, of de Schryver van 't Work voorhanden hiermede
genoeg vertrouwd is . Ook heeft de Ovsterfche, en in 't
byzonder de Hebreeuwfche , Dichtkunde haare b yzonde .
r e eigenfchappen , die wet grondig dierten gekend to
worden , om de Hebreeuwfche dichtflukken met de
voortbrengfels van andere fraaie vernuften in vergelyking to brengen .
Men kent de Clasficale Werken
van Lowth, ilerder en Yones, waarvan evenwel de
Schryver ook weinig of geen gebruik fchynt gemaakt
to hebben .
Somtyds vindt by Figuren , daar de
taalkenner niets van die natuur zal aantreffen , en
dichterlyke fchoonheden , daar men, behalven het taaleigen der Oosterlingen, niets van die natuur behoeft to
zoel:en . Hier en daar zou naauwkeuriger kennis van den
eigen aart der Hebreeuwfche Dichtkunde andere oogpun .
ten hebben doen aanneemen . Het zou niet moeilyk val
ten , dit een en ander met voorbeelden to bevestigen .
Wy vergenoegen ons met de volgende aanmerkingen, ten
bewyze van bet gezegde , ten aanzien van gebrek aan
taalkennis .
B1 . 34-2 . „ De naam El wil flerkte zeggen . Zy drukt
veelmeer aldus uit , dan of men haar door de flerkc
vertaalde , en geeft , zoo dikwerf zy omtrend God go .
bruikt wordt, zyn meerdere voortreffelykheid in macht,
boven alle andere weezens, to kennen . God wordt dier .
halven by wyze van verhef loge, vermids by bet eerile
begin , en de veortduuring aller krachten is, tie flerkte
zelf genaamd." Deze beteekenis heeft even weinig grond,
als
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n1s de nadruk , die 'er in gezocht words . De famenvoeging van El Gibboor, Jef. IX : 5, maakt dezelve, onder
anderen, geheel onaanneemelyk, orn niet to zeggen , dat
deze naam , zoo wel van allerlei gewaande Godheden ,
als van den Allerhoogften, gebruikt wordt .
„ De naam Sebaoth zegt Heirfchaaren. Dit is mede
pen toevoeglyke naam , noewel zy in de Overzettingen
zoodanig voorkomt . Beter las men, zoo dikwyls 'er van
de there der Heirfchaaren gewaagd wordt , Heere de
Heirfchaaren ; of, zoo men cene invulling verkoos , laat
bet dan 't woordeken Gy , wezen ; Heere Gy Heirfchaaren . Immers, indien men den naam Sebaoth als een eigen naam befchouwt, kan 't niet anders zyn ; want eigen
naamen regeeren geene andere woorden , gelyk men met
kan zeggen, David der Israeliten ." Sebaoth is geen eigen
naam , en in de famenvoeging , Ileer der Heirfchaaren ,
words God verftaan , 't geen 'er foms by words uitgedrukt, wanneer men leest, Heer, (Yehova) God der Heir""",are" .
BI . ?50 . „ Pf. CXXXII : 8 . Gy, en de flrke uwe fierk .
te ." Dit ftaat in 't Hebreeuwsch niet, en, al wat hier
verder, tot uitbreiding van dit denkbeeld, gezegd wordt,
is kwalyk geplaatst . Men vertaale liever, do arke uwer
heerlykheid, of majefleit, dat is, de arke, die uwc majefeit vertoonde. Even als Pf. LXIII : 3 . Ik heb u, in 't
heiligdoin, aanfchouwd. Daar zag ik uwe flerkte, (liever,
uwe majefieit,) en ear .
Nadrukkelyk Betoog, dat Ongodsdierfligheid de bron zy
van tydelyk en ecuwig On,;eiuk , Godcdienfligheid in
tegendecl de bron van tydelyk en eeuwig Geluk . Uitgegeeven door de Maatfchappy : Tot Nut van 't Alge .
meen . 7'c fhnfleldam, by H . Keyzer , C . de Vries an
H. van Munfter, 1799 . In 8vo . 165 bl.
a, .
7 an de drie Verhandelingen, in antwoord op deeze be

Vraag ingelioomen , heeft de lo flyke Mtaa
fchappy bet bier afgegeevene aheen waardig gel:eurd,
om door den druk to worden gemeen gemaakt . De Schryver 'daarvan is de Eerw . JOANr ES CLAkISSE , Leeraar
in bet
rkgenootfchap der Hervormden to Enkhuizen ;
ecn Man, ook door and ere Schriften, met lof in ons Vaderland bekend . Zo wel de uitgefchrevene Vraag zelve,
als
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als bet Antwoord dagrop, doet ecre aan de Maatfchappy,
I-let belangryke der Vraage ontvouwt de Schryver opzet .
telyk in de fraai geftelde Inleiding , in welke , gelyk
door de geheele Verhandeling , by eenen toon aanneemt,
juist berekend naar den fmaak en de vatbaarhcid der
talryke klasfe van menfchen , welker onderrichting bier,
meer bepaaldelyk, bedoeld wordt . Zo wel om deeze reden, als om de zaaklykheid van den inhoud, alwaar gezond verftand, beredeneerde godsvrugt en manlyke ernst
tegen elkander wedyveren , hebben wy met bet uiterie genoegen dit Betoog geleezen, en zyn , daarom , vol
van den hartlyken wensch, dat, door gepaste aanwyzing
van lieden, die hunnen invloed op den , dus genoemden ,
geineenen man behoorlyk weeten to doers gelden , bet
getal der Leezers moge vermenigvuldigd worden . En
niet alleen onder den gemeeneu man , maar onder alIe rangen en ftanden . Want , ondanks den gemeenzaam en fchryftrant , door den Eerw . CLARISSE, naar eisch
der bepaalinge , in de opgegeevene Vraag , gebezigd,
houden wy ons verzekerd , daar by alle platte laagheid zorgvuldig heeft vermyd, dat ook de geoeffenden
zich der moeite van dit Betoog to hebben doorleezen
geenzins zullen beklaagen. Zie bier bet kort beloop der
zaaken, door den Eerw. CLARISSE behandeld . Naa alvoorens, by manier van Inleidinge , bet belangryke van
bet tegenwoordig onderzoek to hebben aangewezen, ontvnuwt by, in bet Eerfte Hoofdftuk, den zin van bet
Voorftel , met aanwyzing, wat gehiik - wat ongeluk -Wat tydlyk en eeuwig ongeluk -- wat GodsdienJlighcid en
Ongodsdienf igheid' zy . Van deeze woorden , welke dikmaals in een zeer verkeerden zin vetftaan worden, wordt
bier de waare rneeniag , zo door gemeenzaame voorbeelden, als door redekavelingen , den eenvoudigen Leezeren
duidelyk aan bet verttand gebragt . Thans, in bet Tweede Hoofdftuk, ter oplosfinge van bet Voorftel overgaanden , voert CLARISSE de volgende bewyzen aan : „ I .
y , Godsdienftigheid fchenkt de verhevenfte genoegens
,, Ongodsdienttigheid de hoogfle ongenoegens. 2 . Gods„ dienftigheid opent al -le bronnen van genoegen : -- terwyl Ongodsdienfligheid dezelve verftopt. Godsdien• ttigheid zuivert dezelve en verhoogt ze : -- Ongoddsdienftigheid bederft ze en maakt ze onbruikbaar . Gods•• dienftigheid geeft nog overweegende genoegens onder
• ongenoegens : terwyl Ongodsdienftigheid alsdan dubbel
„ on-
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,, ongelukkig maakt." Terwyl de Eerw . CLARzssE de
bovenftaande bedenkingen doet gelden ten aanzieu van
den voor- en nadeeligen invloed van Godsdienlligheid en
Ongodsdientigheid op bet tydlyke leeven , ontvouwt by
vervolgens de uitwerkzels van beiden, ten goede en ten
kwaade, met opzigt tot bet toekoomende beftaan ; be.
Iluitende alles met aanfpooringen ter Godzaligheid , op.
losfing van zwaarigheden, en eenige nadruklyke raadgeeving en .
Bykans verlegen olntrent eene keuze , om lets ter
proeve der fchryfwyze to geeven , bepaalen wy ons tot
de volgende aanwyzingen omtrent de meening van bet
woord ge,'uk, eerst, by manier van ontkenninge, voordraagende, waarin hetzelve vies moet gezogt worden. Op
de vraag, wat is geluk? zyne aanfpraak, zo als by door
bet geheele Betoog doet , onmiddelyk tot zyne Leezers
wen dende , redekavelt by aldus : „ Dat is al een won• derlyke vraag : ook f Wie is 'er die niet weet, wat ge• luk zy? Honderd maven op eenen dag gebruikt men
• dat woord ; en men zou nog vraagen : wat of bet bete• kene? -- Maar, zagt wat , Vrienden! laat bet ons
• toch eens wat nader bedenken ! Zouden wy ons niet
• wel eens op dit ftuk kunnen bedriegen? Zou niet wet
• eens geluk geheten worden, dat toch waarlyk geen ge• luk, la, dat misfchien ongeluk is?
„ Daar tlaat gy van op to kyken :
maar be• denkt bet eens ; wy willen maar eenige voorbeelden
• gebruiken .
,, Als wy aan Koningen en Vorfl:en denken, die in
• aanzien boven andere menfchen verheven zyn , die
• duizenden van onderdaanen en dienaaren onder zich
• hebben , die gernakkelyk en in overvloed kunnen lee„ ven ; dan zouaen wy wet zeggen : - dat zyn eerst ge.
• l ukkige menfchen ! -- Maar bezien wy bet van naby,
• en merken wy al de lasten, zorgen en moeilykheden ,
• aan but ambt verbonden , .-- meiken wy op, hoe me• nig een Koning vrywillig van zyn kroon affland ge .
• daan heeft - zien wy, hoe veele rampen en gevaaren
• hen dreigen, en hoe akelig zomtyds bun uiteinde is . . ..
moeten wy wel gelooven, dat die hooge rang bet
•„ dan
waare geluk niet altyd geeft . Trouwens, dat kunnen
• wy van then magtigen Oosterfchen Koning sALOMO ook
• leeren, die, naar zyn zeggen, van al zyne koninglyke
LETT. 18,00. NO . 1 .
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• magt en grootheid, by eigen ervarenis, beyond, dat, he• laas! dit alles ydelhcid en zielskwelling was, en dat by
„ 'er geen voordeel van had onder de zon (*) .
„ Koninglyke grootheid is dan bet waare geluk niet
•
,,, neen! zal mogelyk iemand zeggen ; - maar,
de
naaste
den Koning to wezen, dat is allerwensch•,,, lykst : -- aan
dan regeert men in cens anders naam , en -,,, begaat men feilen ! die komen voor rekening van den
Vorst."'
„ Wel aartig uitgerekend ! maar
•• kom
aan, Vriend! laat ons fleebts eens de Bybelfche
• Gefchiedenis raadpleegen ! Gy weet wel, hoe groot een
• man HAMAN was aan bet Hof van Keizer AHASVE„ Ros : daar had by alles to zeggen en kon alles doen,
„ wat by wilde : Nu was by wel gelukkig, niet waar?
„ - Neen zeker : want -- een Jood, die niet diep ge„ noeg, near zyn zin, voor hem boog, maakte zyn ge„ moed geheel ontfteld en ontevreden ; zodat by, met al
• zyn gezag en grootheid, hoegenaamd geen waar genoe„ gee kon fmaaken, maar zelf, van zyn aanzien en de
„ gunst des Konings , zeide : Dit alles voldoet my
„ niet, zo lang ik den good MORDECHAI nog aan het Koninglyk Hof zie blyven .
En, hoe kort duurde zy„ ne heerlykheid ! Al fpoedig eindigde by zyn levee
„ aan bet krUis .
„ Al weder dus bet geluk niet! -- Maar - wie rydt
„ ons daar zo prachtig in zyn koets verby, met zulk een
„ sleep van hedienden? Dat zal wel een gelukkig menssh
• zyn ! Neen, Vrienden! daar fcheelt veel aan ! Fly wensch .
„ to zo gaarn kinderen to hebben , maar by krygt ze
• Met, en daarover treurt by . Daarby heeft by veel ver„ driet in zyn geflacht ; en, tot overmaat van ongeluk,
„ ftaat by ontzagchelyk veel uit van de podegra en bet
„ graveel .
gedie vrouw daar over , die is vast zeer
„ Maar
lkkig! jong, fchoon, van elk geacht en aangehaald,
„ m een' goeden Band getrouwd, moeder van een party
• lieve kinderen : wel, wat zou haar nog ontbreken? -„ Heel veel, myne Leezers! leder vindt haar beminlyk,
„ be(*) Pred. II : ir, volgens de Vertaaling van Prof . VAN
NIELSVELD,

volgt.
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„ behalve bur eigen man ; die ziet liever andere Vrou .
• wen ; blyft 's nachts laat uit, en als by t'huis komt, is
„ 'er aan vloeken en tieren geen gebrek . Denkt Du maar
• eens na, of die vrouw wel zo gelukkig zy?"
Als eene ineentrekking der aanwyzingen, waar in de
waare Godsdienftigheid moet gezogt worden, willen wy
bet volgende affchryven : „ Zunder praalery , zonder
• kniezen, zonder bedilzucht, zonder een onvriendelyk,
• altyd zuchtend gelaat , zonder in her oog loopende
• onderfcheiding in Heeding , houding , fpraak , enz. ,
„ -- zonder den fchyr, van hooger vroomheid , dan
„ die van anderen , to willen vertoonen, u op waare
• Godvrugt en deugd toezelegd, en dezelven, zoo in de
• eenzaamheid, als in bet gewoel der waereld, - zoo
• in uw buisfelyk leven , als in de gezellige verkeering
• in den burgerlyken kring,
zoo onder uwe bezigheden
• en arbeid , als by geoorloofde uitfpanningen , betracht
• en getrouw gebleven ! - Dit zal voor ligchaam en ziel
• voordeelig zyn , uw huisgezin doen welvaaren, den
• Taster en kwaadfpreekendheid verftommen, u op uw
• doodbed vertroosten, en - de eeuwige liefde en gunst
• van onzen God en Vader, door JEsus CHRISTUS, u
• verwerven ."
Veel meet nog dzonden wy, verboodt zulks ons beftek niet , uit deeze leerzaame Verhandeling affchryven ;
dock de aangevoerde proeven oordeelen wy genoeg, on=
des geagten CLARISSE'S manier van behandclinge to doers
blyken, en den lust , ter nadere bekendwordinge met de
heilzaame onderrichtingen , by veelen onzer Leezeren ,
hoopen wy, op to wekken .
Ileelkundige Ziektenkundc. Door J. T. PLENCr{, .Hoogleeraar
in de Geneeskunde to Turnau . Uit ,et Latyn en Hang.
uitsch vertaald. Te Utrecht , by G . T .vanPdeg
burg en Zoon, 1799 . In gr . 8vo . 146 bl
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Weinige
g Geleerden bezitten beter de gave, om in een
klein hefl :ek, met weinig woorden, veel to zeggen,
dan de fchrandere floogleeraar PLENC(c . Een ieder weet,
dat by zeer leerzaame en nuttige Handboekjes heeft in
bet licht gegeeven , over de meeste deelen der Genees .
kunde, die eenige betreklking hebben op de Heelkunde.
De meeste derzelve zyn dus ook in bet Nederduitscb
I3 a
vex-
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vertaald, en hebben veel aftreks gehad . De thane in bet
Hollandsch uitgegeevene Ziektekunde der Heelkunde verdient, gelyk des Schryvers overige Werkjes van dat flag,
veel aanpryzing. Alles , wat ter materie dient, is bier
in Gene zeer nette orde en op bet bondigst voorge .
draagen . Tot een proefje zullen wy iets mededeelen
van bet geen by, op bl. 68 en volg . , verzameld heeft ,
aangaande de Ziekten , die aan verfchillende Beroepen
eigen zyn .
• Geleerden (zegt de Schryver) worden door bet leezen en fchryven byziende .
• Metaalfmelters worden , door bet metaalfmelten,
blind, en krygen, door bet gloeijen van bet yzer , en
bet dooven van hetzelve in water, de zwarte ftaar .
• Staalwerkers worden, door bet zitten aan den flyp .
fteen, gemeenlyk blind .
• Kwikgravers krygen losheid en uitvallen der tan .
den .
• hergulders worden foms, door de overblaazing, waar
mede zy bet zilver moeten overtrekken, door de kwik,
welke optrekt, lam ; ftom en doof.
• Zeuergieters worden , door den damp van bet fp iesglas en bet lood, aangedaan door kromtrekkingen en doofbeid der handen .
• Steenhouwers worden , door de fteentjes , welke of in
de oogen , of in bet oor , komen, met oogontfteeking of
doofheid aangedaan . Eene blaas , welke in hunne win
.
kels opgehangen en fterk toegeflooten is, bevat na eenigen tyd, by derzelver opening , foms eene aanmerkelyke
hoeveelheid van die itof : ten bewyze hoe dootdringend
dezelve zy .
• Kalkbranders hebben verzwooren lippen en rimpelige
handen ; doch zelden zyn zy fchurftig .
• Zoutbereiders worden aan fcorbut en leepoogen onderheevig.
• Molenaars worden hardhoorende, door bet aanhoudend geraas der raderen en bet vlugge bloemmeel .
• Paruikemaakers worden blindachtig door bet poeder .
• Sifters worden, door bet fiften en de daar door opvliegende ftof , blindachtig, en krygen, door de myten ,
die in bet meel zitten , luisziekte en fchurft.
• Timmerlieden worden , door hun zwaar werk , krom ,
krygen rug- en dyepynen ; foms overvalt hun de heup .
jicht, of zy worden met breuken behebd .
„ Schoen
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„ Schoenmaakers worden , door bet getladig zitten ,
krom en geboccheld, en worden dikwerf mankgaande met
geboogene knien. By hen zyn de armen dikker , en de
borstfpieren fteeviger, dan by andere menfchen ; eene ult .
werking van hunnen arbeid .
,, Kleermaakers gaan langzaam, door de drukkin g , welke hunne voeten onder bet zitten ondergaan : ook ltrygea
zy een krommen rug . . . Ook zitten de meisjes, die gefchikt zyn, om to naaen, of to breiden, door gewoonte, met verwyderde fcbouderbladeren, en worden geboc .
cheld, enz,"

Grondbeginzelen der Proefondervindelyke Natuurkunde ,
door A . VAN BEMMELEN, A L . M. Phil. Dock., Lector in de Leis-, Natuur- en Sterrekurde, enz .. Ijie Deel
r,de Stuk. In 's Hage i by I, van Cleef, 1799 In gr .
8vo. 163 bl,

dit tweede Boek zyner Proefondervindelyke GrondIvernbeginzelen
der Natuurkunde handelt de kundige Schry, in twee Afdeelingen , over de Werktuigkunde en
over de Kragtkunde . De eerfte Afdeeling handelt , in
zes Hoofddeelen , over de Werktuigkunde in 't algemeen ; over de enkelvoudige werktuigen , welke zyn de
Hefboom, de Katrol, 't Windas, 't Hellend Vlak , de
Wigge en de Schroef ; over de zamengettelde werktuigen, by voorb . de zamengeftelde Hefboom, de zamengeilelde Katrol, de zamengeftelde Raderwerken, enz . ; over
de magten , die de werktuigen in beweeging brengen ;
over de hinderpaalen , die de beweeging der werktuigen
belemmeren ; en eindelyk over de werktuigen in ftaat van
beweeging befchouwd . Over den gang der werktuigen,
de uitwerkingen derzelve , en derzelver volmaaktheid,
words in dit Hoofdftuk afzonderlyk gehandeld .
De tweede Afdeeling van dit Boek handelt over de
Kragtkunde, en is verdeeld in vyf Hoofdftukken, welke
handelen over de mededeeling en de vernietiging der beweeging ; over de maat der kragten ; over de Botzin g in
't algemeen ; over de Botzing der veerkragtelooze Iichaamen ; en eindelyk over de Botzing der veerkragtige lichaamen.
De meeste Hoofdftukken, uit welke deeze beide AfdeelinB 3
gen
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gen zyn zamengefleld , eindigen met nuttige vraagen en
toepasfingen . Tot een proefje zullen wy bier affchrvven de
toepasfing van bet vyfde Hoofddeel der eerfle Afdeeling .
,, Het is door wryving (zegt de Schryver, bl . 263) dat
fnydende werktuigen hot worden ; dat klederen en meubelen flyten ; dat de hoefyzers der paarden en de banden
d6 r wielen, van tyd tot tyd, moeten vernieuwd worden .
En uit dit laatfle is bet niet moeijelyk to verklaaren ,
waarom bet flyk in groote Steden, waar veele paarden en
rydtuigen in beweeging zyn, zwart wordt .
„ De wryving is dikwerf zeer nuttig . Zy brengt bet
raderwerk tot rust door de yang ; belet de Schroef, door
den last gedrukt wordende, to rugge to gaan ; vermorzelt
bet koorn door den molenfreen ; fcherpt bet mes op den
flypfteen ; fchuurt en polyst de metaalen , fpiegels, diamanten en marmers met verfchillende ftoffen ; maakt bet
linnen glad door den mangel of 't ftrykyzer ; vormt de ftof
tot allerley gedaanten door de vyl ; zuivert de klederen
door den fchuijer ; houdt ons ftaande op gladde paden ;
verfchaft ons bet gebruik van pasfers , en over bet al~el
meen van alle werktuigen met fcharnieren , die naar wille'ceur geopend en geflooten moeten worden ; en maakt den
gang van zakuurwerken regelmaatiger, die anders zeer on9elyk zyn zou door de geduurige verandering, welke de
4piraalveer van de hitte en koude ondergaat ."

Crimineele Eifchen van den Hoogballiuw van Rhynland,
tegen de befaarrade Falfarisfen, JAKOB GROEP, en PiETER GOEDKOOP, beide gewoond hebbende to f41phen,
mitsgaders de honnisfen , door de hooge flierfchaar van
Rhynland over hun nitgefproken, en uitgevoerd op den
4 Mai 1799.
Te Leyden, by J . van Tifelen, 1799 •
In gr. 8vo. 3o bl.

et verbaazing zal elk Lezer in deze flukken zien ,

M hoe menfchen, die door den alwyzen Schepper
met eene ruime maate van verflandlyke vermogens be-

gaafd zyn, zich zelven zoo verre kunnen vergeeten, dat
zy deze vermogens misbruiken tot de uitvocring van
Iistig overlegde wandaaden , die tot ondermyning van
den welvaart hunner natuurgenooten dienen moeten, en
waar-
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waarvan zy eindelyk niet dan fchande en firaf verwach .
ten kunnen . Uit het verflag van de fnoode bedryven
eens G1zOEP's , (wy zuilen hier de eige woorden van
den braaven Bailluw F. G . BLOK gebruiken) blykt
„ dat by J. GROEI' een ontzaglyk voorbeeld oplevert ,
waartoe vervallen kan een mensch , die (fchoon door
bet Opperweezen met een gezond en fterk lighaam begunligd , om , des noods , in het zweet van zyn aanfchyn de vruchten van zynen nyveren handen arbeid to
plukken , en , als een achtingwaardig man , en vader,
daardoor zich, en zyn gezin to onderhouden ; en fchoon
daar to boven begaafd met een gezond oordeel, en vindingryken geest , in ftaat , om met alleen zyn eigen
en der zynen eerlyk beflaan to bevorderen , maar ook
tot heil der burgerlyke Maatfchappy mede to werken,
en zich to verheffen boven de nederigheid zyner afkomst ;) echter deze lighaams- en zielsvermogens misbruikt, om langs andere wegen , met verzulm eener
eerlyke kostwinning, en verwaarloozing van de opvoeding zyner kinderen , bot to vieren aan eene flordige,
en losbandige levenswyze ; die, voornaamlyk ter voortzetting daarvan , van flap tot flap voortgaat in bet uitdenken van ongeoorloofde , en ftrafbaare vonden, om ,
ten koste van bet goed vertrouwen, en de veiligheid der
famenleving , en tot gevoelige fchade zyner medebur.
gers , zich de middelen van een beflaan to verwerven,
hetwelk oogenbliklyk door nieuwe wanbedryven moet
worden ftaande gehouden ; en die eindelyk overflaat
tot bet toppunt van gruwelen , en ongelukkiglyk medemenfchen aantreft, die, door hunne meerdere kunde, of
Qverleg , hem op eene flrafbaare wyze daartoe de be .
hulpzaame hand bieden : " en onder deze laatften behoor .
de inzonderheid de befaamde PIETER GOEDKOOP , by
zyne gevangenneerning Kastelein to Alphen, lid van het
Committd van Civile Juflitie , en Kapitein van de gewapende Burgermagt aldaar ; een man , wiens fchrander
oordeel, zoowel als zyne waereld- en menfchen-kennis,
hem tot veel betere daaden hadden kunnen en moeten
dienstbaar zyn ; doch die , deze talenten mishruikende,
en zynen eland en posten in de Maatfchappy vergeetende, aan gemelden GROEP tot bedriegery de hand leende,
zich , in zynen rang als hoofd der gewapende burgermagt, aan ongeoorloofde verzetting tegen - en dwang van
-- het plaatslyk beftuur fchuldig maakte, en zich door dit
B 4
al .
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alles eene fchandelyke doch welverdiende flraf op den
pals haalde ; zynde by door Rechters van Rhynland (vol .
gends bet achter den eisch gevoegde vonnis) „ vervalllen verklaard van zyne openbaare bediening, als lid van
bet Committe van Civiele Juflitie to Alphen , en inhabiel om eenig ander publiek ampt to bedienen, voor een
geheel jaar gebannen uit bet voormaalig Gewest Holland,
zoo wyd en zyd deszelfs paalen zich hebben uitgeflrekt,
zonder, geduurende dien tyd , daar weder binnen to mogen komen , op verbeurte van zwaarer flrafe , en voorts
gecondemneerd in de kosten , en mifen van Juflitie, ter
tauxatie en moderate van gemelde Rechters :" terwyl
zyn toen medegevangene JAKOB GROEP, door diezelfde
Rechters, gecondemneerd is : „ om gebragt to worden op
't publicq Schavot voor 's Gravenflein, en aldaar, gebonden zynde aan een' paal, met een (trop om den hals, en
met een bord boven 't hoofd, waarop zoude gefleld zyn,
Falfaris, door den Scherprechter zeer flrengelyk met roeden gegeesfeld , en vervolgends met bet gloeijend yzer
der hooge Vierfchaar van Rhynland gebrandmerkt to worden ; zynde by voorts den tyd van vyf en twintig eerstkomende , en achtereenvolgende jaaren in een Tuchthuis
binnen deze Republiek geconfineerd, om aldaar, geduurende dien tyd , met zyner handen arbeid den kost to
ewinnen, vervolgends ten eeuwigen dage gebannen uit
ge voormaalige Gewesten Holland en Westvriesland,
Zeeland en Utrecht," en verder zoo als by bet vonnia
van GOEDKOOP is gemeld.
Dat dit leezenswaardig fluk aan veelen ter waar.
fchuwing voor -- en afbrenging van - flechte daaden of voorneemens moge dienen , is onze hartlyke
wench.

bio-
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,8iographisch Woordenboek der Nederlanden ; bevattende
de Levensbefchryvingen van voornarne Staatsmannen ,
Krygshelden Geleerden in allerleye vakken van Wetenfchappen , Digters, Schilders en andere Kon/lenaren ;
enz. enz . - Opgemaakt uit HandJchriften, enz . enz . ;
door J . A, DE CHALMOT. Ilde Deel. Te flmjlerdam,
by J . Allart . In gr . Uvo, 39a bl,

aarheid beftuurde onze pen, wanneer wy bet Eerfte
Deel deezes Werks aankundigden (*) Aanmerhingen vielen 'er op de wyze van zamenftelling , of liever
op eenige der Bronnen, uit welke geput was. Een deezer werd zelfs door dez Opfteller gewraakt, en by be •
loofde tot dezelve niet to zullen wederkeeren , althans
niet zonder ouderfcheiding daar uit to zullen fcheppen .
Hy heeft zyn woord gehouden ; en hebben wy , in dit
Tweede Deel, geene van de toenmaals door ons gegispte Leevensberigten aangetroffen : weshalven wy vrylyk
durven verzekeren , dat bet Werk van dat ontcierende
gezuiverd is, en daarom eene meerdere waarde in ons
oog verkreegen heeft, en, zo wy vertrouwen , ook van
alien , die op Leevensbefchryvingen van Vaderlandfche
Mannen gefteld zyn .
Tevens hebben wy mogen
ontwaaren, dat de Vervaardiger deezes Werks zich zo
itreng niet boudt aaci den toen door ons gewraakten
hoofdregel, om naamlyk de Charadterfchetzen alleen van
de gunitigite zyde to maalen : inimers een en ander icons, in bet doorleezen, voorgekomen, die naar waarheid
gepreezen, en ook naar verdienllen gelaakt wordt ; gelyk
dit in Charaderfchetzen, door den Schryver op den Ty
tel beloofd, vereischt wordt .
Lang behoefden wy na een voorbeeld , ter ftaavinge
bier van, niet to zoeken : bet Artykel FRANCISCUS BALDUINUS veafchatt bet ons . Naa 's Mans leevensloop gefchetst to hebben, vinden wy aangetekend : „ Zie daar,
lezer , de gewigtigfte levenstrekken eens Mans, die eene
zonderlinge en wispeltuurige rol op 's Werelds tooneel
heeft gefpeeld , en met dat al een der geleerdfte en
fchran(') Zie onze
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fchrandehe vernuften van zynen tyd is geweest . Hy
was een Man van eene fchoone gedaante, eerder onder
de groten dan onder de middelbaaren to tellen . Zyne
tintelende ogen waren aankondigers van bet vuur , dat in
zynen boezem zwoegde ; zyn ftem was aangenaam en
liefelyk , zyne zegswyze kragtig , en, door zyne welfpreekendheid west by seder uit to lokken, en veelen tot zy
ne gevoelens over to haalen ; zyne werkzaamheid ging
alle verbeelding to hoven , en zyne vlugheid in 't wetken en opftellen was zo ongemeen, dat bet niet to begrypen is, hoe by, met dien grooten fpoed, egter niet alleen een vloeienden , maar veelal een fierlyken ftyl
fchreef.
„ Voorts waren zyne zeden onberispelyk ; by was, in
den ftriktften zin, een eerlyk Advocaat, en een deugdzaam
snensch ; dit hebben zyne bitterfte vyanden zelve van
hem moeten getuigen. Dat by zich naar de leevenswyze
en ftaatkunde , welke aan bet Hof plaats vindt , volkomen kon fchikken , hebben wy in zyn Leevensberigt
gezien ; doch zyn groottte zwak beftond in zyne onmaatige drift, zo voor de balie, als byzondere redentwistingen ; en dan inzonderheid zyne weifelende onttandvastigheid ten aanzien van den Godsdienst . Wat her eerfte
betreft , zulks viel gemaklyk in hem to verfchoonen ,
doordien zodanige yver in de Redenaars , in dien tyd,
genoegzaam in gewoonte was ontaart , en nog niet geheel
uitgeftorven is ; loch bet tweede is minder to verichoorien. Het tydlyk belang was een der fterkfte dryfveeren , welke zyne daaden beftuurde , en daarom hebbeii
zommigen hem den naam van ECOnILUS gegeeven, een
ouden Sophist, die om voordeelshalven onder I(ONSTAivTYN een yverig Christen, en onder JULIAAN de roekelooste afgodendienaar was , en na diens dood weder een
der grootfte voorftanders van bet Christendom werd . Dan
BALDUINUS verwisfelt fchielyk in eene bevalliger gedaante, wanneer men hem als Geleerde befchouwt ; want
dan vertoont by zich als een Man , die met behulp der
Griekfche en Latynfche Taalen , benevens de grondige
kennis der oudheden , een der voortreflykfte uitleggers
van bet ItoDmfche Wetboek was, en met denzelfden glans
in bet verklaaren der Burgerlyke Reten
g
en Kerklyke Gefchiedenis praalde ."
Zo laat DE CHALMOT, in bet Artykel DOMICUS nAUmIus, Hoogleeraar in de Welfpreekenheid en Regten to
Ley-
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Leyden, niet naa, diens overgegeevenheid aan Vrouwen
en Wyn , en daar nit volgend flordig huishouden , to
fchetzen . --- De nagedagtenis van HENDRIK WILLEM
BERNSAU, Hoogleeraar in de Godgeleerdheid to Francher, behoort mede niet onder de vleiende ; noch ook die
des Dordrechtfchen Kerkleeraars JOANNLS BARUETH .
Welbearbeid is bet Artykel van den geleerden METER
BAYLE, de van hem opgemaakte Charaderfchets keurig,
doch to lang voor ons ter overneeminge . Hem wordt
bier meer regts gedaan, dan wy wel elders aantroffen .
Veel oude ftoffe viel den Schryver to bearbeiden ; en
de aart zyner onderneeminge brengt dus mede , dat wy
veel bekends aantreffen . Dan heeft by, 't welk de waarde van zvn Werk verhoogt , niet naagelaaten ons Artykels van laatere Perfoonen to geeven, als dat van MARTEN ADRIAAN (EELS , Burgemeester van dmflerdarn ;
van ENGELBERT FRANCOIS VAN BERCKEL, Penfionaris
dier Stad ; IViannen van onderfcheide Staatshegrippen : aan
beider gedagtenis wordt regt gedaan . Zo treedt de Schout
by nap WOLTER JAN GERRIT BLNTINIC, to deerlyk op
.Doggersbank gewond, en aan die wonde overleden , met
glans to voorichyn . Ook vergeet de Opfteller den Dichter JACOB BELLAMY niet ; maar geeft van hem een Leevensberigt, then Vaderlandfchen Dichter, onder den naarn
van ZELANDUS bekend, waardig. Wy fchryven met gepoegen bet gedeelte of , 's Mans Chara&er betrefFende .
„ Edelmoedigheid en menfchenliefde blonken in alle zyne bedryven nit ; daar by ieedt , wanneer by anderen
zag lyden , was by , hoe fpaarzaam ook zelve bedeeld,
altoos bereid om anderen in 't geen by bezat to doer
deelen ; alleen in die oogenblikken, in welken by ondervondt hce magtloos zonder 't zelve bet medelyden was,
kreeg bet Geld, in zyn oog, eenige waarde , in elk anger geval was by 'er misfchien al to onverfchillig omtrent . Van niets hadt by meer afkeers dan van vleijen
en kruipen ; een afkeer , die zo ver gild; , dat zy , door
zommige aanzienlyken under zyne weldoeners, die zyn
karakter niet genoeg kenden, en meenden, dat by, om
bet geen zy ten zynen voordeele toebragten , met lofen dankdichten in de hand voor bun behoorde to buigen , als trotsheid en ondankbaarheid nangemerkt word .
„ Zyne openhartigheid, zyne getrouwwheid, zyne grout .
heid van ziel , die hem in ftaat flelde, um niemand to
verachten, noch to beledigen, om dat by van hem of ire
Gods-
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Godsdienflige, of in Staatkundige Begrippen verfchilde,
won hem eene algemeene hoogagting by alle Braaven . Hy
beminde zyn Vaderland vurig, by haatte deszelfs Vyand,
wie en onder welke party die ook was. Hy hadt elk
lief , die bet Vaderland lief hadt, en liet tevens elk zy
ne byzondere gedagten geheel vry ; onder lieden, van
hem verfchillende [in] denkwyzen, hadt by, in de holgaande tyden door hem beleefd, zyne vertrouwde vrienden ; by was niet klein genoeg om partydig to kunnen
zyn . Schoon eene fterke neiging tot bet fombere en ernflige hebbende , bait by eene byzondere hem alleen
eigene luim , die in fommige zyner flukken , en vooral
in zyne gemeenzaame gefprekken en brieven, zich vertoonde ; een luim, die zyn gezelfchap allerbehaaglykst maakte, en de rimpels van droefgeestigheid van het gefronzeldfte gelaat wyken deedt .
„ Zyn fchertzen met zekere door minkundigen, uit on .
vertand , geliefkoosde Godsdienftige meeningen , gaf aan
menfchen van een bekrompen doorzigt, en aan den nyd,
die bettendige gezellin van grote verdienften , gelegenheid om niet gunftig omtrent zyne Godsdienftige gevoelens to denken ; met grond wordt nogthans verzekerd ,
dat by, door de lezing van gegronde Schriften ten voordeele der Openbaaring , volkomen overtuigd was van de
waarheid van onzen fchoonen Godsdienst , en genezen
van die twyfelingen, welke by hem wares opgekomen,
door zekere flegt beredeneerde, fchoon welgemeende God .
vrugtige Boeken en Gefprekken , die by in zyne jonkheid veelvuldigmaalen hoorde en las .
Of by eg.
ter, als Leeraar , grooten opgang zou gemaakt hebben,
mag men twyfelen . Uit zyne in druk uitgegeevene Leerredenen (twee in getal) blykt bet, dat by ver afweek
van die wyze van voordragt , welke in de voorheen Fu •
blieke Kerk , tot heden toe, nog allermeest behaagt ,
en by hadt to veel vastheid van geest om zich blinde .
lings naar den heerfchenden fmaak to rigten . En daai
men, in ons Land, door eenen Leeraar niet wil gefchree .
ven hebben, 't geen men aan elk anderen met kwalyk
duidt, is bet to vrezen, dat, dewyl bet hem onmogelyk
was zyn Genie aan zyn Fortuin op to offeren, by eene
aanzienlyke plaats onder de dichterlyke Martelaars zou
beflagen hebben .
,, Dan van dit alles zou de tyd alleen de z ;kerheid
of onzekerheid hebben kunnen leren ; doch dit is, gelyk
al-
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alle de groote voornitzigten, die men zich van hem met
reden vormde , verydeld ; dewyl de levende, de werkzame, de zich waarlyk tot een grout Genie vormende, en
zyne aanvanglyke grootheid reeds gevoelende BELLAMY,
op den elfden Maart 1780 , aan de gevolgen eener verzuimde verkoudheid , overleedt , tot groot verlies der
Vaderlandfche Dichtkunde , tot grievende fmert voor zy
ne Vrienden , en in 't byzonder voor zyne Moeder, die
haar eenig Kind , en zyner Minnares FRANCINA BAANE , die een Minnaar zonder wederga in hem verloor ."
BELLAMY was den 12 November 1757 to Vlisfingen gebooren .
;, Zeeland heeft in BELLAMY enen Dichter voortgebragt, wiens naam bet vry naast then van de twee groot .
iten , CATS en ANTONIDES , mag plaatzen . Vlisfingen ,
't geen wel op eene beroemde Digteres , naamlyk 4e
door haaren vluggen geest en fcherp vernuft zo beroemde ELIZABETH BEKICER , maar op geen groot Digter
roemen mogt , heeft die eer door hem verkr eegen . En
NVederland zal altoos op hem bogen, en zyn vroeg verlies
betreuren ."
Reisweg naar de Indien, of Aardrykskundige I3efchryving
van Egypten , Syrian, Arabien , Perfien en Indien.
Len Werk , in 't welk men een kort begrip gefchetst
heeft der Gefchiedenis en het tafereel der Zeden en Gewoonten der oudere en nieuwere holkcn , welken deeze
onderfcheiden Landflreeken bewoond hebben, van de vroeglc eeuwen tot op onzen tegenwoordigen leeftyd. Gedeeltflyk
uit bet Engelsch overgezet, en aanmerkelyk vermeerderd , door P. F . HENRY . In den Haage , by J . C .
Leeuweftyn, 1799 . In gr. 8 v0- 436 bl.
e Boeken-wereld wordt , als 't ware , opgevuld met
Kamer-reizen ; tot dit flag behoort bet Werk voorhanden , fchoon bet als geen eigenlyk gezegde Reize ,
maar onder den naam van Reisweg , in de zaak op een
en bet zelfde uitkomende, to voorichyn treedt .
Eigenlyk gezegd nieuws hebben wy 'er niet in aangetroffen . De Vervaardiger van dit Boekdeel wyst de bron .
Ben aan , uit welke by geput heeft, als NORDEN, Po-
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vers, uitgenomen de twee laatstgemelden , onzen Landee,
nooten bekend, uit de Vertaaling hunner Werken ; fchoon
ook KENNEL hun niet geheel onbekend is , door bet ge .
bruik , 't welk ROBERTSON van dien Schryver gemaakt
beeft (*), en de voornaamfte byzonderheden van HODGES , in een en ander Maandwerk , reeds hun onder
de oogen kwamen . Ons Mengelwerk hadt daar in zyn
aandeel .
De grootfle verdienflen van dit Werk beflaan in de
Schikking , de juistheid der Opgave , en den Styl . In
nlle die opzigten mag men zeggen dat bet voldoet, en dat
bet, wat Taal en Styl aanhelangt , met meer keurigheids
is uitgevoerd , dan veele Werken , die van de zweetende
Drukpersfe deezes Boekhandelaars komen, waar over wy,
ten dien opzigte, to meermaalen billyke reden van klaagen vonden .
In die zelfde rangfchikking, als de op den Titel dee .
zes Reisboeks vermelde Landen voorkomen , worden dezelve in meerder of minder Hoofdflukken, naar den eisch
der to bearbeidene floffen , welke de onderfcheide Lan .
den opleeveren, behandeld .
Gedeeltlyk tit bet Engelsch overgezet , ftaat 'er op den
Titel, en to regt : want veel is 'er in, dat doorflaande
blyken draagt van eene Franfche herkomst : dan hoe veel
'er ook uit die Taal ontleend zy, zyn egter, wat Indiin
betreft , RENNEL en HODGES de voornaamfte Gidfen op
deezen Reisweg. De kortheid heeft de Opfleller willen
behartigen, en is dit zomtyds oorzaak . dat by zich met
enkele Naamaanduidingen vergenoege . Een algemeene weluitgevoerde Kaart, of liever Kaarten, van ieder der bier
behandelde Hoofdryken, zou een meer dan enkel cieraad
weezen eens Werks, 't welk over Gewesten loopt, van
welke de Uitgeever, in zyn Voorberigt, met refit, verklaart : „ Geene Landthreeken zyn reeds op zig zelven
• belangryker dan die, welker befchryving in dit Werk
,, vervat is . Hoeveel meer moeten zy bet dan niet wor• den in een tydpunt , waarin een Fransch Leger, door
• eenen bekwaamen en to regt vermaarden Bevelhebber
• aangevoerd , 'er groote omwentelingen fchynt to moe,, ten
(*) Zie w . ROBERTSON ' S Gefcliedkundig Onderzoek, wegens de
kennis, die de Ouden hadden van Indie , enz. by j . YNTEMA en
A . LOOSJES, PZ . 1793 .
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Alle oogen zyn op dit fchoo .

• ne Waerelddeel gevestigd ; bet is bet onderwerp van
• alle gelprekken geworden . De verbeeldingskragt ,
„ even weinrg grenzen kennende als de icheppende geest
• en de moed van bun, aan wien deeze gewigtige onder .
• neeming toebetrouwd is, ftrekt de eindpaalen derzelve
„ op den verften afftand uit . Men tragt to berekenen,
• welke hinderpaalen , of welke voordeelen , kunnen
• voortvloeijen uit de lagging der plaatfen , de betrekke• lyke geestge(teldheid , en de dikwyls tegenftrydige ge .
• woonten der onderfcheidene talryke Volkeren, die dee• ze onmeetbaare oppervlakte bewoonen . Men wil wee .
• ten , wat deeze ftreeken eertyds waren , en wat zy
• thans zyn, en daar uit afleiden , wat zy eenmaal zyn
• kunnen . Men begeert onderrigt to worden, wat 'er nog
• beftaat van de gedenktekenen , door zo veele magtige
• Vorften opgerigt . Men wenscht deeze grootfche over• blyfzelen als bet ware to doorloopen, met de Helden,
• die dezelven veroverd hebben, ja zelfs hen in de ge• dagten vooruit to ftreeven in de Landen, welke zy nog
• veroveren kunnen ."
Aan dit verlangen, twyfelen
wy niet, zal bet Werk voorhanden grootendeels voldoen, en kan bet den zodanigen ten Handboek ftrekken .
Wie 'er, met behulp van goede Kaarten, zo onvermydelyk by een Reisweg noodig, gebruik van maakt, zal zich
behoed vinden voor oordeelvellingen , uit onkunde gebooren, welke men zo dikwyls over het gebeurde of nog to
wagtene in die Landtlreeken moet hooren
hooren niet
alleen, maar ook in gefchriften leezen .
Oni des Schryvers wyze van voordragt to leeren kennen, fchryven wy bet flot, Egypten betreffende, af. „ E .
gypten bevat in zynen boezem de bronnen der waare rykdommen . Het heeft overvloed van graanen, met welke
zy Arabien , Syrien , en 'een gedeelte van den Archipel
fpvst . Ilet zendt zyne ryst door de geheele Middellardfche Zee, tot zelf na Marfeille . De Kooplieden uit
Provence laaden 's jaarlyks in deszelfs havens verfchei .
dene fchepen . Zyn ammoniac tout wordt door geheel
Europa vervoerd . Sonda brengt bet in menigte voort . Zyn
heerlyk vlas is zeer gezien by de Italiaanen . Zyne blaauw
geverfde linnens kleeden voor een gedeelte de naby .
gelegene Volkeren . Alle deeze voortbrengzels, op eigen
grond gewasfen, trekken, behalven den Koophandel, ook
nog bet geld der nabuuren na hetzelve . De Abysfiniers
bren-
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brengen , in ruiling derzelven , eene (chatting van flof.
goud, elephants-tanden en andere kostbaarheden . De la.
kens, bet lood, bet wapentuig en eenige Lyonfche Galonnen, die Frankryk zendt , zyn op verre na niet genoeg, om de verfchillende behoeften to betaalen, die bet
to rug ontvangt . Dat overfchot wordt vereffend , door
middel van Conftantinopolitaanfche piasters . Het koper
gereedfchap en de pelteryen, die de Turken in de haven
van Alexandrian ontfcheepen, weegen bet koorn, de ryst,
de linfen, de kofFy en reukwerken niet op, die zy in
diezelfde haven inlaaden , en waar van bet grootfte gedeelte met geld betaald wordt . Kortom , behalven Moka en Mekka , wardeEgyptnsjarlkvefn
quynen to rug laaten, brengen alien , die met hun handelen, hun goud of zilver aan . Deeze kostbaare metaalen zyn 'er thans nog zo overvloedig, dat ALY nrY, in
zyne vlugt na Syrian, tagtig miliioenen mede nam ; en
dat ISMAeL BEY , die, eenige jaaren laater , naar then
zelfden kant de wyk nam , vyftig kameelen met fequynen, patakken , (ftukken , jets minder dan Brie guiden
waard,) paerels , en edelgefteenien, belaadde .
„ Egypten zou, onder eene goede regeeringsvorm, nog
andere takken van welvaart opleeveren . Welke laakens
zou men niet met de fchoone wol der fchaapen van deeze
land(hreek zamenftellen, welke linnens met haar heerlyk
vlas! Welk neteldoek met de twee foorten van bet jaarlyks ftervend en van bet winter-verduurend katoen ! Welke ffoffe met de zyde, wier teelt men zo ligtlyk zou kun .
nen invoeren in een land, waar de wormen, die ze voort.
brengen , niets van regen of fl :ormen to vreezen hebben .
de, tot in bet oneindige vermenigvuldigen zouden ! Welke bronnen van rykdom zou men niet openen , byaldien
men de gragten weder uitdolf , de dyken herflelde , en
aan den veldbduw bet derde deel van bet geheel land,
thans onder bet zand bedolven , to rug gave ? Met welk
eene vrugt zou men niet de mynen van esmarauden , den
diamant in hardheid byna evenaarende, doen opgraaven ?
De granieti}een , bet porphyr en albast . die in verfcheidene bergen gevonden worden, zouden mede geen geringen tak van koophandel opleeveren Met welk een voordeel zouden niet zyn Indigo, en andere door de woestyn
verfpreidde verfftoffen , in de verweryen gebruikt worden . Een wys beftuur zou dit land alle do fchatten does
genieten, waar mede de natuur bet reeds zo mildlyk bedeeld
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deeld heeft. De luister, then zyn koophandel eenmaal
daadlyk bereikt heeft , moet eene hooge gedagte doen
votmen van bet geen zy nog eenmaal worden kan ."
Ten opzigte van de Drukkunst by de Brabieren, vin .
den wy deeze opmerking : „ De kunften worden in Arabien verwaarloosd . Men vindt 'er niet eene eenige Drukkery in bet geheele land . Ondertusfchen moet men niet
gelooven, zo als in Europa verhaald wordt, dat de Mulelmanfche Geestlykheid en de talryke Schryvers, die onder haare befcherming ftaan, zig daar tegen verzetten . De
eenige hinderpaal ontleent haaren oorfprong uit de gedaante der hedendaagfche Arabifche Letteren , die , aan
.
elkander verbonden, dikwyls de eerie op de andere flaan,
en dooreengeflingerd, veel fraaijer than, wanneer zy net
gefchreeven , dan wanneer zy gedrukt zyn . flet leezen
van handfehriften is gevolglyk aangenaamer en gemaklyker, dan van gedrukte boeken ; en bet is daaronl, dat
de drukkery van IBRAHIM EFFENDI to Conftantinopolen
zo fpoedig een einde nam. Deeze Renegaat, zegt NIEr>uHrt, heeft verfeheidene boeken gedrukt, en zyne drukkery is nog in handen zyner erfgenaamen ; maar zy hebben dezelve niet kunnen voortzetten , uit hooftie dat de
aftrek de onkosten van den druk niet opwoog ."
Het verwonderde ons eenigzins , dat de Opffeller deezes Werks, van Babelmandeb fpreekende, niet gewaagt
van de opheldering aan de Scheepvaard van sALOMO , zo
keurlyk toegelicht door BRUCE in diens Travels, B . II.
Cap . 4 . van welk leezenswaardig en onderrigtend gedeelte dier Reize wy in bet lllengelwerk onzer Nietswe Algem . Vaderl. Letteroefeningen, V D . bl . 493, enz- eene
vertaaling gaven .
Niet altoos dor zyn de Plaatsbefchryvingen : bovenal
beviel ons die van den Ganges, waar uit wy nog dit gedeelte onzen Leezeren aanbieden . ,Niets is aangenaamer, dan
geduurende het heete faifoen den Ganges of to vaaren .
De lugt, na veele mylen lengte over den vloed gewaaid to
hebben, is zo gemaatigd, zo verfrisfend, dat men die mat
wellust inademt . Na zonnen ondergang legt men gemeenlyk de fchuiten aan den oever vast, naar de zyde , waar
by het hoogst is, en naby eene of andere markt, tot algemeene gerieflykheid . Men ziet op veele plaatfen kleine
fempels der Hindous op de boorden der Rivier , met welke zy door middel van een trap gemeenfchap hebben .
Des morgens, even voor of na bet opgaan der zon, zyn
LETT . I& UO . N O . 1.
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de vrouwen gewoon zig to baaden ; en de jonge meisjes
inzonderheid blyven eenen aanmerkelyken tyd in bet water, alwaar zy als Nayaden of Syreenen fpeelen en dartelen .
„ De fchuiten of vaartuigen, van welke de Inboorelin .
gen, of de Europeaanen, die op de oevers van den Ganges woonen, zig bedienen, voeren zeilen en riemen ; deeze laatfte zyn gemeenlyk van twaalf tot twintig in getal .
De gedaante deezer fchuiten verfchilt, naar den rang van
den eigenaar . Sommigen zyn zestig voeten lang, en hebben zeer verheevene agterfleevens . Zy warden beftuurd
door middel van een breeden riem of pagage, die tien
voeten agter den fpiegel uitfleekt . Gewoonlyk flaat in
bet midden van bet vaartuig eene mast , aan welke een
groot vierkant zeil geheist is . Daarenboven voeren zy,
by goed weer, een bramfteng, mede van cen vierkant zeal
voorzien . Zy zyn niet zeer gefchikt om by den wind to
zeilen, uit hoofde van hun overwigt aan den agtertleeven.
Des niet to min zyn zy zeer gemaklyk , naardien zy in
bet midden eene kleine opene gaandery hebben, die door
middel van een deur gemeenfchap heeft met een fraai
vertrek , ter wederzyde door eene ry venflers verlicht .
Dit is de eet- of gezelfchaps-zaal . Haare hoogte is gewoonlyk van zeven tot negen voeten . Een klein vertrekje
naast aan dient tot flaapkamer. Wanneer een man van
eenig aanzien in zulk een fcheepje reist, doet by zig gemeenlyk door twee andere fchuiten volgen ; de eene, Pulwah geheeten , ftrekt tot keuken, en de andere, Panchway genaamd, is beftemd om den meester naar land of
aan boord to voeren : want bet groote vaartuig kan niet
altoos daar, waar men aan land zou willen gaan, den
oever naderen .
„ Men bedient zig in Indien ook nog van een ander
vaartuig van een zonderling maakzel, Mour-Pounky genaamd . Het is zeer lang, buitengemeen final, en heeft
dikwerf meer dan honderd voeten lengte , op flegts agt
voeten breedte . Het wordt geroeid , en bet getal der
roeijers is omtrerlt veertig . Men beftuurt bet door middel van een breede Pagage, die nan den agterfteeven geplaatst is, en de gedaante heeft van een paauw, een Hang,
of eenig ander dier . De roeijers worden betluurd door een
man, die regt op that , en die zig meestal van een tak
van flruiken bedient , om hunne beweegingen to regelen .
Aan den agterfteeven is een canape , op welke de eigenaar
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naar en deszelfs vriendee zig nederzetten , om de avondkoelte to genieten . Het onderhoud van zodanig een vaartuig kost zeeT veel, uit hoofde tier fraai gefchilderde of
vergulde cieradien, die zeer fchdon vermst zyn, en veel
fmaak aanduiden .
„ Het was iets opmerklyk voor my Ezegt de Heer
IoDGEs) de gelykheid van gewoonten gade to flaan, die
ten opzigte deezer plaifier-vaarten tusfchen de Indiaanen
en de inwoonders van bet Eiland Taiti plaats grypt .
De vaartuigen deezer Zuidzee Eilanders zyn in veele
deelen aan die der bewooners van Indian gelyk . Alleenlyk hebben de eilanders, den Oceaan bevaarende, de
noodzaaklykheid van eenen evenaar (outrigger) gevoeld,
of die, vast twee Piroguen faam to biruen , om niet
door den wind omgeworpen to worden . Zy worden ook
door Pagajers voortgeroeid, en mede door cen man, met
een tak in de hand, beftuurd, die, even als die van den
Mour-Poursky, veele gebaarden met de handen maakt , en
vertellingen doet, om zyne rocijers to vervrolyken en aan
to moedigen."
Wy twyfelen niet, door bet gegeevene berigt en de
aangetoogene voorbeelden, aan dit Werk regt gedaan
en den leeslust tot hetzelve uitgelokt re hebben .
Lotgevallen der Franfche Veroveraars in Egypte . Uit
hunne eigenhandige Brieven vertaald . Met een Mame .
luk to paard. Te flmflerdam , by Wynands, Lardd,
Brave, Briat, en voorts alomme, 1799 . In 8vo . 167 bl.

Tocht van
e veelvuldige
na Egypte is, onder de
D
en groote Gebeurtenisfen van deezen
tyd, zeker een der raadzelagtigite en opmerklykfte . AlBUONAPARTE

les, wat tot een recht verftand van denzelven Iran ftrekken, verdient geleezen to worden . Geene befcheiden zyn
aanneemelyker , dan die nit de pen vloeiden van daadlyk
in dit bedryf betrokkene Perfoonen . Als zodanigen komen
bier voor een aantal van een en dertig Brieven, door
Perfoonen van hoogeren en laageren rang , by derzelver
aankomst en eerfte verblyf in Egypte, op eene gemeenzaame wyze gefchreeven . Naar luid des Voorberigts, zyn
ze door Turkfche en Engelfche Schepen onderfchept, op .
gevangen , en op last van bet Engelsch Ministerit:, in
G I
bet
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bet oorfpronglyk Pransth, aan het nieuwsgierig Publiek,
door den dtuk medegedeeld .
Derzelver egtheid veronderfteld zynde , waar aan wy
nogthans, nisfchien, molten twyfelen, bevatten verre de
meesten klagten van misnoegden, die, by de aankomst in
Egypte, zich in hunne verwagting to leur gefteld vonden,
en ontmoetingen hadden van geen zo aangenaamen aart, als
bunne verbeelding zich by voorraad gevormd hadt. Weinig
of niets weezenlyks, buiten 't geen wy reeds to over wis .
ten uit de Nieuwspapieren, komt in deezen Bundel Brieven voor ; en zo is bet ook gefteld met een 4anhangzel,
uit tien Stukken beftaande .
Indien deeze Vertaaling ult bet Fransch gedaan zy, dan
moet de Vertaaler wel zeer in bet Hoogduitsch gewoon
zyn to denken en to fchr y.ven ; Nederduitsch althans is bet
op veele plaatzen niet . En hebben wy, in de Brieven,
behelzende een Berigt van den Zeeflag in de Bey (dus gelieft de Vertaaler het woord Baai to fchryven,) van
Abukir, niet kunnen nalaaten, by eene zo droeve gebeurtenis, to lachen over de vreemde do onverftaanbaare bewoordingen, gebezigd om zaaken, die tot de Zeevaard en
de Schepen behooren, uit to drukken . Een Plaatje, daar
van gegeeven, zou een Pendant hebben kunnen oplevereta
van den gekleurden Matneluk, of, gelyk 'er onder ftaat,
Mameloek to Paard.

EDUARD.

Door JonN

MooRE,

M. D.

s
~. Dicimus autem
Hos quoque felices, qui ferre incommode vitae,
IYec jadare jugum, vita didicere inagilita .
3UV.

het Engelsch. 1/le Deel. 1e
AmJlerdam, by J . Yntema en 'loon , 1799. In gr. 8vo. 335
bl., behalves een Voorbericht van VIII bl .

Nadir den Tweeden Druk uit

ene goede Vertaaling van een welopgeJleld Boek kan niet
dan aangenaam zyn voor elken leesgierigen, die bet oorE
fpronglyke van 't zelve niet verftaan kan . Wy durven dus onze Landgenooten vergast rekenen inet de Nederlandfche Vertaaling van den Edward door Dr . JOHN aiooRa, een' Man, die
zich door een vooxig Werk, getyteld : ,8%houwing der Maat-

f hap.
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Ichappy en Zeden in Frankryk , Zwitzerland, Drrltschland

En

Italie, reeds de algetneene goedkeuring heeft verworven . Men
verwachte in den bier aangcl :ondigden Roman geene bovenrnenschiyke charaEtertrekken , geene onnatuurlyke en wonderbaare gebeurenisfen, geene zoogenoemd Sentimenteele razernyen,
enz . ; peen ! fchetfen van 't menschlyk hart, aan menfchenkennis en ondervinding getoetst ; verflandige aanwyzing van 't goede in deugd- en mensch-lievende charafters ; vernuftige nafpooring en vermelding van 'c voordeelige , 't geen in fommige
oogenfchynlyk Ilechte chara5ters dikwerf is aan to treffen ; bevallige vermenging van ernst en boert, en volgeestige gisping
van veele daaglyksch voorkomende gebreken en wandaaden .ziet daar, 't gees dic Boek voor alien, wien 't om vordering
in menschwaardige hoedanigheden to doen is, Wet dan belangryk Iran doen zyn .
„ Hot historisch" (dus fpreekt de Vertaaler in 't Voorbericht , en wy maaken doze zyne woorden tot de onze) „ of
• zoogenaamd historisch gedeelte van deezen Roman moot
• men niet befchouwen als bet voornaamfle . Ver van daar,
• is bet eigenlyk niet meer dan de lyst ; de fchildery, in die lyst
• vervat, beflaat uit de chara ;Rers, die ten tooneele gevoerd,
• de aanmerkingen , welke over die charaEters en de gedragin• gen der ntenfchen getnaakt , en de gevoelens en grondre• gels gels , welke dea Leezer ingedrukt worden . lilies to (amen
• dient oni liefde tot braafheid , edelmoedigheld , weldaadig• heid, voorzichtigheid, naarftigheid en werkzaamheid in to
• boezemen ; om verwaandheid , laagheid, fchurkeiy, gierig• heid , vadzigheid en ledigloopen aan rechtmaatige verach .
• zing over to geeven ; om der jeugd mistrouwen van zichzel• ven en omzichtigheid omtrent anderen in to prenten , en
• haar behoedzaam to maaken omtrent die kleine onvolmaakt• heden, welke, uit eene levendige geaartheid voortkomende,
• dikwyis als aartigheden befchouwd worden , inaar , niet in
• tyds verbeterd, niet zelden verbasteren tot grove gebreken,
• of ten minflen in groate gevaaren wikkelen ."
Wy zouden onze Leezeren tans een weinig nader met bet
hoofdonderwerp van dozen Roman behooren bekend to maa .
Len, ware bet Wet , dat wy reeds in eene onzer Letteroefenin .
g2n een klein gedeelte van denzelven, onder bet Mengelwerk,
geplaatst hadden : wy bedoelen onze Letteroefening voor 1799,
.No . 12 , Mengelwerk , pag. 499 , alwaar , onder bet opfcbrift : Voorbeeldig werkzaam medelyden van een mensohlievend
getnoed, de drie eerfle Hoofdflukken van dit Boek voor 't
grootfle gedeelte zyn overgmomen , en waarin de afkomst
van den tield dezes Romans , zyne Teugdige, fehoon onbefchaafde, character trekken, (waarvan oprechtheid, rondhorflig .
heid, en erkenrlykheid van genvotene weldaaden, de voornaatrt.
. : en zyn,) en zyne aanflaande opvoeding by den Heer Barnet,
C 3
zoo
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zoo wel als de geaartheiA van dien zonderlingen Man , en van
zyne achtingwaardige Echtgenoote, veraeid warden Wy zutlen dus alleen hierby voegen, dat de weidaaden, the Eduard,
vooral door toedoen van 7ufrouw Barnet , verkrygt , alains
aan hem befleed zyn ; zoodat de befchaafde en voortreffelyke
opvoeding, die by geniet, by de voordeelige toeneeming zyner
verflandlyke vermogens , ook ailengs medewerkt , oar zyn
jeugdig hart to veredelen : waarom by , als een voorbeeld
voor jonge lieden, de beste aanpryzing verdient .
Voor het overige is deze Roman in eenen zeer bevalligen
en onderhoudenden ityl gefchreeven , die in de Vertaalirig
Zeer wel bewaard is . De achtingwaardigc MOORE doet eenige
perfoonen ten voorfchyn treeden, voorzien van onderfcheidene
geaartheden ; intusfchen zorgt by ,zeer v rftandiglyk , door de
vereerende bcfchryving der deugdlievende handelingen van fommigen derzelven, zoo wel als door het ten Loon ftellen van
de flechte hoedanigheden van anderen , dat de laatPen geenen naadeeligen indruk op de zeden zyner Leezeren kunnen
maaken.
Ons beftek gedoogt niet, dit gezegde door de vermelding van
meerdere byzonderheden to ftaaven : wy maeten dus elk, die ,
't zy door dit Verflag,'t zy door de reeds medegedeelde Proeve
in bet voorleeden jaar , zich opgewekt vindt , om den braaven
Eduard van naderby to leeren kennen, tot bet Werk zelven
verwyzen, 't welk wy hoopen, dat fpoedig door bet tweede en
laatfle Deel zal gevolgd warden .
en MELVIL ; door SMOLLET. Met Plaaten. Den
Vyftienden Druk van het Engelsch vry gevolgd. I/ic Deel.
In den Haage, by J . C. Leeuweftyn . In gr . 8vo . 44.5 bl.
et gretigheid zetteden wy ons ter leezing van eeu hock,
op welks tytel de woorden pronken : den vyftienden
druk gevolgd ; dan naa eenige hoofdftukken doorloopen to hebben, kwani ons niet meer zonderling voor, 't Been ons ech .
ter to vooren uiterst verwonderd hadt . to weeten : dat 'er
eerst zoo fpade eene Hollandfche vertaaling van was vervaardigd ; en aan 't. einde van 't zelve gekomen zynde, waren wy
zelfs verwonderd, dat een Nederlander, die ; in de vertaaling
zelve, blyken van bekwaamheid aan den dag legt, zich hadt
verledigd, aan een boek, welks' zedenlyk doel zoo gering is,
en 't welk byna niets antlers dan eere aaneenfchakelkrg van
listen en ichelmeryen bevat , zyne verinogens en zynen tyd ter
vertaaling to befteeden . hone fchcts van hetzelve zal het door
ons gezegde r;ader licht byzerten :
De Held dez:-r historie is een one-ht kind , geboren van
die zich , geduurende het veldheereerie Enge6fche vr-a-i
fchap van Marlborough , en naa vyf manner in ddncn veldtocht
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tocht to hebben verloren , onder de bagaadje der eiilli~erden bevondt, en daar den rol van zoetelaarfter fpeelde . Door
eenen Duitil h :n foidaat Fathom aan zich to verbinden, gaf zy
haar kind Ferdinand insgelyks then raam . Naa zich nog eenige jaaren op de flegtfte wyze gedrasgen, en verfcheidene ftandwisfelingen ondergaan to hebben , waarby zy onder anderen bewerkte , dat de opvoeding haars Zoons door een' Colonel ,
zich Graaf van Melvil noemende, op zich genomen wierdt,
verloor zy haaren man, en eenigen tyd daarnaa bereiktc zy,
fangs het flagveld op roof uitgiande , door een piftoolfchot
van ecn Husfaaren-Omcier, ook den eindpaal van haar ei,gen
inisdaadig leven . De jonge Fathom, die als Pagie by gemefden Graaf diende, wilt zich kunfbg in deszelfs genegenheid
in to dringen ; en toen Melvil, naa het einde des oorlo s ,
weder tot zyne Echtgenoote in Presburg to rug keerde, ftelFade by Fathom op de guuftigfle wyze aan dezelve voor .
thom werdt nu naast den jongen Melvil, Zoon van meergentelden Graaf, opgevoed, en na de hooge Schoolen gezonden . Naa hunne wederkomst wist Fathom zich door list en
bedriegery, reeds op zyn twd !fde iaar,, by elk bemind to
doen warden ; vooral beyverde by zich, onr by de fchoone
Sexe in aanzien to geraaken , waartoe zyn uiterlyk -an .
ilia voorkomen niet weinig bydroeg ; zelfs zag de jonge
Yufrouw Melvil , die twee jaaren ouder was dan by , hem
met geene onverfchillige oogen aan , terwyl Fathom ook
niets verzuimde , om deze haare genegenheid t'hemwaards
aan to kweeken . Reeds op zyn vyftiende jaar flreelde him
het denkbeeld, van, misfchien, Schoonzoon van den Heer Melvil to kunnen worden ; dan zyne flimheid leerde hem voorzichtig handelen, en van dezen wensch voor als nog niets to
openhaaren, to meer daar by in deze jonge Dame eenige tekens van hooghartigheid en trotschheid befpeurd hadt , en
hiervan daan, dat by vruchtloos , als van zeer verre , door
gefprekken, enz . d e uiting haarer gevoelens jegens hem t racht.
to uit to lokken ; gebruikende hiertoe ze'fs de list, om eene
op hem verliefd gewordene Kamenier zyne liefde to betui<,en,
en to veinzen, als of by, alleen veor 't uiterlyke , de Echtgenoot van 7ufr. Melvil wenschte to zyn , om , door haar
geld, zyne geiiefde T17crefia (des heette de Ka menier) des to
runner to kunnen bevoordeelen . There/ia, met dit ontw-rp in .
genomen , begon haaren rol met Fathom in 't byzyu van
ufr . Melvil zeer to veron ely,.en , in hoop dat hieraoor
haare liefde, door hem to willen verfchocnen , z°ude kenbaar worden ; doch dit heeft mede de bedoelde uitweriddng
niet . Nu neemeu Fathom en There/ia , om ee ;) f-onds tot be .
f'vn to v!nden, hunne toevlucht tot bedrog en diev-ry ; Theaefia weet zich , door eene der dienstbodeu tot dievery aanC 4
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leiding to geeven, at dieper in de guest der jonge Yrtfr . Melvil
to dringen , en zich by den diefftat van eeu paar diamante
oorknoppen van verdenking to onthefFen Eenigen tyd daarnaa verkoos de Graaf , zynen Zoon Adolph , dien by (echter zonder reden) van gemelden diefftal en flegt gedrag verdacht hieldt , na Weenen to zenden , om aldaar op de Academie zyne ftudiien to voltooii n , en beftemde Fathom , die ntr
achttien jaaren bereikt hadt , om hem als makker en niedeoopzichter to verzellen ; 't welk hy, onder dankbaare betuigingen aan den Graaf , aannam . Naa Therefia wegens haare
aanflaande gedragingen onderricht to hebben, vertrok by met
4dolph en deszelfs Gouverneur , voorzien van aanheveelende
brieven aan eenige vrienden van den Graaf .
Ook in Weewen vo.arde Fathom de listigst overlegde fchehnflukken nit, en
moist altoos fchootvry to blyven ; by verbondt zich aan eenen
Specter Rathkali , door wiens hulp Adolph byna arm werdt
gefpeeld . Fathom wydde zich ook aan de minvermaaken , en
wist zich by een' Juwelier , met moeder en dochter , ieder
afzonderlyk, wel to doen veritaan . Door zyne fnedigheid
wist by zich uit allerlei gevaaren to redden , en alles, that
aan zyne laage oogmerken hinderlyk kon zyn, uit den web
to ruimen .
Naa dan bier twee jaaren lang zynen verwenschten rot
meesterlyk gefpeeld to hebben , keerde by , op last van den
Graaf, (die zyneu Zoon to rug ontboodt, om hem na 't
leger to z :nden , dewyl 'er eene vredebreuk ontftaan was
tusfchen den Keizer en den honing van Frankryk) met
den jongen Mehil na huis , wordende zy beiden door den
goedhartigen Graaf , die cen al to groot vertrouwen in den
cerloozen Fathom ftelde, ongemeen vriendlyk ontvangen . Eenige weeken laater vertrok de oude Graaf met de beide jonglingen na Heilborn , en plaatfte hen, als vrywilligers, by zyn
€igen regiment , om hun alzoo door hunne eigene verdienften
bevordering to verfchaffen . Dit beviel Fathom niet zeer ; doch
by toonde zich uiterlyk zeer voldaan , en wist zich in dozen
veldtocht , onder verfcheidene voorwendfelen , zelfs aan de
minfte gevaaren to onttrekken . Ook maakte by op nieuw
kennis met den gemelden Rathkali, (die to gelyk met hem als
vrysilliger diende ;) en deze twee wisten door het fpel weder
bun fortuin to maaken . Eindelyk heflooten zy, bet legcr flit
to verlaaten , en , naa Parys eens bezocht to hebben , zich
na Engeland to begeeven . By eene £epaste getegenheid brag .
ten zy dit befluit ten uitvoer , (hebbende Fathom Adolph eerst
Myna van alles beroofd , waarvan by de fchuld op zekeren
deferteur halt weeten to fchuiven ;) doch zy verdwaalden, en ,
meenende na Straatsburg to gaan , bevonden zy zich onverwacht onder do Franic :.c voorposten. Nu ichuot hun niets
Over,
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rover , dan zich als vrywilli gers by bet Fratuch leger aan to

bieden , voorgeevende jonge lieden van aanzien to zyn, era
bet Oostenryksch leger we,gens ondergaane mishandelingeri
verlaaten to hebben . Fathom werdt in de bekende ac'tie van
Batch in 't aangezicht gekwetst ; nog vodr zyne herftelling
werdt bet vrede ; en onder bet voorwendfel van Parys to wits
len zien , bekwam by met zyn' makker Rathkali ontflag van
den dienst . Door eenige gebeurenisfen achterdochtig gewor .
den tegen dezen Rathkali , verlaac by dien in ftilte, wet
zich neemende een valies , waarin by zyne van tyd tot tyct
geflolene fchatten geborgen hadt ; loch , een eind wegs afge .
legd hebbende , dezelven willende naazien , vondt by daarln
niets dan oude fpykers , en moest dus met flechts twintig dut
caaten , en eenig klein geld , zyne reize vervolgen , dewvt
hy, hoe zeer by dezen diefflal op rekening van Rathkali flelde, (en deze was wk werklyk de dief) eene terugreize,
om dien op to fpooren, als vruchtloos befchouwde . Hy narri
dan tegen den avond de reize aan met ecuen gids, en , naa
door denzelven , des nachts , in een bosch , waar zich een
nantal flruikroovers bevondt , onder een akelig onweder verlaaten to zyn , bereikte by echter ongemoeid cen bocrenbut,
alwaar by zich ter rust meende to begeeven . Dan dit was indedaad een verzamelplaats van Roovers , en hadt by zich
niet gered, met een door hem daar gevonden lyk in zyne plaats
to bedde to leggen , zyn dood was zeker geweest ; nu ontkwam by bet gevaar met eene beurs vol ducaaten, een good
horologie en eenen diamanren ring , en kwani eindelyk
binnen de muuren van Parys .
Hier deedt by zich voor
als Graaf van Fathom , huurde een' bediende , en , daar
by de Franfche, Hoog- en Nederduit(che, en Engelfche taalen fprak , werdt by reeds in de eerfle herberg voor cent
man van groot aanzien gehouden . Ook bier zoekt by weder
zyn fortuin met fpeelen ; doch ongelukkig wordt by omtrenc
naakt uitgekleed , door eenen op valsch fpeelen zeer afgerichten Engelsehman , van wiens geld by gedacht hadt zich
meester to maaken. Gewoon zich in allerlei toeftanden best
mooglyk to redden, vermoinde by zich door een' plefiter aaa
't oog , gins afgeletien woonen , boodt zich (daar by eene
zeer goede viool fpeelde) by den Dire&eur van de Opera aan ,
en werdt als muzikant geplaatst .
Eenigen tyd laater moist by
bet vertrouwen to winnen van eenen ongelukkigen Spanjaard,
die , als een Perfraan gekleed, met hem in een zelfd huis
woonde . Deze man , zeer eenzaam en onbekend leevende ,
hadt zyne aandacht gewekt . Fathom wise beam zoo vcrre tc
brengen, dat by hem zyne levensgefchiedenis (die ook in dit
book vermeld wordt) en eene menigte juweelen , ter waarde
van omtrent t;veeduiaeud kroonen, toc .Terrrouwde . Fatho :s
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vertrok met deZen buit ftil na Engtland ; laatende den Spanjaard in diepe armoede, en de dochter zyns huiswaards , die
by verleid en bezwangerd hadt, in den akeligflen toeftand
achter. Van Canterbury na London reizende , werdt by voor
zyne reisgenooten , die hem onkundig wegens land en taal
achtten, bet voorwerp van fpotterny en verachting ; zelfs kwam
by in verdenking van de oudfte Zoon des zoogenaamden Pretendents Eduard to zyn , werdt door rscn' dier re!sgenooten
nan bet eerfle Dorp gearrefteerd, en voor den Rechter ge .
brogt ; doch een Edelman, die verklaarde , den jongen
Stuart meer dan eens in Parys to hebben gezien , en dat
deze vreemdling geenzins de vermeende perfoon was , benevens een verdichte brief van Fathom's Moeder aan hem gefchreeven, deeden hem van dit netelig geval met glans afkomen .
Voorts wist by op reis een onfchuldig meisje ,
Leoanr
.
geheeten , aan zich to boeien , en door de laarfle firee
ken op haare deugd to triumpheeren . fly hervindt Rathkali,
verhindt zich op nteuw met lien onwaardigen, en zy fmeeden to famen de laagfle ontwerpen . Fathom verlaac de verleide Leonora , welke, eindelyk , door wanhoop van haare
zinnen beroofd , in een dolhuis to Bedlam geraakt. Nu
treedt Fathom als een gewaande Graaf voor den dag , krvgt ,
door toedoen van den Edelman, die hem uit zyn arrest hadt
gered , den toegang tot de voornaamfle huizen , en weet
zich weldra door geheel London to doen bewonderen . Tot
inflandhouding zyner bears, dreef by nu met Rathkali (die een
zeer bekwaam en bevallig Diamantzetter was) handel in vatiche Juw.eelen, wist flegte Vioolen voor de beste Cremoon
f he
e to verkoopen , en behaalde , door dergelyke bedriegeryen meer , aanzienlyke voordeelen . Schoon andere gelukzoekers hem , wegens bet onbepaald vertrouwen , 't welk
glom in hem gefteld werdt , met afgunst befchouwden , en
zyn geluk trachtten to ondermynen , wist by door zyne list,
en de hulp van Rathkali , alle die poogingen to verydelen .
Ongeftoord en ongefiraft ging by dus eenigen tyd voort in
zyne guiteryen, flapelde ondeugd op ondeugd , wist, onder
anderen , geduurende zyn verblyf by zekeren Edelman, die
even buiten London zyn landgoed hadt , deszelfs Dochter Ce .
linde , op de doortraptfte wyze , tot voldoening aan zynen
wwellust over to haalen, en haar eindelyk, om van de verwytingen van dit misleide meisje verlost to worden , tot den
drank to verleiden : zoodat deze ongelukkige , naa door hem
in den grond bedorven to zyn , vervolgens in een hoerhuis
geraakte . Even fnood gedroeg by zich daarnaa , flaande zyn
verblyf by de wateren van Bristol : menige vrouw , menig
meisje wist by tot ontucht over to haalen , waartoe by to
beser gelegenheid vondt, dewyl by, eenige kundigheden in
de
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de genees?;unde hebbende laaten blyken, bier weldra de voor •
deellge waardigheid van Doctor bekvram , overal als zoodanig
.geraadpleegd werdt , en tangs then weg den vryen toeganb
by menige Schoone verwierf. Zekere Mevrouw Trapwel, m :c
welke by eenen ongeoorloofden minnehandel dreef , hadc hem
echter verfchalkt, dewyl men hem by deze vrouw, die, met
voorkennis van haaren man , belangshalve , zich der ontucht
wydde , op een ongunflig tydflip betrapte : want behalven
dac by door dit toeval van fommigen zyner voorige yr ienden werdt verlaaten , wikkelde hetzelve hem in een kostbaor
rechtsgeding, en by werdt verwezen in eene boete van vyftien honderd ponden iterlings , ten voordeele van den beledigden . Echtgenoot . Zyne middelen niet toereikend zynde tee
betaaling dezer aanzienlyke boete, geraakte by in hechtenis,
waaruit by zich , ondanks verfcheide listige poogingen , niet
redden lion ; tot dat by eindelyk Ratizkali de belofte weet
of to perfen van hem to zullen redden . Het is op dit tydftip , dat het Plot des eerften Deels Fathom gevangen laat ,
terwyl een volgend boekdeel (welks uitgave tegen over den
tvtel fpoedig beloofd wordt) de verdere lotgevallen van dezela
biedrogvollen gelukzoeker zal vermelden .
Schoon de goede Graaf Melvil , die den fnooden Fathom
met allerlei onverdiende weldaaden overlaadt , en de jonge
Graaf Adolph, die, zonder misnoegen of wraakzucht, de grooLRe vernedcringen en verongelykingen van Fathom ondergaat,
Chara&ers zyn, die zedenlyke waarde bezitten, en hunne bedryven dus leezenswaardig zyn, fchroomen wy, echter, niet
to zeggen , dat wy dit bock zeer gevaarlyk achten voor onze jeu :;dige Land,enooten , dewyl het toch hoofdzaaiilyk de
levensgelchieden's bevat van eenen perfoon , waarvan dr:
maaker des boeks zelf betui :,t : „ indedaal , alle de ont• werpen van cnzen held waren zoo verftandig en behen• dig ingericht , dat , own zoo to fpreeken, elk boevenflui: ,
• 't welic by uitvoerde , eeu' fchitterenden luister to moor
• over zyAen goeden naam verfpreidde (*) ." Vooral noemen
wy de uitgave van 't zelve d .arom gevaarlykt, dewyl wy ee)en
tyd belc :ven , waarirp ligtzinnigheid en onkuischheid haaren
met klatergoud blinkenden , doch indedaad yzeren, f epter
Tangs zoo meer opheffen, en de harten orzer Jon :;lingen fret
geweld tchynen to willen vermeesteren . En hier6in meenen
wy de Bataaffche Vaders en Moeders to moeten aanfpooren,
ow, zoo veel hun mooglyc is, to zorgen, dat der~gelyke L-00ken door hunne kinderen niet geleezen warden ; de naavolging toch van de minite der laagharrige trekken van den misdaadigen Fathom zoude de voor verleiding oxtvangbaare barten
(*, bl. 184.
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ten hunner Zoonen bezoedel_en ; bet wel gelukken van cue
eerfte misdaad zoude hen veelligt tot eene tweede en derde
aanmoedigen , en hen eindelyk onherftelbaar verlooren doer
gaan !

waintfar en Sophia , of de onverwachte Wedervinding ; TOW,&I. Gedeeltelyk gevolgd naar eene Franfche Vertelling van
den Heer DE LA DU MERLE , door A . M . onder de Zinfpreuk
Kunst wordt door Yver aangekweekt . Te AmJfeldam , by
J . Uylenbroek, 1799 . In 8vo . 87 bl.

r.

, een Officier , by zyne aankomst to Nantes, door
S aintfar
den gastvryen do Valmont (die op 't eerfte gezicht behaagcn in hem vondt) genoodigd zynde, om, geduurende zyn verblyf aldaar , by hem intrek to neemen , bemerkt Hortenfra ,
de Dochter van den Heer de Valmont, by het inkomen van
Saintfar, dat by dezelfde Officier is , die haar , toen zy nog
op het land (alwaar yy als een Iandmeisje, onder den naam
van Sophia, opgevoed was) haar verblyf hieldt , zyne liefde
betuigd hadt ; eu daar by eensklaps bevel gekreegen hadt, otn
met zvn Regiment to vertrekken, zonder tyd to hebben, oul
van Sophia mondlyk of fchriftlyk affcheid to neemen, meende
zy, dat by haar ontrouw geworden was : to meer , dewyl zy
naa lien tyd niets van hem gehoord hadt . Zy ontdekc dit
aan haare Moeder , en betuigt Saintfar niet to willen zien .
Mevrouw de Valmont houdt haar de onmooglykheid voor, van
z ch , geduurende eenen onbepaalden tyd , dat Santfar by
haar in huffs zoude zyn , fchutt to houden , pryst haar bedaardheid aan, raadt haar , zich door kleeding en kapfel zoo
veel mooglyz to vermommen , dien middag aan tafel to koanen , en naa den maaltyd Saintfar tot een gefprek met haar
gelebenheid to geeven, dan to zien, hoe by zich omtrent haar
gedraagr, en hiervan haare Moeder verilag to doen . Saintfar,
tan Hortmfia aan tafel gezien to hebben , heeft haare gely .
kende trekken met Sophia bemerkt, en is daarover in tweeflryd met zich zelven . Hortenfa laat vervolgens theegereed .
(chap binnen brengen, en komt by Saintfar in de kamer : de
Officier treedt in een gefprek met Hortenfia , en deze weet
hem inmiddels to toetfen , zeggende : dat bet gerucht loopt,
als of by zekere Sophia verlaaten hadt . Saintfar verdedigt
zich daaromtrent , en betuigt haar , dat, fchoon by geene gelegcnheid gehad heefc om in al dien tyd aan Sophia to fchryven, by haar echter nog als to vooren bemint, en reeds , by
zyne aankomst to Nantes , eenen brief aan haar, door zynen braaven Knecht Comtois , halt afgevaardigd , waarin by
haar zyn hart en bezictingen , die fiats eenigen tyd wry
wat
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Hortenfra betoont zich
Wat Waren toegendmen , aanboodt .
seer deelneemende in dit geval : en daar Comtois to rug is gekomen, blyft zy op haar eigen verzoek den uitflag van zynen last aanhooren . Comtois meldt aan zynen Heer, dat by
niets to weeten hadt gekreegen ; dewyl Sophia reeds fints
long op 't onverwachtst met haare Tante 't land verlaaten
hadt . Dit ontftelt Saintfar ; doch Hortenfia belooft hem haare hulp tot verder onderzoek , pryst hem geduld aan , erg
Saintfar, die tegen den avond by den Overften van bet Regiment genoodigd was , neemt zyn affcheid . Mevrouw de
Valmont, alles beluisterd hebbende , komt by haare Dochter ;
en door Hortenfia toevallig aan Saintfar gezegd hadt , dot
Sophia misfchien bet land zoude verlaaten hebben , our zich
in den dienst of bet gezelfchap van de eene of andere Dame
to verbinden , raadt zy Hortenfra , zich den volgenden dag
ziek to houden , om Saintfar wegens haare afweezigheid geenen achterdocht to geeven ; en wil, dat Agatha, de Kamenier_
aan tvelke bet geheele geval bekend was , aan Saintfar za(
zeggen , dot zy wegens eenig verfchil den dienst van Mevrouw de Valmont moet verlaaten ; terwyl Hortenfia dan haar
voorig landgewaad zoude aautrekken, en veinzen in den dienst
van Mevrouw de Valmont gekomen to zyn . Saintfar, die, volgends affpraak , van Agatha vernomen badt, dat zy den dienst
verlaaten moest, en een aartig landmeisje , die veel op Hor .
tenfia geleek , reeds in haare plaats was aangenomen, berin .
nert zich bet gezegde van Hortenfia , en neemt , op road
van Comtois , voor , om , zo dit ineisje zyne Sophia mogt
zyn, haar zyne hand op n1euw aan to bieden . De vermomde
Hortenfia komt nu in haaren dienst , en Saintfar, haar ziende,
herkent in haar zyne Sophia . Hortenfia, Saintfar nu als voor
't eerst veinzende weder to zien, fpeelt haaren rol meesterlyk, en toont zich zeer vergramd op hem ; by verontfchul~
digt zich , en bidt haar om Mevrouw de Valmont voor dent
dienst to bedanken ; doch zy float dit of , en laat henz
alleen. Mevrouw de Valmont ondervraagt nu haare Doch .
ter , of haar bet gedrag van Saintfar van then aart is voorgekomen , dot zy hem haar hart begeert to fchenken ; eil
dit door Hortenfia met ja beantwoord zynde , plaatst haare Moedet , naadat zy Saintfar by zich heeft laaten noodi.
gen, zich aan bet Toilet, en Hortenfia maakt toebereidfelerz
om haar to kappen : wanneer Saintfar inkomt, en zich tegen
de dienften van zyne gewaande Sophia wil verzetten . Mevrouw
de Valmont toont zich zeer daarover verwond' rd ; Saintfar
ontdekt haar zyne eisfchen op bet hart van Sophia ; doch
Hortenfia weigert hem in 't eerst gehoor to geeven ; by fmeekt
haar eindelyk op zyne knieen hem to hooren , en aan zyne
oprechte wenfchen to voldoen . Nu kan Hortenfia bet nice
linger uithouden ; Mevrouw de Valmont ontdekt alies aaa Saint .

fat .
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far, en maakt ook haaren verwonderden man, die , van dit
ailes enbewust , voor eenige dagen op reis was gegaan , en
thans onverwacht to rug komt, met het voorgevallene nader
bekend ; Saintfar ontvan„fit Hortenfia uit de hand van den
Heer de Valmont , en dus worden de twee gelieven op de
verrasfendfle wyze verdcnigd .
Dit maakt den inhoud van dit Tooneelflukje uit, 't welk
ors niet onbevallig is voorgekomen .
flan bet gros onzer hedendaagfche jonge n,.eisjens zal hot , waarfchynlyk,
met zeer bevallen ; den raad eener verflandi, ;e Moeder zich
ten nutte to maaken , dit is, althans in bet fluk van liefde, by dezelven niet zeer in den finaak ; door zich aan het
uitwendige to ligt to verflaaven , cigen verkiezmg to volgen ,
en den welmeenendften euderlyken raad a'ls niets to achten ,
vinden zich veele meisjens , althans in deze dagen, waarmn zich
de verleiding, ter bereiking ha,uer oo ;merken, under de bevalligfte gedaante weet voor to doen , veeltyds als het to
last is , deerlyk bedrogen . Dat dan de braave Hortenfta in
dezen haar voorbeeld zy ; opdat zy voortvin behoedzaamer
worden in het fcbenken van haar vertrouwen aan jonglingen , die door hunne fchoonheid , kieeding of listige vleitaal , haar aan zich poogen tc verhinden ; en dat ook de
Oflicier Saintfar aan anderen van zynen band leere , hoe
verre eene deugdzaame en flandvaste liefde gelukkige gevolgen heeft , boven de flechts oogenbliklyke vermaaken cener
overwinning, die den overwinnaar niet zelden met wroeging
vervult, terwyl de overwonnene dikwerf het rampzalig flagtofler haarer ligtgeloovigheid words . Oin deze gewigtige duelemden to bevorderen, arbeidde de gryae a7AAS aan dit Stukje ;
en wy wenfchen dat dezelven door dozen zynen letterarbeid
eenigzins bereikt mogen worden !
11.rerkwaardige Voorbeelden ter bevordering der kennis van de
ZielvermogenS der Dieren, voor de meer gevorderde fesigd en
weetgierige beminnaars van Dieren, verzameld, gerangfchikt
en verklaard, door J OH . GOTTL . T R MOLT. Uit het Hoog •
duitsch vertaald . To dmJlerdam, by W . van filet, 1 799.
In Svo . 184 Ll.
it Stukje is verdeeld in acht Hoofdbukken , in welke gehandeld words over de zielen der Dieren , hunne geD
waarwordingen , derzelver denkbeelden, hunne opmen;zaamheid, hunne verheeldingskragt, hunne leerzaamheid, derzelver
De
taal , en eindelyk over de fchranderheid der Dieren .
Schryvcr bewyst zeer voldoende , dat de Dieren zielen bezitten, en bepaalt, op eene leerzaame en leezenswaardige wyze ,
door eon aantal voorbeelden van allerleyen aard , hoeverrc
hull-
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hunne verfandelyke vermogens reiken, en wear in zy voornaamelyk , in vergetykin ;; van waarlyk redelyke wezens , to
kort fchieten . Hoe wonderbaarlyk oox zommige daaden van
Honden, en van cenige andere Dieren, fchynen, zo bctoogt
de Schryver echter voldoende , in bet flot van zyn Werkje ,
dat men bun niet wel een ver[landig nadenken kan toekennen,
zelfs niet aan die Dieren, die bet meest naar den mensch, zo
in gedaante als in verfandige werkingen , gelyken, naamelyk
de Aapen . Ten blyke hiervan haalt by bet voorbeeld der
laatstgenoemde fchepzels aan , die, wanneer zy een door de
Wilden achtergelaaten vuur vinden , zich hartelyk over de
fchoone vlanr verheugen, en daar vrolyk rondom fpringen, tot
dat bet gt-heel is uitgebluscht, wanneer, zy bedroefd heenett
gaan, zonder 'er om to denken, om bet vuur, door de rond .
omliggende takken, to onderhouden . , . Dat in hen (zegt eia• delyk de Schryver , bl . 17s,) geene. redelyke ziel werke,
• ziet men ook zeer duidelyk uit de volgende Anecdote : Zeker ryk man hield, voor zyn vermaak, een Aap na , die
ker
••
zich dikwerf naar bet venfler begaf, eri een Advocaat, wel„ ke daar tegen over woonde, aan zyn lesfenaar z •tg werken,
• fchryven , en ook nu en dan nude papieren aan flukken
• fcheuren . Toen . ~ Advocaat eens was uitgegaan , en bet
• vertrek, waar in ny arbeidde, had opengelaaten, klom de
• Aap , door nieuwsgierigheid gedreeven , daar in , en ver• fcheurde, nit blinde zucht ter naarvolging, alle de papieren,
die op tafel lagen, terwyl by zekerlyk Met denken kon , dat
•• by bier zo menig moeijelyk en nuttig fluk werks, van dien
• man , op eenrnaal vernietigde . De Advocaat bettrapte hem,
• toen by iuist midden in zyne bezigheid was, en begon naar
• hetn to flaan : rnaar fpoedig vluchtte de Aap weder ten ven• fler uit . De bedroogen Advocaat dacht thans op middelen,
• om den Aap een nog ergeren trek to fpeelen, en koos dear
• toe het volgende . Toen by merkte, dat de Aap aan zyns
• meesters venfler fond, en opmerkzaam naar hem keek, be• gaf by zich insgelyks aan bet venfer,, en fchoor zich , voor
• zyn oogen, herhaalde reizen de baard . Eindelyk lag by bet
„ fcherpe fcheermes, met her overige goed, tot fcheeren nood,, zakelyk, neder . vergat niet bet verifier to openen, en ping
• been . De geprikkelde nieuwsgierigheid en de zucht tot
• naarvolging werkten op den Aap zo ferk , dat by ge::n
• oogenblik wagten kon : by klom bet venfer weder binnen ,
• zeepte zich bet aangezicht in, nam, zonder verder overleg,
• bet fcheermes in de hand, fneed zich de keel af, en word
„ dus bet flagtotfer van zyn onverfand."

Klei-
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Iileine Natuurlyke Gefchiedenis voor de Yeugd , door n . J. BF u .
gr.:ts DAP .
Hide Deeltjen . Te Zutphen, by H . C . A . Thieme,
-1799 . In gr . 8vo . 114 bl.
dit Stukje worden tweeandertig grootere en kleinere DieYen, op geene onaartige en voor Kinderen zeer gefchikte
wyze, befchretven ; terwyl dezelve ook op zes Plaaten, met
lnunne natuurlyke kleuren, vry duidelyk worden afgebeeld . AangandezulkeDiren,die orzomigebyzonder igenfchapn
pen aanmerkenswaardig zyn , vindt men hier nog al leezenswaar •
~lige berichten : by voorbeeld, ten opzichte van dieh Kever, die
gewoonlyk een Doodgravzr wordt genoemd , vindt men bet
„ Wilt gy de Doodgravers zien wervolgende, op bt . iii .
• k:n, werpt flan maar een flood diertjen in uw' tuin : zo dra
9 f bet begint to flint en, zullen de Doodgravers , die zeer goed
„ ruiken kunnen, terflond komen, misfehien zullen 'er wet
• meer dan t*ee komen, want doorgeans helpen zy malkan„ der. Is de grond, waar op gy net diertjen gelegd hebt,
s, niet los of diep genoeg, dan zullen zy onder dat diertjen
„ kruipen, hetzelve op hun rug neemen, en naar eene plaats
• draagen, die hun beter behaagt.
Als nu bet diertjen is
„ ter plaatze, dear zy net begraaven willen , dan weeten zy
„ de aarde onder dat diertjen weg to werken , zu dat net
• diertjen in de kuil, die zy onder hetzelve maaken , moet ne,i derzinken . Gy moet niet denken, dat gy de Doodgravers
• wet eons zoudt kunnen bedriegen, met zulk een diertjen aan
• een touwtjen zo op to hangen, dat bet wet op de aarde lag,
• maar niet zinken •k on, of gy moest zorgen, dat bet paaltjen,
• waar aan gy bet touwtjen gebonden had, zo vast ftond, dat
• zy net niet konden loskrygen : want als bet towvtjen tlegts
• aan een klein in den grond geftoken ftokjen gebonden was,
• dan zoudcn zy at fpoedig zien, wat hun hinderde, en ao
„ lang in den grond, onder bet ftokjen, woelen, tot flat bet
• omviele . Als 'er niets is, dat hun hindert, dan kunnen vier
• Doodgravers, in ruim hen uur, eerie Muis zodanig begraven,
„ dat 'er niets meet van to zien is .
„ Wanneer alles is afgedaan , bet dier begraavcn , en de
• eijeren by hetzelve gelegd, dan komen zy, in eene ellendige
• gedaante, wederom to voorfchyn , vol met myten of luizen,
„ zo dat men hen net voor dezelfde Kevcrs zou aanzien .
• Denkelyk zyn zy dan voor deeze Kevermyten, het Been een
„ dood diertjen voor bun geweest is ."
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LETTER-OEFENINGEN .
De Praktyk des Bybels , of het Zedekundig Onderwys
der Gewyde Schriften . I/1e Deels, i jle en nde Stuk.
Te 1lmJterdam , by C. Covens . In gr . 8vo., to zarnen
597 bladz .
Schryver van dit Werk heeft g>7edgevonden zynen
lynaam to plaatzen , niet op den titel, maar aan bet
einde eener korte Voorreden . Hy is de Eerw . W . A . VAN
VLOTEN, van wiens Vertaaling, Omfchryving en Opheldering des Bybels, in voorige Deelen van dit Maandwerk, meermaalen bericht is gegeven . Hy begint biermede de vervulling van bet Been by by den aanvang van
zynen arbeid over den bybel beloofde, em her nuttige to
willen ontwikkelen, zo dra by bet ophelderende ten einde
gebragt hadt (*) . De vervulling van deeze belofte verdient gewisfelyk den dank van alle rechtfchapen Christenen, uit hoofde van bet oogrnerk des Schryvers . Niet
alleen de elgenlyk Zedekundige Voorfchriften van dit
Godlyke Bock behelzen eene Leer , welke die van alle
wysgeerige Schoolen der Heidenen verre overtreft, gelyk zelfs door de befcheidenflen onder de ongeloovigen (¢) niet ontkend wordt ; maar ook de Gefchiedkundige Verhaalen vloeien over van nuttig onderwys , aangaande de beftuuring der Voorzienigheid, den voortgang
van Gods Openbaaringen , de gevolgen van Deugd en
Ondeugd, en den regel, welken de mensch behoort to
volgen, om der waare gelukzaligheid deelachtig to worden . Dit alles to ontwikkelen, is de bedoeling des Schryvers . Zyn Werk, zegt by in de Voorreden , „ is op„ ge( ) Voorreden Jan het begin .
(}) Om de breedvoerigneid eener omfchryvinge to vermyden, gebruik ik dit woord, zonder da2rin lets baatiyks to bedoelen . Rec .
LLTT . IUCo. M
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„ gefteld, in de eer(te plaats, voor hun, die net ver-

• langen naar een aantal leeringen, maar een geheel, uit
,, de gewyde fchriften, die , zo veel doenlyk is, bet
• mensclilievende , bet wyze , in 't Gods .-plan begerea
• intezien , en zich niet vergenoegen , met eene be• tragting der godzaligheid, welke de ziel alleen vormt
„ voor eenen toekomftigen ilaat ; bet is een zeer gewig• tig oogmerk , warom de hemelfche Vader vooral eene
• Openbaring mededeelde, op dat wy door hare voor• fchriften, geduurende dit leeven . . . . ook tot de zoda„ nigen zouden gevormd worden, die . . . tot roem der
• Godheid leefden , doordien zy die uitneemende kragt,
• en den invloed der Godsleere daarin, voor elk in hun
• gedrag deden opmerken . . . Daarby is 't nuttige onder• wys, 't gene ik uit den bybel ontleene, in de tweede
• plaats, voor de zulken ingericht , die zo veel eerbied
• voor deden bundel hebben, dat zy hunne openbare be• lydenis, godsdienttig ftelzel, praktyk der godzaligheid,
• geduurig aan den bybel toetzen," enz . „ Ik ben ver• meten genoeg u to zeggen," leezen wy wat verder,
• als gy deze bladeren (*) ook bepeinst, en door de be„ oefhening beproeft , dat gy 'er veel meer nuttigheid
• uit zult trekken, dan 'er wel in ontwikkeld voorgeis ."
• dragen
Op de Voorreden volgt eene Inleiding tot de Zedenleer des Bybels . In de Voorreden zegt de Schryver daar .
van : „ Wat ik door praktyk des Bybels verfta, heb ik
• in eene uitvoerige Inleiding duidelyk tragten to ma• ken ." Maar wat verder : „ Ik heb beknopt moeten
• zyn zo veel als de duidelykheid veroorloofde , dat
• kon in de Inleiding niet zyn, die natuurlyk donkerder
• nioeste zyn , en voor alien niet gefchikt is ." - Waarom moest dan deeze Inleiding donkerder zyn dan bet
overige? Wanneer iemand duister fchryft, moet dit voort .
komen, of uit de natuur van bet onderwerp, of dairuit,
dat her den Schryver zeiven mangele aan duidelyke en
klaare denkbeelden van bet geen by eigenlyk zeg?en wil ,
of tut haast en onachtzaamhAd in bet opflellen . Den tyd
had de Eerw. VAN VLOTEN, zo wy hoopen, aan zichzelven,
(k} Het is my eenigzins twyfFelachtig, of de Scbryver met
dit woord den Bybel dan zyn eigen werk bedoele ; de zamenhang fchynt incest voor bet laatfle to pleittn . Rec.
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ven, en behoefde by zich niet meer to haasten dan by
goedvond ; achteloosheid, of gebrek aan duidelyke en ki a .e
denkbeelden, zal by, waarfchynelyk, niet liefst erketnen .
In bet onderwerp zelve kunnen wy ook niets vinden, dat
zoveel duisterheids behoefde to veroorzaaken . De
leer van den Bybel is iminers geen zo afgetrokken ftu":,
geen ftuk, tot welks bevatting zo groote geleerdheid, zo
diepzinnige befpiegeling, of een zo boogvliegend vernuft,
wordt vereischt, wanneer een kundig en geoefend Schryver of Spreeker zich benaarftigt omze klaar en cenvoudig
voor to ftellen . Waarom , vraagen wy, derbalven, noginaals, moest deeze Inleiding toch donkerder zyn dan het
overige? Dat zy bet is, erkennen wy : ten minften, zy
is bet voor ons . Doch misfchien behooren wy tot de
zulken, voor welken zy niet gefchiki is. Want na eerie
herhaalde leezing moeten wy bekennen, dat zy op veele
,plaatzen ons duister is .
Somtyds verbeelden ;vy ons
eenig licht to zien ; maar wanneer wy daarby den draad
van des Schryvers redeneeringe meenen to vatten, verdwynt bet licht , en de draad ontglipt onze grypende
handen, tenuesque recedit in auras. De gunflige Leezer
gelieve ons dus met kwalyk to neemen, dat wy van dee .
ze Inleiding hem geen naauwkeurig of volledig bericht
kunnen geeven . Wat wy 'er in opgemerkt hebben, willen wy hem gaarne zeggen .
De Inleiding beftaat uit drie Hoofddeelen . Het eerfie
heeft tot opfchrift : Hare Eigenfchappen, (t . w . der Bybelfche Zedenleere) . Na eenige aanmerkingen over het
gewicht eerier goede Zedenleere, en het gebrekkige dtr
oude wysgeerige ftelfels, welk eerie buttengewoone verlichting moest doen wenfchen, komt de Schryver tot de,
bet zy waare, bet zy voorgewende Openbaaringen , tot
de noodzaaklykheid van bet onderzoek der vraage : Zctt
de Openbaring der Christenen de beste , de onfaalbaare
zedeaileer in zich bevatten , welke de behoeften van den
vernuftigen deugdminnaar vervullen kan 2 bl . q. . - De
Schryver fchynt toe to ftaan (fchoon by bet niet uitdrukkelyk zegge) dat bet „ egte en alleen redelyke be„ grippen moeten zyn , die in dit geopenbaarde ftelzel
„ geleeraardt worden ." Maar dan vloeit hieruit, bl . 5,
eerie andere vraag : Meet de Openbaring noodwendig z ul.
k e begrippen aan de hand geven , welke vrugteloos elders
opgezogt worden , en die voor de zedelykheid daarenboven
hragtiger zyn , dan alles , vat in dit opzicht ons bekend
D ais ;?
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Door begrippen verflaat by „ zulke leerflellige
is
„ denkbeelden, die we] niet lynrecht beoeffenende zyn ,
„ maar nogtans van zulk een invloed op de beoeffening,
• dat ze onontbeerlyk zyn." Hier ftuit by terflond
voor de vraag : „ Moet 't leerftellige met 't beoeffenen• de altoos onaffcheidelyk verbonden worden ? " Na
eenige historifche aanmerkmgen over de verfchillende
wyzen, waarop dit ftuk begrepen is, felt de Schryver
zich voor , bI . 9, „ zo duidelyk mogelyk is, alles wat
• de flelling betreft to ontwikkelen, en bondig to bewy• fen, op dat elk ervaren mag, dat 't de godvrugtigheid
• der Christenen aan gene vaste gronden, voor 't fcherp• fle vernuft beproefbaar, ontbreekt " In deeze ontwikkeling kunnen wy den Schryver niet volgen , deels oni
ons bericht met to lang to rekken , deels ook, dewyl
wy, bet zy bet aan ons, of aan zyne wyze van voordragt, hapere, zyne meening niet overal duidelyk zien .
Het beste zal , onzes bedunkens, zyn , dat wy eenen
tamelyk uitgeflrekten brok overneemen, en dan den Lee .
zer bet oordeel overlaaten , of de fchuld by onze bat .
beid zy, dan by gebrek aan klaarheid in den Eerw . VAN
VLOTEN .
„ Nader zullen wy komen," fchryft by, bl . To,

, als

• wy onderzoeken, warom dees bundel," t . w . der Boeken des Ouden en Nieuwen Verbonds, „ den naam van
• openbaring verkregen heeft ; men is hier tans zo fchern• ziende in , dat elk een onderfcheidingen , bepalingen
• maakt, welke ik , als wy naauwkeurig willen zyn, en
• voor dwalingen behoed willen worden, gaarne wil over• nemen . Evenwel kan ik niet zien, dat ze in den grond
• zo veele voordeelen aanbrengen, fcbynbaar alleen voor
• die genen, die, terwyl zy 't woord openbaring nogbe• houden , de zaak zelve, onder die woorden begrepen ,
• weg redeneren ; 't fpreekt by my van zelven, en wie,
• die gene verwarde begrippen heeft, zal hierover anders
• denken : die gantfche bundel van gefchriften befluit
• niet alleen zulke denkbeelden in zich, die enkel open• baring zyn , neen zy zyn in historifche en andere om .
• ftandigheeden ingewikkeldt, die 't gezag van War als
• openbaring verflerken ; maar dit is de hoofdzaak, well :e
„ wy maar in 't oog moeten houden , alle gefchriften
• verdienen den naam van openbaring, ads de inhoud hun• ner hoofdzaken niet door riddel van nadenken of erva• ring ken verkregen worden , maar door- een goddelyk
of
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„ onderwys ons bekend zyn [dit zal zy of is moeten zyn]
„ geworden .
„ Zo fpraken de eerile Christenen, zo leeraarden onze
„ hervormers , zo leeraren nog die zelve lieden, welke
„ zich beroemen (*) de mannen to zyn, die 't reine verDe
„ nuft in hunne gantfche methode doen heerfchen .
„ waarheeden der openbaring , die 't belangrykfte zyn ,
„ moeten niet door metaphyli[che faellingen , maar door
• eenen meer zinnelyken ' voordragt ons natuurlyk 't eer„ fte bekend worden : zo verre gaat 't wel, maar om
• voortekomen , dat men door die toegevenheid niet al• les verliezen zoude, wat men als grondflelling in den
„ Christen Godsdienst aangenomen heeft, zoo maakt men
• thans de volgende onderfcheiding , de openbaring der
• Godheid ftemt ten naauwflen overeen met den gods• dienst der Christenen , zy is door middel van 't ge• zond verfland daarmede altoos verbonden ; 't is nog• thans niet nodig, 't is ook niet charaterifl :iek voor de
• religie der Christenen, dat de open baring Karen grond„ flag zyn moet ; door den zinnelyken voordragt worden
• wy wel verlicht voor onze betragting , wat de godde• Tyke wil ten onzen aanzien als wetgeving van ons
• eischt, maar de billykheid van die bevelen, waardoor
• ze voor ons wet en geenzins aanpryfing worden, hangt
• alleen van den grondflag der reden af : zo verwart men
• authoriteit der openbaring met den inhoud derzelver :
• men behoeft nu met to vragen - wat openbaring is ?
• 't geen opvoeding by elk mensch is , is openbaring by
• 't menfchelyk geflagt -- de eerfte konit van buiten ,
• maar de kragten liggen in den mensch ; zy komt niet
• op eens, maar allengskens ; doze naauwe denkbeelden
• nam ik daarom van LESSING over, op dat men my niet
• zou verdenken, to min rekkelyk, naauwgezet in myne
• redenering to zyn ; 't gezag der openbaring is voor 't
• historifche zeker belangryk, maar voor den inhoud zel• ve moet de laatfte alleen de ware grondflag van alien
• geopenbaarden godsdienst zyn ; (helaas wat al waar„ nee(*) Hoe moetc-n w y dit verflaan? Spreekt de Schryver her
in eigenen perfoon ; of voert by anderen fpreekende in? Is dit
beroemen ernflig of ironice op to v.^,mn ? Of betekent zich
beroemen alleen zoveel als zich snoemen, of genoemd warden,
omtrent gelyk izoru tus fomtyds zyn ';vxouxi gebruiltt .
D 3
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neemingen zyn bier! welke men nogthans voor modellen van 't edelfte vernuft in onze dagen aan elk aanpryst , in 't eertte geval moeten wy zeker alles , wat
ons als openbaring bekend is gewarden, gefchiedkundig tragten to bewyfen : zuiks zyn wy verplicht, dien
eisch doet 't gezond verftand ; maar in 't laatlte geval
moeten wy geloven en niet bewyzen : alleen zyn wy
in dit geval verplicht to beproeven of de begrippen ,
welke wy alleen, als onderwys der Godheid, aannemen, de toets kunnen dooril:aan, en in 't geringfle zelfs
niet ftrydig zyn, met 't geen de reden elken billyken
denker Ieeraart .
„ 't is dan zeker , dat de Godsdienst, die door open;, baring, ekend wordt, zyne geheimen moet hebben, die
„ buiten 't goddelyk onderwys , 't menschdom onbekend
„ zouden gebleven zyn ; 't is niet minder zeker, dat de„ zelve invloed op 't zedelyk bettaan moeten hebben, zo
,, dra wy 't meest waarfchynlyke oogmerk van eene
• openbaring, 't geluk van 't menschdom namelyk, aan• neemen ; of nu die openbaring geheimen in zich be• heist, dus voor ons eigenlyk gezegde verborgenheden,
• in dien opzichte alleen, om dat wy met alle gisfingen
• daarop niet ligt zouden gekomen zyn, moet zy zelve
• beflisfen : elk die . onbevooroordeeld de door ons erken,, de openbaring overwogen heeft , behoorde geen ogee• blik to twyfelen, of by zaaken van beider betekenis daar• in ontdekt heeft, van die geaartheid zeifs, dat zy voor
• de befchouwing weinig aanleiding gaven , maar zich
„ van de zyde hare [dit zal barer moeten zyn] Mood• zakelykheid 't meest aanprefen . --- Edog wy gaan
„ bier met verder ; bier valt 't niet i :3 't mogelyke van
• voren lets to betoogen, genoeg, als wy de waarfchyn• lykheid en billykheid bier van vinden ."
De Leezer oordeele nu over bet kiaare of duistere van
deezen fchryftrant en wyze van voortellen . De Opfteller van dit Artikel heeft zyn gevoelen reeds gezegd ,
maar moet 'er nog byvoegen, dat, naar zyne gedachten,
bet duistere, voornaamelyk, ontflaat uit d_- volgende oorzaaken . hooreerst, de overvloed van elkander verdringen .
de denkbeelden fchynt to maaken , dat de per, van den
E,erw . VAN VLOTEN fomtyds zyne gedachten nict icl :ielyk gcnoeg kan volgen : waardoor dan wel lets, dat tot
eene du :&lyke voordragt noodzaaklyk was, van bet papier blyft . Zo wordt, b . v . , ointrent het einue der bo .
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ven bygebragte plaatze, gefproken van zaaken van bas .
der betekcnis, terwyl echter to vooren flechts van eer<erlei
verborgenheden gerept was . Misfcliien is eene tweede
foort van verborgenheden , welke wy ook na de Openbaaring niet volkomen begrypen , of waarvan bet hoe
voor ons bedekt is, in de pen gebleven .
Eene tw.veede
oorzaak van duisterheid is , dat men dikvvyls niet recht
ziet , of de Schryver zelve fpreeke , dan anderen doe
fpreeken ; zyn eigen gevoelen verdedige, of slat van anderen wederlegge . --- En , eindelyk, eene deree, bet
in bet oog loopend Eebrck van naauwkeurige afdeeling
der zinfneden .
Doch bet zy geneeg dit aangeftipt to
bebben .
Het tweede Hoofdfluk heeft tot opfchrift : De uitfleekende Nuttigheid der Zedenleere des Bybels ; en bet derc'e :
Dc beste Behandelirg der Bybelfcbc Zedenlecre . -- Deeze,
vooral bet Tweede, zyn ons een weinig duidelyker dan
het Eerfte, maar niet genoeg om 'er eene geregelde fchets
van to geeven . Onze Leezers zullen ors daarnm wet
verfchoonen , dat wy 'er geene uittrekfels uit mededeelen .
Eer wy, evenwel, van deeze Inleiding afftappen, moeten wy verzoeken , dat men onze meening niet zodanig
opvatte, a's of zy , onzes oordeels, Diet veel goods en
leezenswaardigs zoude behelzen . Het tegendeel is waar
gewicbtig zyn , b . v ., des Schryvers aanmerkingen over
bet doel der Openbaaringe, en of derzelver oognierk wet
bereikt worde, welke in bet eerfte Hoofdfttjk voorko .
men . Zo ook over den voortgang der achtereenvolgende,
en allengskens uitgebreider, Openbaaringen, van den be .
ginne der waereld of
Maar zonderling is bet Been wy
bier nog met des Schryvers woorden zulien byvoegen .
Na, bl . 54, aangemerkt to hebben , dat door de koinst
des Heilands de gantfche Openbaring algemeener is geworden in hare grondbeginzelen, maar geenzints in bare
uitwerking , vervolgt by : „ Voor my zelven twyfel ih
• darom geen ogenblik , of eene nadere Openbaring zal
• daartoe moeten vooraf gaan , eer de uitwerking al gey , meen en kragtig zyn zal ; eene kracht Gods, bu ;ten• gemeen , eenigzints gelyk aan die wonderen , welke
• onder de planting van 't Christendh,m plaats hadden,
• zal daarmede vergezeld zyn ; eene nogthans waar door
• niet alleen de ooggetuigen, inaar geheele fcharcn van
• nation , in vrywillige overtuiging dat getuigenis zuilen
D 4
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• afleggen, dat 'er in de hoogfte Godheid zich alles ver• eenigtlt, om den mensch 't ware genot dier gelukza• ligheden to bezorgen , waar voor zyne natuur vat• baar is ." Het zelfde denkbeeld ftraalt ook door
omtrent bet Plot der Inleidmg, bl . I27, 128 .
Het Eerfte Deels Eerfte Stuk van dit Zedekundig
Onderwys loopt over de Boeken van MOSES en dat van
JoSUA : doch voor ver bet grootfte gedeelte over bet
eerfte Bock van Mosas. Dit beflaat alleen 146 bladzyden van de 2I2 ; zodat voor al de overigen flechts 66
Tot een ftaaltjen kiezen wy bier , betoverblyven .
geen de Schryver zegt over GEN . XV : 6 . „ Dit geloof
• nu wierdi hem tot gerec.'atigheid gereke ;ld : waarlyk een
• voorftel , 't geen wy geenzints zo vluchtig moeten
• voorby gaan, maar bet belangrykfte is voor de prak• tyk van elk een , die de Openbaring der Godheid op
• hare waarde weet to fchatten . PAULUS heeft deze
• woorden niet overgenomen (*) ; maar wel daarop ge,, eien , en ten grondflage van zyne redeneering ge,-, legd : bet geloof , en de daaden daar uit geboren ,
„ zyn by hem de zaak, --- 't geloof is , dat by [tt w.
„ ABRAHAM] volkomen vertrouwde op die jaren , by
„ zou niet kinderloos fterven , - de geloofsdaad was ,
„ dat by zynen ISAAK, . . aan Gode wilde teruggeven,
,, zonder getwyfeld to hebben, of by uit . . . SARA wel
„ een erfgenaam zou agtetlaten : hoe een Christen dat
,, gelove , oeflenen moet , zal 't hem tot regtvaardig• heid gerekend worden , komt dan eerst to pas , wan„ veer wy zo verse gevorderd zyn . Nlaar billyk vraagt
„ elk war is 't geloof dan, dat altyd tot regtvaardigheid
't is ongetwyfeld dat gene, 't
„ gerekend worctt?
„ welk niet uit eenvouwige , duidelyke gronden afge .
„ leid, of in de volmaakttte overeenttemming met bet
„ vernuft geleeraard wordt, - dan is 't geen geloof,
„ dan behocft 't ook geene Goddelyke Openbaring ten
„ grondflag , 't zyn bier waarheden , die niet duide .
„ lyk door redeneering kunnen verkregen worden, door
• de gewone wegen, althans boven de grenzen van ver• kryghare kundigheden liggen. ; die nogthans to gelo .
„ ven, op goddelykr gez3g met alleen, maaa in vertrou„ wen op de godoelyke volkomenheden als vermogend,
„ om
(*) Hoe fielt Pet da-i de Sci ryver met ROAM
. IV ; 32 . Rec.
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„ om dat gene daarteftellen , ,t gene boven onze ervaring
„ reikt ,
it is het egte geloof, 't geen de minnaar des
• bybels, als een grondbeginzel tot bezieling, en beftuu• ring van zyn verftand, aanneemt ; hienn is by weder
• fcherp , ten uiterften bedagtzaam, 't vernuft mag zo
• ver niet reiken kunnen , bet mag 't mogelyke daarvan
• niet doorzien , nooit moeten evenwel de voorwerpen
• van zyn geloof 't vernuft, niet alleen 't zyne, maar
• aller vernuft uit de ervaring gefterkt , in eenige al• gemeene grondwaarheden gantsch wegftoten, weder• ftaan : hierom is ook de leering, welke voor den Chris.
• ten in dit geval van ABRAHAM ligt, ten hoogften ryk :
• JESUS overgelevert orn onze zonden , en opgewekt ter
• onzer regtvaardiging, is 't hoofdpunt, 't geen ons ge• loof omhelzen moet , zal bet ons tot regtvaardiging
• dienen ; -- dit voorilel is ons duidelyk in de fchriften
„ des N . T . voorgedragen : deze waarheid is eeuwen aan
• den anderen, door godgeleerde twisten , uitleggingen,
• mishandeld, misvorwd, en daaraan uitleggingen gege• ven, die bet ver(tand niet alleen riet doorzien kan ,
„ maar als tegenfl:rydig verwerpcn moet ; hieraan moeten
,o wy gewis geen gehoor geven , en dat onnatuurlyke,
„ vreemde , mocten wy laten vallen , willen wy niet met
„ reden den naam van bygelovigen verdienen ; maar de
„ ftelling zel ve , met ronde woorden , door PAULUS op• gegeven, moeten wy daarby niet laten vallen ; 't is waar,
„ wy leven in then tyd, dat zulk een waarheid, als ftry„ dig met 't gezond vertIand , en de eigenfchappen der
„ Godheid wederfprekend (*), is als onbeftaanbaar ver„ worp~!n wordt : dat wy evenwel weder voor zulke be• denkingen onze oogen fluiten , die onzen aandagt Wet
• waardig keuren om ze to overwegen, is geen geloof,
„ maar is een traag en haliterrig than op ons gevoelen ;
„ neen ! zal ons geloof omtrent deze waarheid by de
• hoogtfe goedheid geldbaar zyn, dan moeten wy zulke
„ bedenkingen toetfen aan de denkbeelden , die wy in
„ 't worrd der waarheid vinden , hoe ras zullen wy dart
„ 't overdrevene ontdekken , en to gelyk dat gene 't
„ welk
(*) In den tekst is hier eene misilellina, welke in de lyst der
zi)ftoorenie Drukfeilen maar half verbeterd wordt . Ik heb de
vryheid genomen van ze, zo als, naar myn inzien, des Scl :ryvers meeting was , geheel to verhelpen . Rec.
D5
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niemand ons ontwringen kan, duidelyker inzien ,
e we en ; dat wy door 't geloof behoren geregtvaariige1 re >vorden ; zo dra 'er gene voorwerpen zyn voor
dat gelove, maar wy alles op 't vernuft , alleen Tangs
„ den weg van ervaring geleid, bouwen, dan is de geo• penbaarde waarheid nutteloos ; well: een ryke oogst
• levert dan de dorre en distelige grond , waarop wy
• ons thans hevinden , voor den eerbiediger van de ge• Ioofswaarheden op ; 't fill gelate beflaan daar onder,
• zal zich niet in de vuurige verdediging , maar wel in
• eene zielsverfterking , die de vrugtbare fchoot voor
• Christelyke deugden wordt , aan den waarheidminnaar
• bekend doen worden , - words 'er al lets meer ge• vorderd, eifchen de ontftandigheden zulks, de Christen
• verlaat zich op Hem , in wien by gelooft, en be• kommert zich dus niet over bet toekomftUge
.' Hoeve l zoude de ze pla ts, wa rin zo ve l wa rs, zo
veel fchoons is , winnen , indien flechts fornmige denkbeelden een weinig meer uit een gezet , en vooral de
tekens der zinfcheidinge naauwkeuriger gefteld waren !
Ons bericht is to ver uitgedyd, om uit bet Tweede
Stuk des Eerften Deels icts over to neemen : anders zouden wy den Leezer gaarne des Schryvers aanmerkingen
over bet gedrag van NATHAN jegens DAVID , na den
moord van URIA, aanbieden, of eenige zyner bedenkingen over bet Boek van ESTHER, of van JoB, affchryven . Nu moeten wy ons vergenoegen met enkel to melden, dat in de Twee Stukken, welke bet Eerfte Deel
uitmaaken , alle de Historifche Boeken des Ouden Verbonds afgehandeld worden ; dat des Schryvers aanmerkingen daarover, op veele plaatzen, eerder StaatkundigZedelyk (Politico-Ethicae) dan enkel Zedelyk mogen genoemd worden , en veele zeer leezens- en overweegens.
waardige denkbeelden bevatten . - Van bet Tweede Deel,
dat reeds bet licht ziet, zullen wy binnen kort bericht
geeven .
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De begeerte der Engelen , naa eene toeneenaende ken&s
der dingen , door bet Euangelie verkondigd, voor~~e ; nld
in eene Leerrede over i Pet . I:
door H . H . VIELtVANT,, uitgefproken to flmflerdam, den p2 Sept . 1782,
en laatst to t otterdam, den to 7uly 17"8 .
Bet Godverbeerlykend ontwerp der herlos,?ng , Luc . II :
13, 14 ; uitgefproken to ,fmflerdamn, den 2 5 Dec. 1793 .
Hot woord des krui/es de kracht Gods tot zaligheid , ter
be%haamiitg van de wysheid deezer wacreld, i Cor. I :
17b .. o ; uitgefproken by de aanvaarding van den
Euangeliedienst to 4mflerdam , den 6 Yuny 2792 .
Bet Christendom , Met in woorden , maar in kracht ,
i Cor . IV: 2o ; uitgefproken to 4mflerdam , den gr,
Nov. 1792 .
Do noodzaaklykheid van een gegrond en vast beflr.it in
het fluk van den Godsdienst , i Kon . X VIII: .21a ; uitgefproken tc fhn/lerdam, den 13 Nov . 1792 .
De waare Godzaligheid, of do heoefening van den waaren Godsdienst, Gen . XVII : 1b ; uitgefproken to flrn~ll, rdam, den 10 Y'uly 1796 .
God once bcste toevlugt in den rood en bet gevaar onzer
Kinderen, Klaagl . II : 19 ; eene 4anfpraak , gedaan to
Rotterdam, den 22 May 1789, ter gelegenherd van cone
hevige en langduuri ;e Kinderziekte .
7'e 4r/lerdam, by M . de Bruyn en H . Diederiks . 1/a
gr. 8vo .
Tn een bericht , achter de laatfte Leerrede geplaatst,
1 wordt ons gemeld, dat de Eerw . VIERVANT, by zyn
vertrek, als Leeraar van Rotterdam, (in 179-2), had beloofd , fommigen zyner Leerredenen uit to geeven, en
dat daarmede nu, (in 179?), door 't gemkenmaaken der
eert'e Leerrede, over I Pct . I : 12b ., was begonnen . Men
verneemt uit dat zelfde bericht , dat de Leeraar voorhad twee Bundels in 't licht to geeven : den cenen over
den voornaamen inhoud der Euangelieleer , en den anderen over de heoefening der waare Godzaligheid . Sedert
is nu en dan eene enkele Leerrede gevolgd, en wy hebben 'er , zoo 't fchynt , nog meer to verwachten . Wy
willen 'er echter niet linger van ftilzwygen .
In de Amfterdamfche , Rotterdamfche en andere Gemeenten , waar de Eerw. VIERVANT bet Leeraarambt
met toejuiching heeft waargenomen, zullen deze Lcerrede-
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denen alreeds bekend , en met graagte ontvangen zyn
door alien, die , aan dezen leertrant gewoon , op zoodanige wyze , door het geloof en de beoefening der
(;hristelyke leer, Godsdienftige ftichting wenfchen to erlangen . Die dezelfde of foortgelyke leiding van gedachten, over de voornaame hoofdpunten van 't Christendom,
en derzelver onderling verband en krachtdadigen invloed,
toegedaan zyn, zullen dezelven ook elders, zoo wy vertrouwen , tot opwekking en beftuuring van Godsdienftige aandacht, met genoegen leezen, en, zoo wy hoo
pen, tot uitgebreid nut gebruiken .
Wat men, in deze Leerredenen, hoofdzaakelyk to zoeken hebbe , kunnen de aangekondigde Titels eenigzins
uitwyzen . De uitvoering is geregeld, aandachtwekkend
en leerryk .
De verheugde Kamerling gefchetst, in eene Leerrede over
Hand . VIII : 39b- door SAMUEL JOANNES VAN DL
WYNPERSSE, A L . M. Phtl. Dog . , uitgefproken to
Am/le rdam , den . r Aug . 1790 .
hot zondig vooruitlopen in het toekomende , of bet onbedagtzaam bepalen der doeleinden en uitkoznflen van de
Goddelyke wegen , zp lang die nog verborgen zyn, in
deszelfs aart, oorfprong en gevolgen , ontwikkeld, Gen.
XLII : 36b ; uitgefproken to AmJlerdam, den a2 ,fan .
1796 .
De zegepraal des Geloofs , over de uiterJle radeloosheid,
1 Sam . XXX: 6b ; uitgefproken to Nieuweveen, den 9
M y 1784 .
Gods vrymagtig oppergebied over de Watervloeden , Pfalm
XXIX : ioa ; uitgefproken to llmJlerdam , den 6 Feb.
179 1,
Ilet verdervend Kind tot zynen Vader wedergekeerd,
Luc . XV : 18a ; ter voorbereiding voor het heilig Nachtmaal , uitgefproken to Amferdam, den 5 Sept . 179 :} .
Het loeijend Onweder godvruchtig befchouwd, of opwekking tot eon godvereerend gemoeds-bejlaan, onder bet rollen der donderflagen en bet klateren der blikfernen ,
Pfalm XXIX ; uitgefproken to Bmf,erdam , den 5 Zug .
1792 .
In
Te. Amferdam , by H . Diederiks en H . Lardd .
gr . 8vo .
Een zestal Leerredenen,van tyd tot tyd afzoaderlyk in
't licht v ;:rfcheenen, waarnlede de Eerw . VAN DE
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ook al veritoken van de gelegenheid, arm
de Amtteldamfche Gemeente van den Leerftoel to ttichten, nog eenigzins tracht nuttig to weezen, en die ook
elders , zoo wy vertrouwen , door dat foort van Leezers, waarvoor ze eigenlyk gefchikt zyn, met genoe en
zullen geleezen worden . De Leeraar toont de gaafg to
bezitten van geleidelyk , en allezins bevattelyk, naar een
welgeregeld plan, to prediken, en de aandacht bezig to
houden met gepaste en gewigtige onderwerpen , regt gefchikt, om ernttig nadenken to verwekken, en Christelyke
gevoelens to veriterken . Hier en daar valt de toon, mogelyk, wel wat to veel in het declainatorifche . Wy vinden
ook weinig nut, in her behouden van deze en gene uit
den Bybel ongelukkig overgenomen fpreekmanieren , die
of geen zin, hoe ook genaamd, hebben, of wel gefchikt
zyn, om min redelyke denkbeelden to voeden, en to helpen vereeuwigen . Over 't geheel verdienen deze Leerredenen onder de beste van dit foort gerangfchikt to worden .
De godvruchtige, befchouwing van het Onweder,
naar aanleiding van Pf. XXIX , en van Gods vrymagtig
heftier over de Watervloeder. , volgends bet lode vers
van then zelfden Pfalm, zyn geenzins de minften . Op
bet ftraffend aanzien, dat deze verbaazende natuurverfchynfelen , in deze Leerredenen , hebben , en daarop
gegronde voorttellingen, zou nog wel iets aan to merken vallen (*) . Zy bevatten anders een fchat van leerzaame, regt Godsdienttige , betrachtingen . In bet Voorbericht, voor de eertlre Leerrede geplaatst, zegt de Eerw .
VAN DE WYNPERSSE, altyd, zoo veel mogelyk, zig toe
to leggen, om van den predikitoel to verwyderen, wat
noodeloos den tyd zoude rooven , tot de fchoolen der
Geleerden behoort, of voor bet gros der Gemeente on .
nut is, en alleen daaruit over to neemen, her geen tot
bet groote einde der prediking hem dienftig voorkomt .
Men vindt bier echter bet een en ander, in kleine aanteekeningen, die by is to raade geworden, nu en dan,
onder aan de bladzyden by to voegen, ter nadere ontwikkeling, bevestiging off uitbreidrng van uitdrukkingen
in den text gebezigd . Ze zyn echter niet menigvuldig,
etc
WYN1 ERSSE,

(") Men vergelyke onze
c.

Recenfie van

de Leerrede van j . r.

aEUMUTH , Gods flew tot de flad. Uitgegeeven door J . VAN
PER ROEST
Pred . to Haarlem. Zie boven bL 342, 343 .
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en verfcreiden doorgaands eenig meerder licht over de
verhandelde onderwerpen , met aanwyzing van geraadpleegde Schryvers, by welken men, des begeerig, verder tan to regt raaken.
GodsdienJlige Overdenkingen en Gefprekken , ten behoeve
van Eerivouu~digen . In bet licht gegeever door eenen
Leeraar rler Hervorinde Gemeente .
Te AmJleldam ,
by J. Weppelman, 1799- In I2mo . Io2 bl.
ter Overdenkingen en Gefprekken bevat dit hocksV
ken ; zy loopen over de Stichtirrg onder het prediken
van Gods Woord - over het Geloof - over de Heilig ;naaking - en over de Christely e Bevindingen . Met veel
genoegen , over 't geheel genomen , hebben wy deeze
kleiire Opftellen geleezen ; zy behelzen eerie manlyke en
naar de gemeene vatbaarheid berekende beftryding van
verfcheiden fchadelyke wanbegrippen en vooroordeelen ,
door welke dezulken , die dezelve koesteren , in eene
yverige behartiging van waare Godzaligheid merkelyk
worden agteruitgezet , ja zelf wel eens tot het uiterite
overflaan, dat zy op betragting van deugd en goede werken met eene foort van kleinagting nederzien . Aldus gaat
de Schryver , in de eerfte Overdenking , der zulken
wanhegrip to keer, die zich verbeelden, dat gefticht to
wor .ien order het prediken, zoo veel en niets meer to
kennen geeft, dan , door des Leeraars voordragt in zyn
hart to voelen ontftaan eenige gemoedelyke aandoeningen
en bevindirgen, die met het gezond verftand en een duidelyk hegrip van zaaken in geen verband ftaan, maar,
naauwkeurig befchouwd zynde, niet hooger dan als hartstogtlyke beweegingen der ziele kunnen aangemerkt worden .
Volgens onzen Leeraar beftaat de waare ftichting in eerie
weczenlyke nuttigheid, die men uit de prediking van
Gods Woord trekt. „ Dan, zegt by, word ik daardoor
• gefticht , wanneer ik daardoor wyzer en beter worde .
„ En zulk eene Leerrede is il:ichtelyk , die gefchil{t is,
• myre kennis in de zaligmakende waarheden to ver• meerderen , en my daaromtrent levendig werkzaam
• to maaken tot waare vertroosting en verbetering van
• hart en wardel . Die Leeraar predil{t ftichtelyk, die
• my den raad Gods aangaande myne zaligheid duidelyk
• verklaart, die my den inhoud van het Euanl elie open„ legt,
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„ legt, en my aanwyst , hoe ik, alleen om Christus wil,
„ als een zondaar, moet behouden worden, en die to
„ gelyk my mynen pligt voortlelt, hoe ik omtrent God en
„ mynen naasten my gedraagen moet ; ja, die op Euan„ geliegronden my opwekt en my vrymoedigheid by„ zet , om al myn vertrouwen
Jefus Christus , als
„ mynen eenigen en volkomenen
aligmaker, to vtstigen,
„ en tevens met de krachtigfle drangredenen, uit de lief„ de van God en Christus ontleend , my opwekt , om
„ meer en meer van de zonde affland to doen en in den
„ dienst van God , waarin 21 nnyn Neil is , my to oeffe„ nen , en dus de heiligmaking flandvastig en onvermoeid
„ na to jaagen ." Wy hebben deeze pasf:ge wel willen
affchryven, omdat de Leezer uit dezelve met genoegzaame duidelykheid kan afleiden , hoedanige denkbeelden en
voorflellingen by, omtrent de overige, boven vermelde,
onderwerpen, in deeze Overdenkingen to verwagten hebbe ; van welke wy de leezing en herkaauwing aan zommige Christenen wel ernftig willen hebben aangepreezen ;
als zullende hun dezelve, naar ons bcgrip en naar dat
des Schryvers , overtuigende onder 't oug brengen . hoe
zy, in de belangrykfte zaak , bet uitzigt op eene zalige
Onfterflykheid, op eenen zandgrond bouwen, zoo lang zy
hun Geloof met de Werken niet doen gepaard gaan, en
}iunne Christlyke bevindingen uit eene andere bron
afleiden , behalven de bevordering van hunne heiligmaaking in de vreeze van God, door to fireeven na gelykformigheid aan bet beeld van Christus in=waare geregtigheid en heiligheid . - Edne aantnerking kunnen wy niet
terughouden ; zy is, dat de Schryver van zommige uitdrukktngen en fpreekmanieren zich pedient, zonder de .
zelve to verklaaren of bet gebruik daar van of to keuren, die den flempel van Schriftuurlyke agtbaarheid niet
bezitten ; uitdrukkingen en fpreekmanieren, die dezulken,
welker onderrichting en vcrbetering by bedoelt, fleeds in
den mond hebben, en ondertusfchen , vreezen wy, niet
weinig hydraagen, om hen in hunnen valfchen waan, alsof rechtzinnigheid zonder waare vroomheid van hart en
wandel beftaan konde , to bevestigen en to verfterken .
Wanneer toch zal eons de dag aanbreeken , op welken
kunstmaatige Godgeleerdheid en uitvindingen van mensch .
lyke wysheid zullen plaats maaken voor de eigen, alge .
noegzaame, naive taal van crauISTUS en diens onmiddely .
ke Zendelingen !
Proe-
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Proeven van Zamenzwoeringen tegen alle GodsdienJlen en
Regeeringsvormen in Europa, berokkend in de geheime
Vergaderingen der IlZurninaaten , Fry-Mc4zelaars en
Leesgezelfchappen . Byeenverzarneid uit geloofwaardige
Berichten door JOHN ROBISON , /I. ll . Hoogleeraar in
de- Natuurkunde en Secretaris der llkademie te Edenburg . Naar den derden Druk, uit het Engelseh vertaald. In 4 Stukken. Te Dordrecht , by A . Blusfd en
Zoon , en verder alorn . 1799 . In gr . 8 vo . to farnen
,,ii1 bl.
en merkwaardig l3oek, waarin veele dingen, die men
L
in de laat(te jaaren heeft zien gebeuren, en nog dagelyks waarneemt, worden voorgedraagen, als aevolgcn
en uitwerkfelen van overeenkomflen en verbintenisfen ,
die niets minder ten oogmerke zouden hebben, dan alle
Godsdien(Ien en Regeeringsvormen in Europa het onderite boven to keeren . Uit de Opdracht aan den Secreta ,
ris van Oorlog, William Wyndham, en de geheele voordracht van zaaken , die de Hoogleeraar ROBISON tot kennis van zyne Landgenooten heeft willen brengen, is bet
hoofddoel van dit gefchryf allerduidelykst . Men vindt
dit reeds op den titel , met de gepaste waarfchouwing van
Horatius, uitgedrukt :
Nunc tua res agitur, paries cum proximus ardct .
Warme voort}anders van de vastgeftelde regeering in
Engeland , en we) voornaamelyk dezulken , die 't met
bet tegenwoordig Ministerie houden , zyn niet zonder
vreeze voor den nadeeligen invloed der Franfche Revolutie op bet kerk- en taatsbeftuur in Grootbritannien . 'Er
zyn reeds veele verfchynfelen in dit Ryk opgemerkt, die
hun toefchynen verdubbelde waakzaamheid to vorderen .
De Hoogleeraar heeft dezelven, met ernst en yver, willen to keer gaan , door zynen land- en geloofsgenooten
een klaar onderricht mede to deelen van allerflechtfte
beginfelen en oogmerken , die by meent , dat werkelyk
bettaan , en ook in Engeland al to veel byval vinden ,
en waarvan niets dan oneenigheid , onderlinge Nat, de •
verwoesting van 's Volks dierbaarlte belangen , en algemeene clende , is to verwachten . 's WTans aibeid is met
zoo
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,goo veel goedkeuring ontvangen, dat de eerie druk binnen weinige dagen uitverkocht, en weldra een tweede en
derde noodig geworden is . Hy had evenwel, volgends
bet Nafbhrift, wel gewenscht, dat dit nog eenigen tyd
had kunnen uitgefl:eld worden . Hy had dit Werk in een
ziekelyken toefl:and , met veel overhaasting, opgetleld ,
en wilde nu gaarne wat meer tyd gehad hebben , om
misflagen en gebreken to verhelpen , en 'er eene betere
gedaante aan to geeven . Men heeft dan welligt die verbeteringen by eene volgende uitgave , of althans mettertyd, to verwachten ; en wy vertrouwen, dat de Neder.
landfche Vertaaler dan ook niet in gebreke zal blyven,
om daarmede de tegenwoordige uitgave to verryken .
De voornaame inhoud is uit een Duitsch Tydfchrift ,
neueste Religions begebenheiten , en eenige daar aangehaalde en beoordeelde Schriften , overgenomen . Men
heeft daaruit , reeds voor eenigen tyd , aan bet Nederlandfche Publiek eenige Berichten betrefende de nieuws
,flervormers in Duitschland, en vervolgends ook Berichten
van een groot , maar onzichtbaar, verbond tegen den
Christelyken Godsdienst en Monarchaale Moogendheden ,
medegedeeld . Die daarmede is bekend geraakt, zal bier
zoo veel nieuws , wat de hoofdzaak aangaat , niet vinden . Het Werk voorhanden geeft daarvan een uitvoeriger
verflag , met aanwyzing van den, oorfprong en aanvang
van dit geheele ontwerp, en de wyze, waarop hetzelve
in werking gebragt en voortgezet is geworden .
De vooronderfl:elde Zamenzweeringen, tegen de vastgefelde Godsdienften en Regeeringsvormen in Europa ,
worden bier gezegd oorfprongelyk to zyn ult eenige Vrymetfelaars Loges , die , van derzelver eerfle geheel onfchuldige bedoeling afgeweeken, onder den dekmantel van
zinnebeelden en plechtigheden, overeenkomil:ig de grond
beginfelen
n der Vrymetfelary , zoodanige verbintenisfen
van de verfte uitzichten zouden tot Hand gebragt hebben,
waaromtrent een menigte van verhaazende daadzaaken
vermeld words, die des to meer geloofwaardigheid fchy.
nen to hebben, omdat de Schryver zeif in de Vrymetfe .
lary veel deel gehad, ook buitenlands (te Luik, Brusfel,
Aken, Berlyn, Koningsbergen , Petersburg,, Valenciennes,
en vooral to Parys ,) verfcheidene Loges bezocht , en
alzoo , in eigen perfoon , de vervalfching van de eertle
grondbeginfelen der Vrymetfelary waargenomen heeft ,
waarvan by zegt, zonder fchending van eenigen eed ,
zoo
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zoo veel to kuincn ntededeelen, als by oordeelt tot op .
heldering to kunnen dienen van bet ontdekt ontwerp,
waarop by de aandacht van bet algemeen heeft willen
vtstigen .
Vooraf gaat eene Inleiding, waarin de Hoogleeraar zyn
oogrnerk openlegt , en voorloopig bet een en ander omtrent de Vrymetfelary, en zyne eigen ontdekkingen desaangaande, mededeelt .
Daarop volgt, in 't eerfte
Ho fiituk , een nader verflag van den oorfprong en de
lotgevallen der Vrymetfelary, en wel byzonder van de
grotevrbastermgvanenigeLoges,inItalic,Vrank
ryk en Duitschland, door welken de werkzaarnheden der
deelneemers op zaaken van Godsdienst en Staatkunde
toepasfelyk gemaakt , en eindelyk , onder 't masker van
zedelyk onderwys , zoodanige grendbeginfelen verfpreid
zyn geworden, die eene algemeene omkeering van zaaken zou'tn bedoelen .
Het tweede Hoofdftuk handelt over de Orde der Illuniinaaten . Dit Genootfchap
is in '775 gefticht door Dr . Adam LPeishaupt, Profesfor van hot Kerkelyk Recht aan de Univerfiteit to Ingolftadt , en vernietigd in 2786 door den Keurvorst
van Beijeren , doch onmiddelyk daarna , door geheel
Duitschland , onder con anderen naam , en eene andere gedaante , weder opgericht . De welbekende Baron Knigge heeft 'er, on ;ler anderen , veel deel in gchad . Uit doze en gene ontdekte papieren, en verfcheidcn° van tyd tot tyd uitgegeevene fchriften, w iarvan
liZeishaupt, Knigge en andere medeleden de echtheid
niet hebben kunnen ontkennen , tracht de Hoogleeraar
ontegenzeggelyk to bewyzen, dat deze Orde, van 't begin af, onder fchoonfchynende woorden en bedriegelyke
voorgeevens, om de menfcben regt zedelyk, volmaakt
vry en gelukkig to maaken, den fchrrkkelyken toeleg
gehad heeft, om het Christendom of to fchaffen, verlot chening der Voorzienigheid en Ongodistery in to voeren,
en alle vastgeftelde Regeeringen omver to werpen . Onder andere flelregels zal ook deze : het oogmerk vwettigt
de fechtjie middelen : aangenomen, en uit dat beginfel, ul
wat flecht en gruuwzaam is, voortgefprooten zyn, bet
geen men nu meende , tot de uitvoering van bet plan ,
zi y to molten veroorlooven : waaromtrent ontzettende
ftaaltjens to berde gebragt worden . - Het derde Hoofdftuk befchryft de Duitfche Unie , of vereeniging van
cen aantal Schryvers , die zig in Duitschland , onder
bet
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bet voorgewend doel van uitroeijing van bygeloof en
vooroordeelen, en de hevnrdering van 't zuivere Christendom, even als de Illum naaten, heimelyk zuilen verbonden hebl en, om met de vastgeftelde Regeerirgen al .
Ion Godsdienst to verbannen . Nicolai, Gecticke en Biester
zullen zig aan 't hoofd geplaatst , en weldra, in B%fe .
dow , Eberhard , Lesfang , Sernler, Teller, Steinbart ,
Bahrdt en anderen, werlczaame medeheipcrs gevonden
hebben . Door de onvoorzichtigheid van den Iaatstgenoemdeu, een allerflechtst mensch, zou zeer veel van dit
ontwerp, en 't naauw verband, waarin hot itaat met de
Orde der Illuminaaten, aan 't licht gekomen zyn .
Bet vierde Hoofdftuk vertoont de Franfche Omwenteling, als bewerkt naar afoortgelyk plan, en dadelyk vo-irtgefprooten uit de Orde der Illuminaaten, waartoe Mirabeau, de Hertog van Chartres, (naderhand Orleans, en
eindelyk Ph . Egalitcl,) Pethion, le Cointre, Bailly, Anacharfis Cloots, do Ibt S
en andere hoofden en medewerkers der Franfche Omwenteling , zullen behonrd
hebben . - Ten flotte volgt nog een elftal Aanmerkingen, deels ingericht tot bevestiging van bet voorgaando, deels tot waarfchouwing en onderrichting van de
inwooners van Engeland , op dit tydftip ; en eindelyk een Nafchrift , met eemge verbeteringen en byvoegfels .
Zoo veelen onder ons nog niet bekend zyn met hot
oorfpronglyk Work , of deszelfs onlangs vervaardigde
Franfche Vertaaling , zullen , Zoo wy vertrouwen , deze
Nederlandfche Overzetting met graagte ontvangen . De
fchryfwyze is wel niet zeer geregeld, zoo als de Hoog1°eraar zelf erkent, maar desniettemin aandachtwekkend,
door veelvuldige berichten van zaaken, waarin men, ook
uit hoofde van de gevolgen der groote gebeurtenisfen in
Vrankryk voor ons Gemeenebest, niet kan nalaaten belang to neemen .
Of nu evenwel alle bier medegedeelde berichten evenveel grond hebben, en of niet een overdreeven zucht voor
beguntl:igde denkbeelden den Schryver nu en dan ongemerkt vervoerd hebbe tot de onbillyke famenvoeging
van perfoonen en zaaken , die in geen noodzaakelyk verband flaan , willen wy den onpartydigen en w •~ arheidzoe .
kenden Leezer laaten beoordeelen . Zou bet ftelzel van
Priestley en anderen , over de eenigzins ftofFelyke natuur
der nrenfchelyke ziel, waarlyk met bet geloof aan haare
E 2
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onfterfelykheid zoo ten eenemaal onbeftaanbaar zyn, en
zoo ligt tot ongodistery doen overhellen , als bier ,
bl . 460, S2o en elders, beweerd wordt ? Zouden Priest .
ley, Sender, Teller en anderen, die de waarheid en Goddelykheid van bet Christendom zoo ernftig en manmoedig voorgeftaan hebben , met voorbedachten raade deel
gehad hebben aan ontwerpen , om alien Godsdienst ,
hoe ook genaamd, to verbannen ; en is dat met grond
to vooronderilellen van alien , die , gelyk in andere
Regeeringsvormen , zoo ook in die van Grootbritannien , wel eenige verandering en verbetering , naar de
grondbeginfelen van gelykheid en vryheid , zouden wen .
fchen ?
A . YPEY, 11. L . M. Medic . & Philof. Does . Profesforis Me .
dicin . quondam Franequerani, Introduc'tio in Materiem
Medicam in ufum Tyronum . Dat is : lnleiding tot
de kennis der enkelvoudige Geneesmiddelen , ten nutte
van eerstbeginnenden . Te Leiden en Harlingen, by
S . en J . Luchtmans, en V. van der Plaats, 1799. 10
gr . ilvo . 414 bl.
e ganfche uitgeftrektheid van eene Kunst of Weetenfchap onder een enkel oogpunt to brengen , uit
D
bet welke aile derzelver vakken, op zich zelven of gepaard met andere naastgelegenen, gemaklyk kunnen bepaald en afgemeeten worden ; is niet flechts eene fraaie
en lofwaardige, maar ook eene allernuttigfte verrichting
vooral , wanneer dezelve een zo gewigug en heilzaam
voorwerp , als de Geneeskunde , ten doe[ heeft, c-n zo
wel gelukt , als in bet ftraks gemeldde Werk van den
reeds door veele andere Gefchriften met recht beroemden Hoogleeraar YPEY . Dat nut zal zich ook, waarfchynlyk, nog al wat verder, dan de zedige titel belooft, uit .
ftrekken, tot oude en ervaarene Gencesheeren, die niet
zelden, by dit beredeneerd verllag van bet voornaamfte,,
dat in deeze afdeeling van bet groote Kunstgevaarte weetenswaardig is, in hunne ftille fnipperuurtjes , eene verrasfende aanleiding tot deuken en herdenken zullen onttnoeten .
Veele Schryvers hebben dit onderwerp zo uitvoerig
behandeld, als of zy eene Natuurlyke h istorie fchreeven,
en dus, in plaats van nuttige lesfen to ge-2ven, eene lasti-
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tige vertooning van kwaelyk geplaatfte Gele°rdheid ge •
maakt . Mogelyk heeft dit ook ten gevolge gehad de zo
verbaazende menigte van aangepreezene middelen, dewyl
men toch, van alles willende ipreeken, zich ook wel genoodzaakt vond aan ieder ondeel eenig byzonder vermogen toe to fchryven . En hiertoe heeft misfchien medegewerkt de heimelyke hoogmoed van den Mensch, die
wel zou willen beweeren, dat de Natuur, in den onmeetelyken toeftel van haare drie Ryken , niets anders dan
zyne belangen had bedoeld . Ja toch ! gees Geftarnte aan
den Hemel, 't welk niet zyne ftraalen fchiet of to rugge
kaatst ten dienst van bet menfchelyk Geflacht : en zou 'er
op den Aardbodem lets uit een ander inzigt to voorfchyn
komen ?
Sederd eene halve Eeuw is men voornaamelyk hiervan
bekomen : doch 't zy dwaaling, 't zy misbruik, de voetftappen van hetzelve waren to diep geprent , om zo
fchielyk to verdwynen . Men juiche dan alle poogingen
toe, die ftrekken om bet weinige waar , 't welk onder
zo veel Bygeloof en Vooroordeelen als overitelpt en begraaven is, op to delven, en voor oordeelkundige oogen
in bet helderst licht to plaatfen .
Dit heeft de Heer
YiiY bovenal betracht ,
en wy durven fchier zeggen dat dit oogmerk door niemand gelukkiger is bereikt .
De verdeeling van bet Werk loopt niet alleen rechtftreeks hierop aan , maar verfchaft ook een richtfnoer,
waarmede men veilig den fchemerachtigen weg der
Praktiek, dwarsch door alle doolhoven been, betreeden kan .
Wat doet de Kunst door Geneesmiddelen ? Het lichaam
to ontlasten van al wat overtollig en fchadelyk is, de fchadelyke ontlastingen to beteugelen , en bet verlies, zo veel
mogelyk , to herftellen ; verftoppingen op to losfen, den
verkeerden loop der vochten behoorlyk of to leiden, derzelver bederf, als ook dat der vaste deelen, to weeren
of to verbeteren ; deeze laatften , to flap of to fteevig
zynde, hulp to bieden ; en eindelyk , 't zy door bedaarende, 't zy door prikkelende toedieningen, den toon van
bet Zenuwgeftel, gedeeltelyk of over 't geheel, to beitieren . Groote eenvoudigheid voor bet wydfte veld van
alien ! Maar men bedenke tevens , dat elk van deeze
hoofdpunten oneindig veele wyzingen voortbrengt , naat
den byzonderen aart der gevallen , waarby ze zich op.
doen,
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doen, naar de maate, waarin ze moeten beantwoor :l worden, en naar de vereischte voorbehoediogen, zonder welke zy gevaarlyk, ja doodreiyk, zouden kunnen zyn . Het
eigen geftel van ieder mensch op zich zelven, de Sexe,
de zamenloopende omitandigheden , de Gu lerdom , de
verbaazende verfcheidenheid der Ziekten, en der deelen
welke zy aandoen, beet en kortftondig, of langzaam en
kwynende ; en eindelyk die geduchte reeks van Epidemifche Koortfen, die alle Theorie to lour FIellen : dit alles,
tlechts van ter zyden befchouwd , moet inderdaad bet
fterkfte hoofd bedwelmen . Maar wy hebben deeze oppervlakkige fchets alleenlyk voorgedraagen , om uit to
drukken, dat men, onzes oordeels, het veld van de Materies Medica geenszins naar deezen maatftaf moet berekenen , gelyk men waarfchynlyk to Lang heeft gedaan .
Een Geneesmiddel van den eerften rang voldoet zomtyds
aan veele vereischten to gelyk ; die van den tweeden
laaten ons dikwyls eerie onverfchillige keuze over uit
vyf-en-twintig anderen ; en wat al wonderen doet zomtyds cen bekwaam Man met eon fchepje honig, een teugje wyn, of een kommetje water en melk !
Is dan de Pathologic zo uitgeftrekt , en aan den anderen kant de Materies Medica in haaren eigenen aart zo
beknopt ; waarom zouden wy ook onze Studien net overeenkomitig met dat gewigtig onderfcheid inrichten? waarom eeuwtg van Specifica droomen ? waarom onze arme
Lyders aan Gasthuiskuuren opofferen ? waarom niet liever de oprechtfte dankbaarheid betuigen aan wyze Leermeesters, die ons waarfchuwen den korten tyd des levens
beter to befteeden dan met bet najaagen van eerie ydele
wolk, die wy eindelyk voor Juno omhelzen . Tempori6us Medicina valet.
Bat gety moet men leeren kavelen ; daar is men we] voor al zyn levers aan befteld ;
naar maate men in deeze kennis gevorderd is, zal men
vinden dat 'er altyd meer ontbreekt , en , om met nipPOKRATES to fpreeken , dat hat ltvcn hart , en de
bunst sang is . Maar wat zal men zeggen ? dat fehittert met!
De Heer YPEY baant ons hiertoe den weg zo wenfchcl k , dat men dit Werk ten naasten by voor een
Praktikaal Handboek, zo wel als voor eene befchryving
van Gereesrniddelen, zou kunnen houden . l:iv ftelt ons
de krachten en bet gebruik der voorna ttmfte Middelen,
als Rhabarber,, Ipecacuanha , Scilla, Kina , Kaamfer ,
Opi-
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Opium, de Dalfzuuren, Kvik, Staal, Spiesglas, enz . met
derzelver bereidingen , zo duidelyk , en met zulk eene
oordeelkundige onderfcheiding , voor ; dat ook in denzelfden adem de voornaaniife Ziekten en Kwaale :n van
bet menfchelyk lichaam, (zelfs die, welke byzonder bet
onderwerp der Heelkunst uitmaaken , niet geneel uitgezonderd,) met haare eigenfoortige kentel :enen , tydperken, meerdere of mindere trapper van hevigheid en Jaaruit ontf aande toevallen, alir:d agendo , orii zo to fpreeken, o :ider bet oog worden gebragt . In deeze, en eenil_e
foortgelyken , vindt men den Man , die voor Mannen
fchryft ; in veele anderen laat by eenige ruimte voor de,
verbeelding over ; doch altyJ zo, dat een oplettend Leezer zyne meening befeft. Byzonder nuttig vinden wy
zyne waarfchuwingen tegen het ontydig gebruik van beete Balfaznieke middelen , in Teeringziekren en Venerifahe kwaalen , als made tegen bet mishruik van inwendig toegediende loodmiddelen ; om thans van geene
andere hoogstgeroemde vergiften to fpreeken .
Gelyk nu de Materies Meelica, opk vOOr onzen Schryver, door bekwaame Mannen van veele ballastmiddelen is
bevryd geworden , zo is zv ouk fe, .lerd verfclieiden jaa .
re7 wed erotn overlaaden nn,- veele gewaande ontdekldngen, die wet veelal op de proef bezweeken, maar nog
niet ten eenenmaale uit de verbeelding van zommige
Kunstoeffenaars verdreeven zyn . Het was noodig hiervan
ftuk voor fluk to fpreeken . De Hoogleeraar duct dit
oordeelkundig en rondborflig ; maar tevens ook zo befcheiden, dat by overal, daar men zonder gevaar nog
hoop op nadere bevestiging kan voeden, die goede hoop
aanmoedigt en onderfletmt .
filet menschdom zal ontwyflelbaar wet verder met
nieuwe ontdekkingen gezegend worden ; maar 't zal oak
wet altyd waar blyven , dat groote Mannen , to vroeg
met gelukkige geneezingen in hunnen fchik zynde , de
weldaadige Natuur wet eens ter liefde van hun aangewend middel , vooral wanneer bet nieuw is , miskenrnen .
En zolang de zaak in twyffel hangt, lydt 'er de Praktiek dit by, dat hunne bewonderaars de beste a1gge .
meen bekende middelen ter zyde flellen, om het nieuwe, ten mintlen in animis vilibus, to hepr,aeven . Dan
denkt men weinig aan het Experimentun pericuiofurn van
den Vader der Geneeskunde .
By deeze gelegenheid z .il men 't , hoopen wy , niet
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vreemd vinden, dat wy, hiertoe betrekkelyk, eene kleine
gisfrng voordraagen . Men vindt ook by den Heer YPEY
Uit AERGIUS aangehaald de onderfleide kracht van de Radix Ononidis , om eene Sarcocele to geneezen , hoewel
onze Hoogleeraar daarvan juist geene hooge verwachting
to kennen geeft . Wy geeven in bedenking, of de grondflag van deeze opgaave met wel eene dwaaling kan geweest zyn ; naamelyk dat men eene Hydrocele voor eene
Sarcocele hebbe aangezien ? De Ononis , lang voor een
afdryvend middel gehouden , kan nog, ja zy kan nog
wel eene Waterbreuk hebben geneezen : maar eene Vlceschbreuk . .? En kon zy dit , waarom dan bier by gebleeven, en ook niet haare kracht beproefd op allerleie Kliergezwellen, die men anders tot bet Mes verwyst? Men
zegge ondertusfchen niet, dat fEItGIUS en ACRELL to
groote Mannen waren, om zich aldus to vergisfen . Een
seder weet, dat bet onderfcheiden van die twee ongemakken niet zelden zeer bezwaarlyk valt . Hebben
met nOEP:HAAVE en ULHOORN 'er hevig over getwist ?
Wy zouden meenen van dit verdienftelyk Werk
reeds genoeg gezegd to hebben ; to meer om dat wy ge .
negen zyn ook jets voor de verrasfrng over to laaten :
doch 'er is nog iets overig , waarvan de doorkundige
Hoogleeraar veel werk maakt , iets dat men zelden in
dusdaanige Werken zo zorgvuldig behandeld vindt, en
't welk wy derhalven , wegens de groote nuttigheid, die
'er in fteekt, niet kunnen onaangeroerd voorbygaan .
In de befchryviug van Geneesmiddelen geeven u de
Schryvers gemeenlyk alles , behalven 't geen gy weeten
inoet . Is bet een Wortel, Bast , of Bout, enz . zy befchryven naauwkeur :g de bloem , als bet kenmerk draagende van de plant, den flruik of boom, en laaten bet
verdere aan uwe navorfching over . Hierdoor kunt gy
een goed Hortulanus worden , en echter in de Apotheek
verlegen flaan . Heel anders doet de Beer YPEY . By
wyst u noopens de Clasfe , waartoe bet Gewas be .
boort , naar LINN2EUS , maar hefchryft met de uiterlIe naauwkeurigheid dat gedeelte , 't welk in gebruik is .
Nuttig en aangenaam : want fchoon men wel van elk
Geneesheer kan eifchen, dat by alle gebruikelyke middclen tlraks ono bet gezigt kenne, echter moeten hieromtrtnt nog veel_ opmerkzaamheden plaats hebben, om niet
zom-
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zomtyds bet eene voor bet ander, of de middelfoort van
een zelfde middel voor de beste to neemen . Daarenboven is de fchilderachtige befchryving van eenig voorwerp , hoe genaamd, den Ke«ner niet alleen dienflig ter
verfi;erkinge van zyn geheugen ; maar zy verrast hem ook ,
zo by een Man van fmaak is , met een flreelend genoegen . Duch verder :
In den Kruideniershandel heeft een verfoeielyk bedrog
plaats, omtrent alles, waaruit eenig voordeel to trekken is .
Alle middelen, die eenigzins in prys loopen, worden du§
of zo, vervalscht, nagebootst, door bydoen van overeenkomflige ftoffen verzwakt, en niet zelden zeer fchadclyk
gemaakt ; of, indien dezelve verlegd, befchimmeld of verrrtoliemd zyn , opgekookt, irgevuld en beftreeken ; zo
fraai, dat een onbedachtzaam oog 'er onfeilbaar door bedroogen wordt. De dagelykiche Praktiek lydt hierdoor
een onberekenbaar nadeel . De Geneesheer , zyn oogmerk niet bereikende met bet voorgefchreeven middel ,
hoe juist ook ha voorfchrift zy , ziet 'er van af, en
kiest eca ander, waarby de Lyder kan verlooren gaan .
Of by vergroot de gifte , en langs dien weg flaagende ,
trekt by 'er een gevolg uit, bet welk naderhand, by bet gebruik van dat zelfde middel in zynen flaat van echtheid ,
doodelyk zal kunnen zyn . De Heer YPEY heeft ons op
deeze laatfl:e aanmerking gebragt by den Artikel van de
Saf,aan , welke volgens den beroemden CULLEN tot de
gifte van eene halve once zou kunnen toegediend worden .
Onze Schryver oordeelt met recht, dat de Saffraan, door
dien grooten Man voorgefchreeven , by vervalfching of
veroudering moet krachteloos geworden zyn . Daar nu
zulk een Man zo grof is bedroogen geweest, blykt bet
middagklaar, hoe zeer wy anderen op onze hoede moeten zyn ; en hoe groot eene verpligting wy deswegen
hebben ann de veelvuldige waarfchuwingen van -onzen
hooggeachten Schryver : to meer daar by met de verklaaring der onderfcheidene kunstgreepen van bet hedrog ,
ook de .niddelen ter ontdekking, na dat bet gepleegd is,
doet gepaard gaan .
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Reis door Duitschland, Zwitferland, Italie en Sicilie ,
van FItEDi(TK LEOPOLD, Graave van STOLIIERG . Uit
het Hoogduitsch . Met Plaaten . If e Dcel. Te r1 of erdar , by J . Allart . In gr. l:vo . 469 bl.

at de doorreisdheid en de veelvuldige befchryvingen
D
der op den Tytel uitgedrukte Landfchappen niemand
van dit Boek verwyderen, in bet denkheeld van 'er niets
nieuws in to zullen aantreffen . Ware dit bet geval , dan
zouden Buitenlandfche Tydfchriften bet niet met zo veel
lofs aangekondigd, HOLCROFT geen prachtig uitgevoerde
Vertaa,ing daar van in 't Engelsch vervaardigd , en de
Nederduit,ehe Vertolker J . LUBLINK de ,7onge 'er geen
hand aan geilaagen , en in bet oveizetten eene verpoozing van lastige Staatszorgen gezogt en gevonden
hebben.
Kenten wy den Reiziger, dit zal ons veel, zeer veel, van
dit Werk doen verwagten . Hier toe, derhalven, ons bediend
van 't geen de Nederduitfche Vertaaler, in zyne Voorreden,
deswegen fchryft . By verkorting, egter , alleen kunnen
wy 'er plaats aan inruimen , fchoon wy voorgevoelen,
dat de uitmuntende ichryftrant des Burgers LUBLINtC
ons zal medefleepen om meer of to fchryven, dan ons beitek wil gedoogen . Dan onze Leezers van fmaak zullen
gaarne op die wyze kennis maaken met eenen Reiziger,
die hun zo veel onderhouds en leerings verfchaft, als 'er
V
in dit Reisverhaal to vinden is .
,, De vrye Ryksgraaf FREDRIK LEOPOLD, Graave
van STOLBERG ," dus vangt zyn Vertolker aan , „ die
meer dan edn aanzienlyken post , en nog laatst, aan bet
Rusfifche Hof, by de troonbeklimming des Keizers, then
van Afgezant wegens Oldenburg en Lubeck bekleeide, is,
even gelyk zyn Broeder, ook buiten 's lands, als Dichter,
Gelcerde en Oudheidkundige, met lof bekend . Behalven
zyn e igen pnezy, en verfcheide uitmuntende vertaalingen
van Grickfhe Dichters, inzonderheid van HOMERUS , verfcheen van hem, nog in den voorleden jaare, (179,) by
zynen Vriend NICOLOVIUS, to Koningsbergen, eerie over
zetting der uitgeleezenfte gefprekken van PLATO, met een
opdragt aan zyn eigen Zoonen, waar van bevoegde Rechters getuigen, dat en denkbeelden en beginzelen en taal
alien eenen PLATO volkomen waardig zyn .
„ Een
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„ Een man van zo veel genie en verkreegene kundigheden, van eenen kiefchen fnaak , door de beroemdiie
fchriften der Ouden gelouterd, van een fyn gevoel, door
oefening omtrent al bet zinnelyk fchoon gcfcherpt , van
cene leevendige verbeelding, g elul.k i ;en voordragt, taalkennis en een ruim tydlyk verinogen ; con man, zodanig
voorbereid, met zulke brieven van aanbeveling voorzie~z ,
bezat zekerlyk alle de ho~ofdza~klyl ;e vereisc nten om Ianden to bezoeken , in meer dan eene betrekking recht e
fchikt voor zyne naauwkeurige befchou~wing, daar by een
merkelyk gedeelte derzelven reeds zestien jaaren to vooren bereisd hadt , en waar door hot verbysterende der
verrasfching by hem genoegzaam was verzwakt .-- Ondertuslchen zyn bet deeze byzondere hoedanigheden , welke
ook eene byzondere richting aan 's mans denk- cn fchryftrant moesten geeven . Een wysgeer befchouwt tech doorgaans niet alleen de verfchynzelen der natuur, maar cok
de zeden, regeeringsvormen en gewoonten van menfchen
en voiken, uit zyn verkoozen oogpunt ; van bier dat by
minder eenzydig, minder verflaafd aan den fleur, minder
verblind door den geest der tyden, ook over de voorkomende zaaken vryer oordeelt .
Ire Dichter, door het
ichoun der ichepping of de gewrochten der kunst, als
door cenen elektrieken flag, getroffen, viert dan gaarne
aan zyn fpeelende verbeelding den vryen teugel ; van hier
dat by, even als de Schilder, in Ideaalen vermaak ichept,
zyn denkbeelden meet optooit dan ontwikkelt, en, even
fnel ontvlammende als by gevoett, zich ook onmiddelylt
verheft , en een hooger vlugt - neemt . Ook deeze beide
hetrekkingen komen by onzen Schryver in aanmerking .
Zo verfchilt by wel eens in zyn oordeel van anderen ,
over zekere zeden en gewoonten der voiken ; zo vonnist
by wel eens over de fl :aatkunde en regeeringsvortnen van
die verfcheiden volken , naar zyne byzondere beginzelen
en begrippen : geen wonder, dierhalven, dat menig leezer
bier in wet lets zal aantreffen , waar in by hot niet eens
is met onzen Schryver . Ook was het natuurlyk , dat de
groote geheurtenisfen in Ezsropa, die zich ten tvde zyner refs meer en moor begonnen to ontwikketen [de eerfee Brief is den r6 July des Jaars 1791 gcdagtekcnd,]
en bet vuur des oorlogs ook aan de grettzen van zyn
Vaderland to verfpreiden , hem zyre gedachten deeden
uiten op eene wyze , die tact altoos is vry to preekcn
van gevoeligheid, en die zoinmigen, van achteren, by e :°n
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verderen voortgang der groote lotgevallen, eenigzins in
een ander licht voorkomen , of waaromtrent wy ons nu
anders zouden uitdrukken ."
De Burger LUHLINK geeft bier op voldoende reden,
waarorn by bet niet geraaden vondt, deswegen met den
Schryver to twisten ; met byvoeging , „ dat, indien by
zich, ten deezen opzichte, bier en daar eene enkele aanmerking veroorloofde , bet voornaamlyk was om den leezer inzonderheid dit flandpunt van den Schryver aan to
wyzen ."
Voorts maakt de Vertaaler eene zeer gegronde aanmerking op de fchryfwyze des Graaven van STOLI ERG ,
welke wy bier overneemen, daar bet juist deeze is, welke ons in bet doorleezen 't meest ftootte . Hy heeft in
de daad zyn byzonder Taaleigen, Idiotismus . LuBLINK
zegt 'er hoofdzaaklyk dit van : „ Als Dichter , wiens
verbeelding zich noode laat beperken - gewoon aan zekerentrant,omzichflout,zwierg,zineb ldiguit odruk,
ken, naar aanleiding van luim of ftoffe, achtte by dit in
zyne brieven niet onvoegelyk ; waar uit echter ook zekere ongelykheid voortvloeide, en iets moeilyks om bet in
eene andere taal over to gieten ." - Hy voegt 'er nevens : „ Wy verdeedigen bier echter geenzins die byzondere manier, en befchouwen eene doorgaande gelykheid als een der hoofdvereischten van eenen goeden ftyl
ook willen wy niet ontveinzen, dat ons dit in bet vertaalen deezer Brieven fomtyds minder behaagde , dan wel
belemmerde . "
Naa eene aanmerking wegens den pligt eens Vertaalens, om niet alleen de zaaken en gedagten, maar ook den
ftyl en trant van bet oorfpronglyke over to brengen, laat
by volgen : „ By onzen Schryver komt ook nog
dit in aanmerking ; dat, behalven de meerdere vryheid,
waar op eene gemeenzaame briefwisfeling zo billyk aanf'praak heeft, ook zodanige poetifche fchilderingen inzon .
derheid to pas komen, wanneer een gevoelig reiziger zyn
gewaarwordingen en aandoeningen by de befchouwing van
een voortreflyk kunstituk , van een grootsch natuurtooneel, aan anderen tracht mede to deelen . De kleuren op
zyn palet mogen ons dan wat fterk, wat gloeiend voorkomen ; zo by die echter met oordeel weet to gebruiken,
zullen zy niet weinig medewerken om zyne tafereelen dat
leeven, die kracht by to zetten, welke zo noodig is, om op
onzen geest then indruk to maaken, welken by zelf go, voel
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voelde, en ons zo gaarne zou willen mededeelen . Dat
inzonderheid Italic en Zwitferland tot zulke fchilderyen
aanleiding geeven, is to over bekend ; en men zil in bet
doorleezen van dit Werk hier in nog meer bevestigd
worden ."
Ten ilotte merkt de Vertaaler op : „ Behalven bet aangenaame, dat alle geloofwaardige berichten, wegens andere
Gewesten, voor den leergierigen ieezer opleveren , daar
zy, door de menigte van voorwerpen en verfcheidenheid
van betrekkingen , by eene bevallige afwisfeling, zo belangryk zyn voor bet hart, als gefchikt om bet verftand
met nuttige kundigheden to verryken ; behalven dit algemeene , fchynen zich deeze Brieven inzonderheid aan
to pryzen door eene menigte van oordeel- en oudheidkundige aanmerkingen , en verdienstlyke ophelderingen van
veele plaatfen in de beroemdfte Griekfche en Latynfche
klasfikale Schriften -- door geloofwaardige berichten van
eigen verkeering met nog leevende Geleerden en Kunftenaars -- en door min of meer uitvoerige gefchiedkundie verhaalen en poetifche tusfchenvoegzels : terwyl de
heerfchende geest, die in alles doorftraalt, den Schryver
als een man van befchaafdheid , deugd en kunde ken.
merkt . "
Wanneer een Vertaaler zich dus de moelte geeft , om
bet Werk, door hem vertolkt, to beoordeelen ; wanneer
by toont, niet de onbegrensde lofredenaar des oorfprong .
ken Schryvers to weezen, maar de man, die zo wet
t gebrekkige als het uitfleekend fchoone vrylyk aanduidt, neemt by, als 't ware, den Beoordeelaar den arbeid uit de handen . En hebben wy in bet t egenwoordi .
ge geval niets meer to doen, dan den loop der Reize, zo
verre dit Deel gaat, enkel aan to ftippen, en, zo veel
onze plaatsruimte toelaat, bet een of ander over to
neemen .
Een aantal 'van zes en dertig Brieven maaken dit Boekdeel uit . Te Pempelfort, by Dusfeldorp, waar onze Reiziger zich eenige dagen by zynen Wend JACOBI onthieldt,
zyn de vier eerfte, in den Zomer des Jaars 1791, gedagtekend . Van daar deedt by uittochten in die ommeftree .
ken, welke ryke ftofe verfchaften . Voorts gaat, op dat
wy de hoofdplaatzen flegts aanitippen, de Reis over Frankfort, Karlsruhe, Ulm, Lindau, de Boden - zee, ConJlanz,
Zurich, Lucern, "Bern, Laufanne, Geneve, Turin, Ge •
twa en Pavia . Alle plaatzen, die, wegens de laatere lotge-
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gevallen, onze aandagt trekken, en wier hand, zo korten
tyd voor dezelve, beiangryk voor de Gefchiedenis words .
Dan, welke veranderingen 'er ook hand gegreepen hebben, plaatslyke hefchryvingen , zo verre zy van de Natuur afhangen, blyven dezelf de . Nog is, by voorbeeld,
de Rhynval, gelyk onze Reiziger dezelve, zyner aandoeningen botvierende, afmaalt . Anders zal bet getield weezen met de fraaije Publieke Promenade val or weinige jaaren buiten Zurich aangelegd .
Van de behaaling der Zwitzerfche Vrybeid fpreekende,
hat STOLBERG zich and .r andere dus hooren : „ Men
zegge niet, dat de Zitwi fer s dit alleen aan hunne ligging
tusichen de bergen to danken hebben . Verfcheide overwinningen bevochten zy in bet open veld . Mcer, veel
m ;-er dan aan eene plaatslyke befchcrlning der bergen
hebben zy to danken aan de eenvoudigheid hunner zeden,
aan bun heldenmoed , aan hun liefde voor de vryheid ;
hoedanighheden, welken de bewooners der bergen niet zel .
den van de bebouwers der vlakke velden op het gunftigst
onderfcheiden . Even als een lichti}raal van den hemel ,
viel bet denkbeeld der vryheid in den boezem der Zwitfer fche herders, en hun arm maakte 'er zich meester van .
Ja, die vryheid is bet, welke hun met then moed bezielde, en hun verder zal bezielen, om hun Staatsvorm,
Glen zy byna vyf eeuwen deeden ftand houden, nog ver.
der to handhaaven ." - Hier op maakt de Vertaaler deeze gepaste Aantekening : „ Weinig kon onze Schryver
voorzien, bet Been zeven jaaren hater is geheurd . Wy
weErhouden ons, volgens ons aangenomen beginzel, van
alle aantnerkingen . Het is ondertusfchen voor den wysgeerigen leezer altoos aangenaam, de gedachten van onpartydigen over cenige Staatsgefteldheid en derzelver waarfchynlyke gevolgen to verneemen , ook dan wanneer de
uitkomst bier aan niet beartwoordt ; onder anderen om
deeze reden, dewy] de oudervinding , hier door geleerd ,
a's dan nieuwe aanleidirgen vindt, om op andere gronden
haar toekomende berekening met meerder waarichynlyk
heid to vestigen ."
STOLBERG, den laattlen oorlog, waar in Zwitzers tegen
Zwitzers to velde trekken, vermeld hebbende, voegt 'er
nevens : „ Ach! dat dit nimmer hadt mogen gebeuren .
-- Ondertusfchen blyft bet verwonderenswaardig, dat zo
veele vol!lrekt onafhangelyke Staaten , van elkander in
Godsdienst en Regeeringsvorm zo zeer onderfcheiden ,
wier
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wier onderfcheidene belangen zo noodzaaklylc tegen elkan .
der moeten botzen, dat deeze Staaten, met dat alles, geduu .
rende zo veele eeuwen, zo zelden inbreuk maakten op een
verbond, welks half-duizend jaarig Jubelfeest zy eerlang,
ter eere der Vryheid en der Menschheid, zullen vieren ."
Gepast is bier de opmerking des Vertaalers
„ Wy weeten nu, dat zy dit geluk niet hebben mogen
beleeven, waar aan flog maar zeer weinig ontbrak. Wy
behoeven echter onzen Schryver omtrent deeze misgisfing
niet to verdeedigen . De verbaazende menigte van gebeurtenisfen en omwentelingen in geheel Europa, federt
then tyd, moesten wel uitwerkzelen voortbrengen , voor
zeven jaaren zo weinig to voorzien , als wy flu op dit
tydflip , daar reeds zo veel is afgeloopen, de eindelyke
gevolgen kunnen berekenen ."
In de kenfchets van den Schryver, door den Vertaaler
bier boven opgegeeven , kwain eene aanmerking voor ,
den ftyl betreffende , als zoms to zwellend dichterlyk .
Wie, by voorbeeld, zal dit niet rnoeten ttoeftemmen, als
by leest : „ Steiler als [dan] de Zwabifche verheft zich
de volkryke Zwitferfche oever. Achter denzelven ziet
men drie ryen van bergen, trapswyze achter elkander opgeftapeld . Tegen elkander verfchynen , als in ilagorde,
de menigvuldige gelederen van de bergen der Zwitferfche
Cantons, en die van Tyrol. Het gefchut des hemels rust
dreigend op bun bewolkte nekken . Deeze bergen vormen bet zogenaamde Rhyn-dal, waar uit de ichoonfle van
Duitschlands Wooden zich in de zee ftort, om haar gelouterde golven verder voort to rollen . Met een verfchriklyk gelaat vertoont zich de fllp/leen , een rotsgebergte van bet Canton 4ppenzell. Hier en daar is bet
met fneeuw bedekt : dikwerf fleekt bet de kruin boven
de wolken ; doch is 'er zelden geheel van bevryd . Echter
verheflen zich achter dit de nog hooter bergen van bet
Canton Glaris, in nog flouter gedaante , met kantige,
fcherpe toppen . Reeds de fllp/leen is gefch .ikt om de
verbeelding to ontzetten en to vertnaaken . Indien deeze
haare wieken mogt laaten nederhangen , zouden de boogere bergketens die weder uitzetten : dewyl zich achter
dezelven de nog hoogere hemeltorfchende fneeuwbergen
verfchuiien, die op de Boden-zee niet kunnen gczien word
den ." -- 't Is zeer eigenaartig , dat zo grootfche voorwerpen de ziel eens aanfchouwers verheffen , en ecns
Schryvers ftyl doen zwellen ; doch zo bier als elders is
die
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die zwelling onmaatig . Voor 't overige ontmoet men ook
fraaije Landfchaps-fchilderyen .
Volks-zeden en gewoonten that de Reiziger met opmerking gade . In Bern, laaten wy dit zonderling voorbeeld
neemen, gewaagt by van een gebruik, dat eertyds, in de
dagen van vroome eenvoudigheid , fchuldloos mngt geweest zyn , maar tegenwoordig de fchadelykfte gevolgen
moet naa zich ileepen . - ,, Sedert onheuglyke tyden
was bet in bet Duitjche gedeelte van Berry irgevoerd ,
dat een maagd , wanneer zy tot bet Heilig Avondmaal
was toegelaaten , des Saturdags geduurende den nacht
haar vertrek open liet, en een long gezel by zich in bed
Darn . Hoe onbegryplyk bet ook moge voorkomen , zouden echter diergelyke Nachtbezoeken eertyds nimmer de
gevolgen gehad hebben , die men natuurlykerwyze daar
van moest verwagten . De niaagd bleef ongerept , en de
jongeling bezocht haar vervolgens op denzelfden voet .
Alen noemt dit ter Kilt of ter Kilp gaan : en Kilten of
Kilpen betekent by iemand naa den avondmaaltyd een bezoek afleggen . Doch dit gebruik, 't Been uit zyn aart Diet
tot de kuifche kon gerekend worden , daar bet toch alLoos de onfchuld des harten moest bevlekken, wierd wet .
haast Dog onkuifcher . Thans firekt bet de jonge landntaagd tot fchande , wanneer zy een long gezel by zich
in bet bed toelaat, eer een voorgaande de verkeering met
haar heeft opgezegd : ondertusfchen kin zy, binnen een
kort tydverloop, bet hezoek van verfcheide perfoonen dulden , niettegentlaande deeze bezoeken al federt lang r_iet
nieer zo fchuldloos zyn, als ze eertyds waren . Wanneer
zy zwanger wordt , moet by , die bier aan fchuldig is ,
baar ook trouwen ; maar daar zy Diet altoos wcet , by
wien zy zwanger is, hangt bet ook van haar af, wien zy
onder haare bezoekers als Vader van bet kind verkiest
op to geeven . Met dit alles is bet voordordeel omtrent
dit gebruik zo ingeworteld, dat bet door de Ouderen gebillykt words, en een ongerepte maagd, onder de boerendochters, tot de zeldzaame verfchynzelen behoort . Ech .
ter worden bet naderhand getrouwe echtgenooten en kuifche moeders , terwyl zy zich de uitfpoorigheden van
haar maagdlyken leeftyd geenzins fchaamen , daar zy
die Diet als zodanig beichouwen , en ook de ern(iigfie Matroon haar desswegen nimmer zal berispen ."
In de doorgetrokken Landen bezoekt de Reiziger de
leevende Geleerden en Manners van naam . Deeze ontmoetin-
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tingen dienen om ons , by voorbeeld, een LAVATER ,
een BONNET, een NECKER to leeren kennen ; terwyl
de gedagtenis-tekenen van een GESNEIt, van een itousSEAU , ons aan die beroemde Perfoonen herinneren . In
eene Aantekening des Vertaalers, den laatstgemelden betreffende , vonden wy , beter dan wy elders hebben
aangetroffen , de ftrydigheden in bet chara(ter diens
In de Aantekeninverwonderlyken Mans opgelost .
gen des Vertaalers ontmoeten wy ook cene enkele van
den jongen JAco1 I , Reisgenoot van den Graaf, die
ook Brieven , deeze Reis betreffende , heeft uitgegeeven ; waar in men bet een en ander vindt , dat tot bevestiging of opheldering deezes Schryvers kan dienen ,
:n gebruik to zullen
en waar van by belooft nu en d,rnaaken . Gelukkig, wanneer Werken van deezen aart
ter vertaalinge in handen vallen, die 'er alle mogelyke
volkomenheid aan byzetten .
Schoone Plaaten van de heerlykfe en treffendfte ge .
zigten , die de doorreisde oorden opleveren , vercieren
dit belangryk Werk . Jammer , dat bet groot 8vo . Forntaat zo veele kreuken tot bet inflaan noodzaaklyk maakt .
Groot 4to ., gelyk de Engelfche Uugave is , fchikt zich
beter voor dit vercierend gedeelte eens Werks ; doch
dit Formaat fchynt bier to lande meer en meer uit de
mode to geraaken .
Wy verlangen na bet vervolg, om bet onzen Leezeren to doen kenneri ; wanner plaatsruimte, ons nu betwist , doordien wy een zo groot gedeelte overnamen
van de kenfchets des Schryvers , ons de vryheid vergunt orn meer van bet aangetekende daadlyk over to
neemen.

Ontdekkingen in de Zuidzee , en Berichten aangaande DE LA
rEROUSE en zyne Tochtgenooten , opgemaakt uit fpooren van
zyne Reis, op onderfcheidene Eilanden en Landen der Stille
Zee gevonden ; als mede aangaande een groot Eiland, thaws
door Franfche T>lugtelingen bewoond .
Uit her Fransch vertaald. 2de Stuk . Te Haarlem , by F . Bohn , 17 99. In gr.
8vo . 267 bl.
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zullen niet verwylen, om , by de uitgaave van bet
tweede Stuk deezer Octdekkingen in de Zuidzee, onze
;, eigene Nieuwsgierigheid en die oRz( .-r Leezeren to voldoen,"
lui,dF
aaz :NC . 1800. NO . 2 .
„

„
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luidde bet clot des Berigts van bet eerfte Stuk (*) .
Overeenkomftig bier mede namen wy bet Boekdeeltje , dic tweede
Stuk bevattende, onverwyld ter leezinge, en toeven niec met
onze berigtgeeving .
Veel woriderbaars was ons , in bet eerfte Stukje, reeds
voorgekomen, en heloofden wy ons niet minder in dit tweede .
Ben herigt van een groot Eiland, door Franfche Vlugtelingen
bevelkt , wekte de nieuwsgierigheid ; in geen geringe maate
werd zy voldaan ; dock nict weinig ten koste van de Geloofwaardigheid des geheelen Berigts .
De koste Inleiding of Voorreden, door ons overgenomen in bet Verflag des eerften Stuks,
hadt reeds jets raadzelagtigs ; en dusdanig is ook bet clot :
„ Zo gy bet ten algemeenen nutte noodig mogt oordeelen, de
• bericliten, die ik u zende, in bet licht to geeven, of bet af„ fchrift 'er van na Europa over to zenden, heb dan de voor .
„ zorg om de Naamen weg to laaten of to veranderen , en uit
„ to wisfchen of achter to houden al bet geen op de ftrekking
• der verfchillende landen , en op de onderfcheide hoogte van
„ derzelver ligging , waar op wy ze gevonden hebben, betrekking heeft .
,, Hier is lets uitgelaaten .
„ Na de redenen, die ik u opengclcgd hebbe, gevoelt gy,
• van hoe veel gewicbt bet is , hieromtrent tot aan eene nieu• we we orde van zaaken ftiizwygen to bewaaren ."
Wat van dit alles zyn moge, wy moeten iets van den inhoud deezes zeldzaamen Verhaals melden . Nieuwsgierig is men
zeker, hoe deeze Franfchen gezegd worden bier gekomen to
zyn, en dit onbewoond Gastvrye Eiland, gelyk bet genaamd
wordt, bevolkt hebben . Onze Briefichryver trof 'er den Graaf
de * * * aan, voorheen Capitein op Franfche Schepen , waar van
hy, geduurende den ganfchen Americaanfchen Oorlog, de Geheimtchryver geweest was. Deeze Graaf gaf bet voigend berigt :
• Wy zyn Edellieden uit Bretagne, Poitou en Anjou, byna alle
• Franfche Zee-OfEcieren . Om den florin, in Frankryk ont• ftooken, to ontwyken , hadden wy ons verwyd~.rd, in de
,, meening dat bet van geen landen dour zou zyn ."
Hier
in vot den zy zicn misnomen, door de gruwelen, die in Frankryk voorvielen, niet noodig bier over to fchryven . De Graaf
vaart voort : „ Bet was niet mogelyk in een Land to blyven ,
• waar de misdaad voor deugd g,houden ward, waar her moor• den Vaderlandsliefde geworden was .
Wy verkogten on •
• ze goederen, en namen de wyk na Engeland. Andere ysfe• lykneden wagtten ons daar . Wy troffen 'cr duizenden uitzinni.
• gen, even laihartig, even b .oeddorftig als de eerflen, aan .
„ Deezon hadden F,~arkryk niet verlaateu, dan om 'er bet vuur
,, en
(*) Zie onze Xgem. l adert. L .a-.roerf. voor 1,-99 . bl . ; .g8.
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en zwaard in to voeren ; ten einde een ydelen tea'n en nietige voorregten flaande to houten .
Deeze ongriukkiven
fchroomden niet de vereenigde mgt der Vorften van Europa
tegen han Vaderland op to hitzen, en hunnen fchend :gea
arm to leenen in 't zelve van een to rcheuren ."
Hoe het Engelsch bewind over deeze vcrwarringn juichte,
dezelve opflookte, en door Frankryk Frankryk zogt to ver.
woesten ; hoe bet verdrag to Pilreitz daar toe moest diensthaar
weezen, en de aanzienlykfle Franfche Ridders , by de poogirg
om Frankryk to heiwinnen , ten oegmerk hadden om den laa .
geren Adelfland in de voorhoede to plaatzen, fchet t de Graaf,
en vaart voort : „ De geenen, die zich w •, igerden to wapcnen
,, tegen hun ongelukkig Vaderland, zagen zy met den nek aan,
„ en overlaadden ze met ailerlei fmaad .
Otn door deeze
• flroomen van misdryven en Partyfc ; :appen niet to wo~den
• weggefleept, was bet Diet genoeg, Engeland to vorlaaren ;
„ men moest zelfs geheel Europa ontwyken - en dit is bet, bet
„ welk wy gedaan hebh ::n . In den aanvarg kwamen wi, ten
„ getale van tac-htig Perfoonen, alien hoofden van Hu+sgezin• nen, byeen, ten einde onderling to raadpleegen, wit ons in
„ zulk een verfcbriklyken rampfpoed to doen ttondt ; en ivy
• beflooten ons op een der Eilanden in de Zuidaee to gaan
;, vestigen , welverzekerd daar menfchen to zol[en aantref• fen, die veel minder flegt dan de Earopeaanen zyi .
• Ten then einde kogten wy drie groote Sc!iepen , behllven
• een Fluitfchip , voorzagen ons van Paarden , Koebeesten ,
„ en Werkliedcn van allerlei foort , die ons wilJen vol :.en.
• Verfcheide Franfchen , die by orze eerile byeenkomst niet
• waren tegenwoordig gcweest , verzogttn ons d gar naa om
„ in onze uitrusting to mog : :n deelen . Zo zyn wy alien to
„ 2amen vertrokken, voerende met ons onze Vrouw ;'u, otz-~
• Kinders, onze rykdormen, enz . en onze ondern erring is in
• Piles gelukkig geflaagd ."
De tyd des aankomsts dier Volkplantelingen wordt gez- d den
achttienden van Louwmaand des Jaars 1793 Vew-st to zyn . De
Graaf geeft eene uitlokkende befchryving van bet Filand . f3y,
de aankomst o-zer Reizigeren, en de aanduiding w, r zy geland waren, zeide de Graaf : „ Ligt gy met uw fchip ach-er
• bet eebergte met die groote opening, gy zrrlt '._r geen tchip• breuk lyden : geduurende eenigen tyd, dat men d<tac in komt,
• is men als in een doosien ; maar ik verzeker rr, hec i s : en
„ val • als men 'er in dit Jaarrety eens hirrnen raakt, },)'yft
• men 'er ook : gy hebt dus zes rnaanden voor de hand ova Lot
„ to rusten! "
flit tydsverloop bleeven zy aldaar , en al! s artwoor
bc
.ide
aar' de vriendlyue uitnoodigin ;;.
Gee11 on ;h,a+ guher ,
Peen
vriendfchapsbecoon ongemaakter . Zy de - I t n iu deli overviord
der Eilanderen. Zo dee .ien ook Lie rm dcitomeodan met , rn
F z
~': ch .p
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Schip na de ICaap de Goede Hoop gezonden , en weinig tyds
naa ooze Reizihers aangeland . Voor de aankomelingen , voor
de blyvenden worden in alleryl huizen gebouwd . Overvloed
delzt fteeds den disch der Inwoonderen , wier Provifioneele
IYetten bier opge_;eeven wordcn .
Men nma= van dezelve iii
't algemeen zeggen , dat zy uitkomen op bast en vernsenigvut'digt ; fchoon betaam4khLid 'er alzins in heerscht .
Onze Schryver verlieft op een der Dot;teren zyns Wends
- trou%vt --- wordt ten deelgenont der nieuwe Maatfchappy , en welhaast tot een werkzaame Eerepost verheeven . De zwangcrheid zyner Egtz .enoote, hier voor de
Gehuwden noodwendig , om bet angers char gefmaakt gelult
niet to vergallen , vc!ltooic zyne vreugde.
Veele beroeps- en andere bezigheden geeven hem gelegenheid om nadere kundfchap van de Laudsgetleltenis op to
doen ; veele Perfoonen in derzelver C ;hara&ers to befchryven ; Uitvindin.-en, waar over wy ons verbaazen lnoeten , to
verwelden , als , by voorbeeld , die van bet Buskruid , daar
gemaakt , in alle opzigten veel bestir dan men bet elders aantreft .
Ilet mangelt niet aan tusfchcnvoorvallen , die de tooneelen
veclvuldig doen verwisfelen .
On&elukken gebeuren 'er
-- zedelyke wangedraagingen vinden 'er plaats ; de eerfte worden verholpen , de laatll.e geftraft .
Zeer heeft ons vermaakt bet geval van een Fransch Marquis, die de Gelykheid, welke 'er angers, met de noodige ondergefchiktheid , heerschte, niet kon verdraagen, en, van alle
weezenlyke verdienflen ontbloot, anderen vervoerde om die zelfde rol van rang -onderfcheiding to fpeelen . Hun ftraf was, voor
cenigen tyd, de tafel to dienen .
Onze Schryver hadt , in zyn doortrekken van bet Eiland,
een ruw ftuk Gouds gevonden . By meende, als eerfle ontdekker, met bet berigt bier van, dank to zullea behaalen ; dock
kreeg berigt, dat bet Goud hier geenzins onbekepd was, als
zynde bet Zand der Rivieien 'er vol van ; en dat bet niet opgezameld werd , dan wanneer men bet noodig hadt om een
der Schepen tot bet haalen van hoohwaaren ult to zenden .
Van bet geheim onderrigt, kreeg by last hetzelve to bewaaren, en 'er niet van to fpreeken tot de Portugeezen, zyne voor.
maalige Reisg :nooten , 15 uit vrees dat zy trek mob-ten krygen
', om het geluk der Eilanderen to ilooren, en een aanflag op
„ hen .,e vryhcid to Been ."
Het is , in de daad, zeldzanin , dat onder de menigte Portrcpezen, to deezer gelegeoheid op het Eiland hun verb!yf lan'
ger en kortcr houdende, geene Ontdhkkers waren van dit ge .
liefd Metaal bier 11iet fchaars a~n to treffen . Imlners wy Ice .
zen met zo veele woorden : „ Wy vinden het Goud in het
.7, Zand van onze Rivieren,
on er de 11eenen , die onze w_ta
,, ter4
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„ terftroomen met zich voeren ; op de ke4fleentjes van onze
,> klcinile beeken ; bet groeit in ooze bergen ; bet fchittert op
• onze rotzen ; en wy gaan 'er over, zonder ons de moeite to
• geeven om het to verzameten ."
Nogthans hebben zy een
Schatbewaarder , die by zekere gelegenbeid Jlaaven Goud in
gereedheid bragt .
Schoon de Schryver veel , de Natuurlyke Historie des Elilands bettefFende, g, :bot:kt hadt , vi-den wy agter aan , Uittrekzel uit het in 't Portugeesch gefcIreeven IIaudJchrift van
den Heere Dr TORRIBIO , die de Ryken der Natuur op bet
Castvrye Eiland, van hem ecn Paradys geheeten , doorloopt,
en zo veele zeldzaamheden op ceft , als by bet ze!dzaame, in
de Befehryving to vinden , wel voe ;gt, en tevens duet om ons
van de door ons verrneende Yerciering des geheeis to verzekeren .
Wy meenden 'er no-, lets van bet Goud to zullen
aantreffen ; doch de Schryver zegt ons in een naberigt op dit
Uittrekzel : „ Ik heb bet Artykel van de Paareloesters en dat
• van de Metaalen geheel achter gehouden ; dit is vol .
• gens afipraak met den Heer TORRIBIO, die ten deezen aan• zien ons t;theim weet ."
Oan, wit 'er ook, van de Egtheid of Verciering deezer Ontdekkingen in de Zuidzee zyn mo e , het laa[ zich wel lee
on .
De Berichten , DE LA PEROUSE betrefFende , zyn zeer
fchaars , en dan nog niet zeer belangryk ; ook zouden dee .
ze , fchoon veelvuldiger en bctangryker , weinig of geene waarde kiyben , als ons denkbeeld van Verciering gegrond is .

Cedenkfchriften van HSPPOLITE CLAIRON, on Aanmerkingen
over de Tooneelkunde ; door haar zelf (zelve) uitgegeeven , en
vertaald door ELIZABETII BEKKER , Wed . woLFF . Gevolgd
door de I'Vysseerige Aanmerkingen over bet Treurfpel , van
den beroerndcn FONTENELLE . In den Haag, by 1 . van Cleef,
1799- In gr. S v0- 356 bl. be,Iaalyen bet Voorbericht, enz .
air de Vertaalfler , in hot Voorbericlit , zich vry fcherp
uitlaat tegen de Recenfenten , en wy dus de eere niet
D
hebben , van by haar in een goed blaadje to flaan, zullen wy
ons moeten getroosten , nog meer in haare ongenade to vervallen , door de betuiging : dat wy in langen tyd zulk cene
flordige Vertaaling, ten mint}en wat de druk- en taalfouten aan •
gaat, Pict onder de oogen gehad hebben : de eerflen zyn zoo
lotup . zoo in 't oo loopende, zoo menigvuldig, dat, hoe veet
men ook op rekering der Zetters moge flellen, in dit geval
jeene bcdenking overblyft, of Juffrouw WOLFF heeft of zelve
zeer flecht de proeven naagczien, of voor 't mint tot deze
r.aa•
F 3
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naaziening onbekwaame vourwerpen gebruilct ; de laatften, (de
to ifrisenu echter, komen zeker alleen voor reekening der \ 7 ertaal-Iler , en geeven de klaarfte bewyzen , zo al niet van haare
onkr.nde in de gronden der Nederduitfche taal , vooral met
btt eo .ing t{rt de geflachten der zelfftandige naamwoorden ,
althans van haare onoptettendheid in dezen ; en fchoon Juffr .
WOLFF zulks veelligt eene kleini ;heid zat noemen, haare bemoeijing en zorge onwaardig, achteu gay echter eene zuivere
taai en fpelling een wezenlyk beflanddeel eener goede Vertaaling to zyn . Wy zullen ons niet verledigen, om , van hovengemelde fouten, voorbeelden aan to haalen ; want dan hadden
wy voor eerst now niet gedaan : liever willen wy nog iets over
het Bot k zelve zeggen .
Veelen onzer Landgenooten zullen , by geruchte , HYPrOLITr.
CI-AMRON kennen, als eene zeer verdienftelyke Actrice aan bet
Fransch Tooneel . Van deze Vrouw vindt men bier de voornaamfte levensbyzonderheden, waaronder fomrnigen weinig belan,ryk , anderen van meer gewigt zyn ; maar ook eenigen
in 't zonderlinge en onnatuurlyke loopen . Bet grootfte gedeelte, echter, van dit Boek words befteed ter beoordeeling van
onderfcheidene rollen in de beste Tooneelfpelen ; tot verflagget.ving van 't geen CLAIRON in 't werk gefteld heeft, oin
haare meest getieff;oosde rollen waardig to vervullen , en this
tot onderwys van jonge Tooneelisten ; terwyl het overig gedeelte verfcheide zeden ; , undige bedenkingen bevat . 't Fen en
ander hebben wy, althans grootendeels , met genoegen geleezen . De Tooneelkundige aanmerkingen van CLAIRON Zyn vcelat zeer fchoon en juist , en voor Tooneelbeoefenaaren zeer
1eez~ngwaardig. Veelen, die, met weinige talenten I veel verbeelding van zich zelven hebben , zullen hunne kleinheid gevoelen als zy zien, dat de verdienstvolle CLAIRON noch tyd,
nosh moeite, noch ook lichaamlyken welftand fpaarde , ona
den (land , waarin zy zich bevondt, waardig to vervullen, en
langs zoo meer der volkomenheid to na4eren .
Schoon CLAIFON , met opzicht tot haare Godsdieaftige gevoel, ns , niet genoeg verlicht fchynt gtweest to zyn , ow de
dwaalburippen we ;;ens bet blinde noodlot geheel vaarwel to
ztggen , heeft zy 't echter in de hegrippen eener zuivere Zeden curde zeer ver gebracht . Van daar dat men in dit Ge .
fchrift oo' , u tmuntende zedenkundige gevoelens en voorfchriften aantreft . voorgl hebben ons haare bedenkingen in haar
zoogeraamd aantekenboekje, pag. 126 en volg., gelyk ook haare raadgeevingen aan haare jonge Vriendin, pag. 261, (by den
Inhoud verke • rdlyk met pag . 289 getekend) -zeer wel bevallen
terwyl wy eeni.e aanmerkingen der Vertaalfler, in dit laatfie
flukie, gelyk oolt op andere plaatfen , over 't geheel, zeer
juist oordeelen to zyri .
Om onze Lezeren eeniZzirs met den onderhoudenden fchryftrant
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tratit van CLAIRON, zoo wel als met de aanleidende oorzaaken,
die haar AEtrice deeden warden, bekend to maaken, zullen wy
het verhaal, 't welk zy hieromtrent doet, hoofdzaaklylc overneemen
,, De Voorzienigheid (dus fpreekt CLAIRON) gaf my eene
arme , afhaugelyke , zwakke , onkundige vrouW tot moeder
Myn ongeluk begon reeds vddr myne geboorte.
• Op de zevende maand ter waereld komende , brags i1
eene zwakke gefteldheid mede , even moeilyk als ongunftig voor de ontwikkeling myner lichaamlyke en zedenlyke
krachten .
• Geene liefkoozingen , geen zachte minzaamheden, geene
2orgvuldigheid hebben myne kindsheid onderlleund . Myne opvoeding liet my onkundig van allerlel fraaie kunften en begaafdheden ; ik wist niets . Toen ik elf jaaren oud was, kon
ik leezen en niets meer ; myn catechismus en myn gebedenboekje waxen alle de boeken , dle ik ooit gezien had . Men
hieldt my alleen bezig met £pookerydn en toveryen, en dischtc
my die als waarheden op .
• Eene woeste, domme, bygeloovige vrouw, die Diets moist
dan my ledig in een' hook to houden, of tot zich to fchrceuwen , om my door haare bedreigingen en ilagen to dnea
beeven , voedde my op . Myn afkeer van handweiken, waartoe men my wilde dwingen , was de oorzaak dezer mishandeling ; maar vergrootte ook to gelyk then afkeer . Ik weet
niet , waar uit dezelve ontflondc ; maar niets dan eene ar.
beidfter to zyn , was voor my cen onuitftaanbaar denhbeeld.
Dit weet ik , dat ik myne medelydenheid , en tevens onverzetlykheid , to danken hebbe aan de ongelukken myner
kindsheid. Ik heb myn beroep niet uitgehouden, of myn natuurlyk en zedenlyk beftaan verllerkt , dan door deze twee
hulpmiddelen .
• Op myn twaalfde jaar hadt het lot medelyden met my ;
myne moeder was verpligt to verhuizen ; rnyn toefland bleef
dezelfde : maar de buuren , be5aan met die kwyning, waarin
myn treurig lot my ftortte , en door myn voorkomen , door
de zachtheid myner stein , door eenige blyken van gezond
oordeel , door de beftendige minzaamheid van myn humour,
als men my maar geene naald in de harden gaf, gunftig
voor my ingenomen , verkreegen , dat men my , zonder my
sets to vergen, eenigen tyd aan my zelve overliet . Nu haalde
ik voor 't eerst mynen adem , zonder ergens over te moeten klaagen ; maar , 't zy als een gevolg van 't karakter der
vrouw , die my opvoedde , 't zy om zich van my to ontflaan , men boot my op in eene kamer , die op de ftraat
zag . Dddr zynde , zonder lets to doen to hebben , en to
zwak om de venfters to kunnen openers , en dus de voorbygangers to zien , Mom ik reeds den eerften dag op een'
F 4
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iloci, om ten minflen by de buuren to kunnen kyken . M4
demoifelle Dangeyille woonde regt over ons ; haare venflers
ilonden open ; zy kreeg les in bet danfen ; zy was verfierd
met alle de bevalligheden der Jeugd en dei Natuur.
Myn
geheel klein aanwezen trok zich, als 't ware , in myne oogeti
(amen ; ik verloor niet eene haarer beweegingeu . De geheele familie was daar tegenwoordig , en toen de les cindigie,
werdt zy van ieder toegejuichd , terwyl haare moeder haar
omhelsde et kuschte .
set onderfcheid van haar lot met
het myna doorwondde inyn klein gevoelig hart!, Myne traanen beletteden my
jets meer to zien ; ik klom van deir
ftoel , en toen myne ontroering my toeftondt to zien , wart
alles verdweenen . Vervolgends overleidde ik , zoo goed als
ik kon, alles met my z ;;lve. Eerst beiloot ik nieis, van
't geen ik gezien had , to zeggen ; uit vices , dat men my
dan zulks zoude beletten . Voorts deed ik alles naa , wat
ik gezien had , immers zoo veel my mooglyk was
Lindelyk haalde men my uit de kamee , en men vraagde , wat
ik gedaan had ? Zie bier myn eerfle leugen ! lk antwoordde
glad weg : daar 1k Wets to doen had, heb ik geJlaapen. Voor
,Lun, die niet denken, moge dit verhaal beuzelacirtig zyn ; maar
bet kan echter eene les wizen voor bun, die kinderen opvoeden : „ niets is noodzaaklyker, clan hun vertrouwen nooit to
„ verliezeu ."
„ Deze fout gaf my moed om nog meet to liegen ; zy ontwikkelde al de loosheid , waarvoor ik vatbaar worden konde!
Nu vond ik vermaak in hct veinzen ; ja, alles gaf my aanlei .
ding, om myne moeder to verachten ; 't is waar, ik was to
onkundig, om daar al het ysfelyke van to kunuen befeffen, en
twist nier, waartoe deze misdaad een ondeugend hart brengen kan .
„ Nu had ik geen oogenbiik rust sneer , dan ais men my
oplloot . Gelukkig voor my, dat myn moeders kwaad hu .
nieur , of Mare bezigheden my dikwyls daar toe verweezen .
Dan liep ik fpoedig na myn venlier ; hat mooi wear was my
gunflig ,
ik kon de geheele kamer myner dan(eres doorzien . ik lette aandachtig op haar ; als zy been ging, boot"re ik haar na . Myn geneugen en myne vlyt diendeu my zoo
wel, dat zy , die by ons aan huts kwamen, dachten, dat ik
vcrfcheic'ef meesters h ad. l k groette, zit, flond niet sneer als
voorheen ; mjne voorige denltbeelden hielden op , en myne ge .
fprekken , ja myne aartigheden , bebaagden zelfs aan myne
moeder•
„ Onderwyl viel myn geheim my ondranglyk lastig : ik
wenschte zoo vuurig to weeten , wie de jonge juffrouw was
ik waagde dit to vraagen aan een' man , die veel b j ons
Hy verhaakle
kwam , en my altoos vriendiyk behandelde .
my bet eea en ander van de Tran.the Comedie, to wat 1\la .
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demolfelle Dangeville daar deedt . Hy beloofde my ook dit
alles eens to laaten zien , en met veel moeite ftondt myne
moeler dit toe. Zy zag niets in den Schouwburg dan de eeu .
wige verdoemenis ; evenwel, ik gin ; mede.
Men fpeelde den Graaf van Esfex, en de Folies arou •
reufes. Wat 'er toen in my omg ;ng , kan ik niet ineer be •
fchryven : dit weet ik nog, dat men my , geduuren :ie de vertooning , en bet overige van _den avon,1, iiiet kon bewe : en
om jets to gebruiken , of een enkel woord to fprecken .
Gantsch in my zelve ingetrokken , zag of hoorde ik niets v .in
alles vat nn my gezegd of gedaan werdt. „ Ga na je bed , zo .
,, fchepfel !" waren de eenige klanken , die ik verftond , en
ik liep na bed .
„ in plaats van to 1laapen, hield ik my bezig met my alles
levendig to herinneren , wat ik gezien cu gehoord had ; en
men Eton it des anderen daags verhaasd , daar men my meer
dan honderd verfen van bet Treurfpel , en ruim twee derde
van het aartig kle:ne f}ukfe, hoorde opzcgg°n .
,, Men v :rw 7nderde zich nog minler over myn flerk geheugen , din over de behendigheid , waarmede ik de AC`teurs
nabootfie. J k brourvde gelyk Grandval ; ik hakkelde, terwyl
Jk de fprorgen van t:rispyn ntaakre , gelyk Poisfon ; ik gaf
my de groottte moeite, orn my het gcesrig gelaat van luffrouw
Dangeville , en bet koude ilyve air van Juffrouw Balicour ,
eigeu to maaken . 1Cort ; men hieldt my voor een zeer ong .meen fchepfel : maar myne moeder fronflc laare wenkbrauwen , en zeide , dat zy liever zag , dat ik eeu rok en
hembd maaken konde, dan alle deze gekheden naadoen ; dit
bragt my geheel b uiren . m y zelve. Ziende dat ik hulp kreeg,
had ik de lloutheid van to zegt;tn : dat ik niets wilde leeren ,
ma-jr op de Comedie ipeeltn . Scheldwoorden en klapoo •
ren (*) deeden my zwygen ; en de omflanders konden niets
voor my don , dan beletten , dat myne vergrainde moeder my
Wet doodfloeg .
„ Kort d .iarop dreigde zy my van honger to laaten flerven,
of armen en beenen aan lluklten to flaan , zo ik niets doett
wilde. Trekken uit ons ka akter biyven fl_eds to ons geheu ..
gen gedrukt . Nu nog is bet , of ik my in dat oo ;enbhk
bevinde . Jk had den mood om myne traanen to wArhouden ;
en met l de vastheid , wa~:r!oe ik in die jaaren in flaat was ,
zeide ik : „ wel nu, fla my dan terfiond dood, anders zal i',.
„ toch op de Comedic fpeelen ."
„ De harde , wreede behandeling, die men my twee gehee!e
maanden aandeedt, deeds my nict van befluit veranderen ;
maar ik verviel in cene hwyning .
!r De
("`) Hier zullen wy liever leeren klrpp :n, of oorklappen.
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„ De vooroordeelen eerier. zeer geringe opvoeding hadden
eerie onbepaalde magt ovtr myne moeder, die toch indedaad
een goed hart hadt : myne verkwyning trof haar to dieper, dewy1 ik nooit klaagde. Eens ring zy haar verdrict klaagen
aan eerie hraave , verflandige, g: •v oel ; ge vrouw, voor wie zy
werkte . Het gevolg van haar gef Trek was . dat zy my, t'huiskomende , met eerie tederheid : •e handelce , waarvan ik geen
bet minst begrip had . Zy omarmde my , weende bitterlyk,
beloofie my alles to zullen toetlaan , wit ik begeeriie wits
ik haar lief had, bet gebeurde wilde vergeeten , en myn best
doen , om het to herflellen . i cze onverhoopte vein :ering
1 adt my byna het levee gekost ; evenwel , ik kwam lien
fchok to boven ; men bragt my by myne weldoenfler. Men
liet my aan Deshais , AcIeur in de ltaliaanfche Comedie ,
hooren ; by was genoeg voldaan , om my aan zyne mede -Tooneelisten voor to flellen . Men' gaf my op dat Tooneel toegany,
men fchreef my voor , wat ik leeren moest ; ik kreeg vryheid om op het tooneel to Inogen komen, en vddr n ;yn
twaalfde jaar was ik reeds Comediante , terwyl de toejuichin ; , die ik kreeg , myxe moeder over myne keuze vertroostte."
Voor 't overige zal elk met vermaak ontdekken, hoe CLAIRON , ondanks de verleidingen tot ondeugd , aan haaren Hand
eigen, ondanks de verzoekingen der zoogenaatztde groote watreld, die men in slit Boek zoo krachtig ziet gefchetst , ech .
ter getrottw bleef aan de deugdzaame beginfelen, die zy zich
hadt eigen gemaakt , en daardoor over alle de gevaaren , die
baar zedenlyk character bedreigden , wist to zegepraalen .
De achter aan dit Werk geplaatfle en vertaalde Reftexions
Philofophiques fur les Tragedies , noemt JufFr. WOLFF, to recht,
• het berocmd meesterflukje van den fyn doordenkenden ,
• kiefchen FONTENELLE ." Dan wy hebben ons by het Weth ;
zelve to lang bepaald, om hiervan breeder to gewaagen .

De 4ftegt der Engelfchen en Rusfen Yon de Bataaflche Kust ,
Tooneelfpel. in drie Redryven . Te finfleldam, by ) . F . Nieman , en to Westzaandam , by H . van liken, 1799 . In
$vo . 95 hi.
it niet ongeestig Tooneelfpel , 't welk by herhaaling op
een onzer Schouwburgen , met toejuiching, is vertoond ,
D
fchetst de vreugde der Noord-Hollandfche Patriotten, over het
vertrek van bet Engelsch en Rusfisch Leger, in den afgeloopen
Herfst . Eene vryagie is, gelyk doorgaans, de groote dryfveer der
Alles loopt of tot genoegen van de
verfchillende bedryven .
verfchillende perfonagicn, uitgczonderd van den Heer WWindhaan,
die
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die de rol van een grooten draajer fpeelt, en die, na dat by op
zondag den 6 October, to Allsmaar met eene groote Oranje kokarde ter kerk was geweest , twee dagen laater met eene Nationale
]tokarde to voorichyn komt, welke by echter , zo wel als bet
meisje, op 't well{ by verliefd was, door de dreigementen van
een Franfchen Officier , aan zyn medevryer 4nthony moot af.
ftaan. Van tyd tot tyd komen in dit Tooneelftukje geestige
zetten voor, gel -chikt om den lee2er en toehoorder aan bet
lachen to helpen . Onder anderen is 'er de bekende Noord .
Hollandfche zindelykheid niet in vergeeten . Want moeder
Neeltje is niet alleen bang voor bet florten van menfthenbloed over haare dochter , om de zaak zelve , maar vooral
oin haare fchoone vloer ! die daar door ligtelyk bemorst zou
worden.

dlmanach der Kruidkunde , voor bet Yaar x goo . Totnderlchgzi
en vermaak voor hot Schoone GeJlagt, als ook voor die
geenen, die de eerfle beginzelen der Kruidkunde bcoefenen .
Te 4mJlerda>n , by J, i. h;lwe . In ramo .
eez, zeer net uitgevoerde Kruidkundige Almanach pronkt
op bet tytelblad met een zeer toepasfelyk ge.kieurd vignetD
je, waar op de gewoone Almanach volgr . Verder vindt mesa
eene aanfpraak aan de Bevalli, ;e Kurne , benevens een Voorbericht aan den Lezer, waar in bet oogmerk van bet nu volgend
kruidkundig gedeelte, mitsgaders deszelfs korte inhoud , wordt
aan den dag gelegd . Dit kruidiutndig deel is wederom tweele .
dig : want vooreerst komen voor , twaalf nette gekleurde Plaatjes van planten, die alomme in Nederland groeijen, en die zodanig gekoozen zyn, dat zy teffens een denkbeeld kunr.en gcven van de eerfle twaalf kiasfen van her kruidkundig flelzel van
den grooten Linn~eus ; waarom de teeldeelen der bloemen, zo
veel bet klein better toeliet, zeer naauwkeurig zyn a ebeeld.
By ieder Plaatje vindt men teffens eene korte verkla .,ring van
de eigenfchappen der afgebeelde plant, met aanwyzing der plaatzen, op welke men zodanig een gewas moot zoeken, enz .
De befchryving van voorbeelden uit de overige kiasfen tot
een ander jaar uitftellende, gait de Schryver vervol g ens over tot
eene korte befchryving van bet geheel Linneaausch fyftema ea
der daar toe behoorende Terminologie ; tot ophelderiug van
weliea flukken nog twee fraaije gekleurde Plaaijes volgen, op
welker eene alle de verfchillende eigenfchappen der Linneaanfche kiasfen voorkomen ; terwyl bet tweede Plaatje de verfchillende zoorten van bloemen en blocin .elkeas vertoont , wier
kennis, in de kruidkundige befchryvingen , van eene z :, groote
en algemeene nuttigheid is .

ALMANACH DE$ KRUIDRUA'DE .

Deeze Kruidkundige Almanach is, onzes achtens, zeer aartig
tlirgevoerd , en zal voor derzelver eerstbeginnende beoelfenaats
to een gefchikt z :kboekje kunnen dienen, wanneer 'er, in de
v,)Lcnde jaaren, nog een aantal dergelyke, of nog war uitvoe-riger uitgcwerkte, vertoogen zal zyn in het licht ge,eeven . De
net gekleurde Plaatjes kunnen insgelyks hun nut en aangenaamheid hebben voor de Bevallige Kunne : loch of het Werkje anderzins voor dezelve gefchikt zy, durven wy naauw,lyks gelooven, van wegen de groote menigte van konsttermen, die, zonder eene mondelinge, met voorbeelden bevestigde, verklaaring,
bezwaarlyk to bevatten zyn ; eene zwaarigheid, die op geenerleye wyze is uit den weg to ruimen .

)V'#uurkundige Befckryving van eenige byzondere Dieren, fltfihen en gekorvene Diertjes , voor de Beminnaars der Na .
tuurlyke Historie, door TH . VAN BRUSSEL .
Met gecouleurde Plaaten . T Amflerdam , by J. B . Elwe , 1799. In 8vo170 bl.
e Schryver verhaalt ons , in zyn Voorbericht , dat dit
Werkje gefchreeven is , om herzelve to doen dienen tot
een Vervolg op het bekenle Werk van C . Plinius over de Die.
ren . Voorts v rzekert by , dat de meeste der hier voorkomende Dieren van nieuws en zeer naauwkeurig, met byvoeging
van merkwaardige omftandigheden en t;ebeurtenisfen ,hefcrn
ven zyn . Wat ons betreft , wy hebben in de meeste befchryvingen gene de minfte naauwkeurigieid Icunnen ontdekken ,
maar intrg~2ndeel opge,nerkt, dat dezelve meerendeels zyn zamengelapt uit de getuigenisfen van oude Schryvers , op- wier
geloofwaardigheid men niet veel ftaat kan maaken . In de uitvoer'g'aeid der hefchryvingen heerscht ook eene zonderlinge ongelykheid : want terwyl de befchryving der merkwaardigae groote
Dieren in eenige weinige bladzyden afloopt , vinden wy voor
het zo w .-inig betekenend Haft alleen over de dertig blad.
zyden .
Voor 't overige hebben ivy eon fterk vermoeden, dat dit ge .
heele Werkie niets anders is dan oude opgewarmde fpys, die
ons nu wederom in eene nieuwe fchotel , dat is met een'
nievwen gegraveerden Titel , words opgedischt ; een loopje,
't welk wy deezer dagen meermaalen zagen to baat neemen .
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VADERLANDSCHE
LETTER-OEFENINGEN.
Yerhandelingen , raakende den Natuurlyken en Geopen .
baarden Godsdienst, uitgegeeven door TEYLER's Godgeleerd ,Genoolfchap . XIIIIIde Deel. Te Haarlem , by
Joh . Enfchedd en Zoonen , en J . van Walrd , 1799 .
In gr. 410. 370 bl.
Eerfle

Berigt.

maals hebben wy de twee Letter-kampvegters, in
N
odit zelfde Teyleriaanfche Strydperk, aangetroffen (*) :
en w .
de Doopsgezindc Leeraars
JAN P.ROUWI?R

BRUIN

rnaten wederom hunne lansfen - en met gelyken uitflag,
dat de eerfle andermaal de overwinning hehaalde . De
il:ryd was om bet beste Antwoord in to leveren op de
belangryke Vraage : Is 'er in den Menscli aeen ander beginzel van. werking dan Eigenliefde , en kan men alle de
Neigingen en Hartstochten, die zich by heta opdoen, daar
toe brengen ; of huisvesten 'er in hen ook beginzelen van
Goedwillighcirl , die zich door geene Eigenliefde verklaaren laaI n, en vol/lrekt belangloos mogen gerlaamd wo=deny
„ Dit Vraagfluk mope," eiyk de V~'orberigtichryver
deezes Deels to re'cht aanmerkt , naa eene gepaste onderfcheiding tusfchen Eigenliefde en Eigenbaat gemaakt to
hebben, , fommigen als louter hefchruwlyk, en dus
• van minder nut , voorkomen . Hot is het niet in het
• oog van hen , die Godsdienst en Deugd bet meest he• veihgd agten, wanneer de Mensch, uit een algemeea
• beginzel to werk gaande , voor bet overige bet gezond
• Ver(l:and, de Rede, door de Godiyke Openbaaring ver• licht , als zyn geleide volgt . Het is het niet in bet
• oog van hen . die, 'er met vreemd van zynde, dat der
• menschlyke Natuure oorfpronglyke Beginzels van Good" wil(*) Zie onze Vaderl. Letteroef. voor 1797 , bl . $05 .
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• wiiligheld eigen zyn, van begrip zyn, dat zulks eerie
• reden to meer zoude opleveren , om den Schepper als
• eenen weldaadigen GOD to eerbiedigen en to bemrnnen ;
• eene reden to meer , om den Mensch tot Goedwillig• heid en Menschlievendheid aan to zetten . Het was bet
• dus ook Diet by een goed deel der Leden van TEY„ LER'S Godgclcerd Ger.ootfchap, die, hoe meer zy in
• gevoelens verfchilden over bet voornoemde Vraagttuk,
• des to ineer genegen waren om hetzelve tot een Prys• vraag voor bet laatstverloopen Jaar 1789 to doen die• nen ."
De Eerw. BROUWER flelt, in 't breede, den ftaat des
Getchils voor oogen .
Langen tyd en veel hadt by zich
u et 'it Onderwerp bezig genouden , en wat 'er in- en
uitlanders van ondericheidene gevoelens over gefchreeven
hidden , geleezen en bepeinsd. Hier van draagt de Verhandeling, op elke bladzyde, om zo to fpreeken, de duldelykfte kenmerken .
Volgens zyn beftek handelt by, in bet ecr/le Hoofddecl,
over den zin van zommige uitdrukkingen, met algemeene
en voorbereidende Aanmerkingen, betrekkelyk de NaDe woorden, welke bier toegelicht
tuur der Menfchen .
worden, zyn . Beginzel, Eigenliefde, I/er/land of Rede,
Wy neemen daar uit
en Zedelyle Gevoel of Geireetcn .
over , , als tot de groote zaak in deezen behoorende , wat
by ter bepaalinge van her woord Eigenliefde zegt, en
van den zin, waar in by dit woord bezigt.
, j Er wordt flechts geringe waarneemuig van den
• Mensch, en eene zeer oppervlakkige Zelfskennis vereischt,
eischt, om overtuigd to zyn, dat Eigenliefde bet roer• zel is V4in meenigte onzer, zoo goede, als kwaade ver• richtingen ; en wierd 'er eenige aandrift of Beginzel van
• Werkzaamheid Diet flechts den Sterveling , maar ook
• alle dierlyke Wezens door den Almagtigen ingeplant,
• het is deeze zucht tot behoudenis, ter bevordering en
• vermeerdering van bun geiuk , bet onmiddelyk gevoig
• vain Gevceligheid en Zelfsbclvustheid. Dit, voor 2o veel
• my bekend is, heft nicmand ooit geloochend ; en wie
• zulks immer beitaan mop-t, then zou de flem der ge• heele Natuur zyne dwaasheid aantygen, en zyn eigen
• hart logenftraf£en . Het veelvuldig misbruik, intus• ichen , waar door de Mensch, in alle eeuwen en ge• westen der wereld, dit wefdaadig gefchenk des Schep• pens, tegen de infpraak van Rede, en Godsdienst, tot
„ ei .
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>, eigen verderf of onheil des naasten aanlag en bezigde ,
• lad ien arond tot herhaalde klagten van Wysgeeren
edekuuutgeu , •8 was de vermoedelyke oorzaak s
„ en
„ waarom dit woord in de
taalen ongunflis ; .ver„ flaan, met Eigenbaat verward, en, ten LortPn nenomen,
„ tot Zelfsliefde , die eigen nut of voordeel zoekt, tieIn deezen laatflen zin nu hebben
„ paald wierd.
„ de Voorflanders des Zedelyken Gevc,els zich daar van,
„ myns inziens , bediend , en zy beyveren z :ch hierom
„ om to bewyzen , dat Belang, en bedoeling van eigen
„ voordeel of nut, met altoos de bran is der menschlyke
„ daaden, met naame der meest lofwaardige bedryven ;
„ waar uit zy dan befluiten, dat 'er ingefchapen Beginze„ len van Goedwilligheid by den Mensch huisvesten . Men
„ vergunne my nog hans de Eigcnliefde in eenen ruime„ ren , en den oorfprong van dit gevoelig Beginzel mcer
„ vereerenden zin op to vatten , en daar onder niet
• flechts de Zelfsliefdc of Eigenbaat to bevatten , welke
„ op gemak of voordeel hoogt , maar ook hier toe to
„ brengen, de uitgeftrektile najaaging van Geluk, welke
„ den Men'sch bezielt , en waar door by deeds zyn ge„ noegen, of heil, bet zy wezenlyk , bet zy ingebeeld,
• bet zy tegenwoordig, bet zy toekornfig, of afgelegen,
„ bedoelt en najaagt ; en, wat hier tegen zyns oorueels in• loopt, zorgvuldig fchuwt , en to vermyden tracht."
De bepaaling der opgemelde woorden tragt de Schryver to verleevendigen door tusfchengevlogte voorloopige
Bedenkingen over 's Menfchen Natuure, waar in wy zeer
v :el fchonns hebben aangetroffen, en 't geen by vervolgens in den loop der Verhandelinge, met veel juistheids,
to pasfe brengt .
In bet tweede Hoofddeel befchouwt de Verhandelaar de
Eigenliefde als bet eenig Beginzel van werking in den
lVlensch, en als de Hoofdbron van alle zyne Neigingen en
Zeer gegrond is 's Mans Aanmerking
Hartstochten .
• De Neigingen en Driften der Menfchen, hunne veri< .n• gens, begeerten en inzichten, zyn zoo veelvuldig, en
„ opderfcheiden, of neemen zoo verfchillende gedaanten
„ aan, waar onder zy zich meerder of minder bedekt
• voordoen, en werken, dat wie dezelve tot een gerneen
• Beginzel tracht to rug to brengen, als bet ware den
• Cretenfr1Mhen Doolhof intreedt, uit den welken naauw• lyks , zonder eenen goeden leiddraad, de uitkomst to
• vinden is . Dit bedenkende verwondert my geenzins
G
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• de voorzichtigheid der Engelfche Wysgeeren , en van
• hunne Navolgeren , die, zich met eene onnervlai .ioge
• befchouwing der zaak verg--rSGnae , en met tot den
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• Leer voordroegen , welke , met den fchyn van waar• heid bekleed , by meenigte van bun, dezelfde dwaa• Zing dwaalende , eigenaartig grooten opgang maakte . "
BROUWER oordeelt daarom to regt, bier met de uiter1te voorzigtigheid to moeten voortgaan , en baakent by
bet pad , in dit gewigtig gedeelte zyns Antwoords to
volgen, in deezer voege of , dat by -- I . Handelt over
zodanige Driften en Neigingen , als onmiddelyk onzer
Natuure in 't algemeen eigen zyn , of regelrecht uit de
Eigenliefde opwellen .
II . Naagaat, hoedanigen invloed
de byzondere Geaarthedin, Yaaren, en Opvocdinge hebben op den Mensch, en welke verandering in zyne Hartstochten , met opzigt tot de voorwerpen , waar op zy
doelen , bier door plaats grypt. -- 111 . Gaat by over
om to bewyzen , dat Eigenliefde de grond is van bet
belang , welk wy ftellen in den Naasten , en deszelfs
gevoelens ons aattgaande . - Waar uit by, ten IV, afleidt , dat van daar , en alzo uit de Eigenliefde , de
ongeseliige en gezellige Gemoedsbeweegingen , met cen
woord , die Neigingen en Hartstochten , voornaamlyk
in de Vraage des Genootfchaps bedoeld , oorfpronglyk
zyn .
Dit gedeelte, en, in de daad, bet geldt bier de groote
zaak, is zeer breedvoerig uitgewerkt, en op eene wyze
uit een gezet , die zyner juiste denkwyze eere aandoet
wy kunnen niet meer doen , dan deeze hoofdzaaklyke
opgave plaats geeven ; alleen aanmerkende, dat de Schry .
ver zich breed uitlaat, en een hoogen trap van Menschkunde aan den dag legs, als by treedt tot de befchouwing , gelyk by bet noemt , „ van zagtere Driften , en
„ meer lofwaardige , hoewel min fchitterende Deugden,
• tot welke een hooger trap van befchaafdheid, de vor .
• dering in Wysgeerige kennis en ontwikkeling zyner
• Rede, doch voornaamlyk de gezegende invloed van
• den Christlyken Gorlsdienst, daar aan eene eeuwige ver• gelding toezeggende , den Sterveling in ftaat is to ver• hefl'en ."
Wat by bier van Dankbaarhcid, Edelmoedigheid en Medelyden zegt , als fchynbaar bet meest
ftrydig met bet door hem beweerd Unig Begiczel ,
draagt
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draagt aizins blyken, hoe zeer by dit ftuk door en door .
dagt hebbe . Hy oordeelt zich gerechtigd tot bet opmaaken van dit befluit : - , Uit alles nu, wat, in dit Hoofddeel deel , met genoegzaame breedheid verhandeld is, vermeenen wy to mogen opmaaken , dat geene Neigin.
meenen
• gen , geene Hartstochten zich ter befchouwinge aan„ boden, en als verfchillende roerzels van der Menfchen
„ daaden voordeeden , of dezelve ontleenen haaren oor„ fprong, en wellen op' door middel van Zintufgen en
„ Verbeelding , uit bet Beginzel van Eigenliefde , bet
„ onmiddelyk gevolg der gevoelige Natuure, waar mede
„ wy van den Schepper befchonken zyn : weshalven wy, er„ kennende dat bet menschlyk Verfl :and en doorzicht ver„ der reikt data dat van eenig ander ftoffelyk en dierlyk
• Wezen , en bier aan onze meerdere vatbaarheid voor
„ fchoonheid en zedelykheid toefchryvende, of daar uit
• de leidingen en veelvuldige wyzigingen van bet algemeen
• Beginzel geboortig agtende , geene meerdere vorzaa• ken van Werkzaamheid behoeven op to fpooren , ter
„ oplosfing van belanglooze Goedwilligheid , of van eenig ander Verfchynzel , waar op de Vraage des Genoot .
• (chaps doelt ."
De Burger BROUWER last bet bier by niet berusten,
rnaar oordeelt , dat dit befluit, hoe vast en wettig bet ,
zyns oordeels, zyn moge, to fterker klemmen zal, indien
by bet oordeel der geenen, van wier gevoelens bet Plot
der Vraage melding maakt , ter toetze brengt en ontzenuwt . Hier toe is bet derde Hoofddecl der Verhandelinge beftemd , 't welk ten opfchrift vnert : De Overbodigheid en Ongerymdheid der onder/lelde Beginzelen van Goedevilligheid.
In dit gedeelte toont de Schryver door en door ervaaren to zyn in de Schriften van hun , die een tegengefteld
beginzel beweeren , en dikwyls zeer uit een loopen . Vry
fterk is zyne aanmerking , uit een en ander getrokken :
• Hier uit is op to maaken , hoe duister en verward de
• begrippen zyn der geenen , die voor bet Zedelyk Ge• voel en de Beginzelen van Goedwilligheid ten fterk(ten
• pleiten , wanneer bet aankomt op de eenvoudige om• fcbryving of bepaaling van dit Vermogen . Wy ge• looven ctus , dat bet meer dan waarfchynlyl : is , dat
• zy , die nogthans alien voorgeeven to handelen over
„ een oorfprongelyk en ingefchapen Beginzel van Zede• lykheid , den weg der eenvoudige waarlzeid misfen ,
„ era
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en in de daad , in ftede van een algemeen en wezen .
lyk Vermogen , niets anders voordraagen , of trachten t©
ontleenen , dan bet geen grootendeels harsfeni himmig
is , en welligt naar hunne D-nkbeelden en Aandoeningen voornaamlyk gewyzigd words ."
Dit heeft wet lets van bet magtfpreukige, en zou bet
met de daad zyn, indien de Schryver bet daar by liet
berusten : dan, orn geen verhaist vonnis to vellen, toetst
by de gronden, waar op zy bouwen . Hoe by deezen
toets inrigt en volvoert , kan bier geene plaats vinden .
Nog lets moeten wy melden van cen flanhangzel, over
de Liefde of Naluurdrift to i fchen de allernaauwJle Be-trekkingen. „ Wy hebben ," in deezer voege vangt by
bet aan , „ tot bier toe nauwlyks eenige melding ge• maakt maakt van de Genegenheid , welke de Natuur aan de
• verfchillende Sexen , inzonderheid in den bloci des
• leevens , en aan de Ouders , de hloedet •s bovenal ,
• jegens de Kinderen , inboezemt . Uit dit ons ftilzwy• gen valt ligt to gisfen , dat wy deeze tederheid , die
• de naaste Bloedverwanten vereenigt , met voor een eigenlyk genlyk onderwerp deezer Verhandelinge aanzagen ."
•Dan,
hoe zeer by oordeelt, dat de Vraag, ten dies op.
zigte , geen opzettelyk Antwoord verlan,_,;t , voegt by
zyne bedenkingen over dit onderwerp daar aan toe, en
onderzoekt , of de Natuur to recht mag gehouden worden merle to werken , tot dien eerflen band van Gezelligheid , tot dergelyke niet algemeene , maar zeer naauiv
bepaalde Goedwilligicid. Ten flotte vermeent by , met
alle recht, „ beide, de Huwelyksmin en Ouderliefde,
• waar voor de Rede zoo kragtig pleit, zoo veele , en
• zoo duidelyke, bewyzen by bet louter inzien van den
• gang der Natuure opmerkt , is het niet geheel , althans
• voornaamlyk, by den Sterveling to mogen oplosfen uit
• de vertandige leading zyner Eigeulicfde, in then zin
• als dat Beginzel reeds aanvangl%k van ons omfchree• ven, en aangetoond is de Bron to zyn van ooze, geene
• uitgezonderde, Neigingen, en zelfs belanglooze Harts .
• tochten ."
BROUWER ' s Mededinger BRUIN vangt aan met eene In.
leading over de Zelfkenms, en baakent, naa eene korte
aanmerking over den zin der Vraage, zynen gang in dee .
zer voege af, dat by, vooreers ., de voornaarmtte Beweegingen , die zich in den Menscb openbaaren , eenigermaate in haaren aart en ftrekking befchouwt .
Naa
dit

•
•
•
•
•
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dit eer(te vry algemeene komt by de Vraag nader, en onderzoekt , in bet tweede Hoofddeel , in hoe verre de gefchettte Beweegingen tot de Ei~enliefde behooren, of uit
haar ontitaan . In de eerfte Aideeling dit in 't algemeen
naagegaan , en getoond hebbende , hoe zeer die Aandoe .
ningen in verband ftonden met , en verrnaagfchapt waxen aan, Eigenliefde , komt de Vraag - Maar bet
Medelyden? Hy antwoordt : „ Dit ontftaat niet zo zeer
• uit lets , dat ons eigen byzonder belang betrefr , als
„ wel uit de bewustheid der onaangenaame gewaarwor„ dingen van anderen , en is veelat gepaard met de be .
„ geerte , dat zulke ongelukkigen dear van bevryd wa„ ren gebleeven , of zy dezelven niet ondervonden . Op
„ welk eene wyze kan deeze in den 1Vlensch ontftaane
• beweeging tot de Eigenlicfde behooren , of daar van
• afftammen ? Hier ontmoet ik geene gewyzigden van
,, dit eerst Beginzel van Working. Of zou de begeerte tot
„ de afwending van bet onaangenaam gevoel, 'c welk
• men by de werking van her Medelyden gewaar wordt ,
• daar voor to houden zyn ? Immers kan men bier uit
„ niet befluiten tot de aflkomst van bet Medelyden .
,, Want hoewel men deeze begeerte voor een gewyzigde
,, van de Eib°cnliefde houdt , zy brengt , gthans niets
Men mo• toe tot bet ontitaan van deeze Aandoenin
• ge dezelve befchouwen als een der beginzelen van
• hulpvaardigheid , of de uitoefening van de deugd der
• bermhartigheid ; maar niet als een heginzel van bet
• Medelyden , als een Hartstocht befchouwd . Die be .
• weeging pat de begeerte tot de afwending van dat
• onaangenaam zedelyk gevoel vooraf, ma :?r wordt niet
dezelve voortgebragt ; en door dit haar laater
•• door
befl:aan is bet alzins blakbaar , dat zy geen Beginzel
• van bet Medelyden kan zyn, en onaffcheidelyk tot haar
• behooren (*) ." - Met de tweede Afdeeling deezes
IIoofdftuks gaat BRUIN over tot bet opnoemen van gevallen, waarin de opgegeevene beweegingen, zyns oor.
deels , niet tot de Eigenliefde kunnen gehragt worden .
In bet derde Hoofdfluk onderzoekt de Verhandelaar na
bet Aanweezen eener aangeboorene Goedwillighcid in den
Mensch,
bll

(*) Hier verdient de Verhandeiing van BnUrN'S Mede-fin 'er,
io8, boven it geleezen . en ,CZ ell to wo .den, hoe by hot

Medelyden met de Eigenliefde pa :ar, .
G 4

ICa

VERHANDELINGEN

Mensch, en de Beweegingen, welke tot haar behooren .
Hy komt tot de erl:entenis van eene ingefchapene Goedwilligheid , en fchikt eene tweede Afdeeling van dit
Hoofdftuk, om aan to wyzen de Beweegingen, die be .
langloos zyn , en uit die oorfpronglyke en ingefchapene
Goedwilligheid in den Mensch moeten t' huis gebragt
worden . Hier komt bet Medelyden meer opzettelyk ten
tooneele .
Dan laaten wy deezes Schryvers befluit, uit alles op .
gemaakt, met zyne eigene woorden opgeeven : het komt
bier op neder : „ Dat de Goedwilligheid en Eigenliefde
„ de twee eerite Beginzelen van Werking in den Mensch
• zyn, door GOD hem ingefchapen , om hem gefchikt
• en geneigd to doen weezen , tot de bevordering van
„ bet goede en geluk, van zichzelven en van andere Men,, lchen , volgens zyne beftemming , en overeenkomftig
,, zyne betreklring , waar in by tot zyne Medemenfchen
„ van GOD gefteld is ; - dat alle onderfcheide Beweegin„ gen , Hartstochten, en Neigingen, niet geheel tot twee
„ hoofdfoorten gebragt , niet geheel afzonderlyk onder
„ de Eigenliefde en Goedwilligheid gerangfchikt kunnen
„ worden ; -- maar dat bet Medelyden alleen een afzon„ derlyk Kind van de Goedwilligheid, gelyk de Schaamte
„ alleen eene afzonderiyke Dogter van de Eigenliefde is ;
„ - en dat alle andere Hartstochten en Neigingen , in
„ den Mensch ontftaande , kinderen der Goedwilligheid
„ en Eigenliefde beide zyn , die in fommige gevallen
„ door de eene , in andere gevallen door de andere, en
• fomtyds door beide ontitaan en in werking gebragt
„ worden .
,, In gevolge daar van komt de ilotfom van dit ons on„ derzoek bier op neder . 'Er is in den Mensch , behal„ ven de Eigenliefde , ook nog een ander Beginzel van
„ Werking ; dewyl alle Neigingen en Hartstochten, die
• zich by hem opdoen, daar toe niet to brengen zyn . „ 'Er beftaat ook in den Mensch, benevens de Eigenlief„ dc, eene even oorfpronglyke , aangeboorene , of hem
„ van GOD ingefchapene Guedlvillig/eid, blykens zoda„ nige Beginzelen of Beweegingen, in hern ontftaande en
„ werkende, welke zich in fommige gevallen, en voor„ n amelvk die, welke zich in alle gevallen, door geene
„ Eigenliefde verklaaren laaten , die volftrekt belang .
„ loos mogen genaamd worden, en daarom nict anders
„ dan

VAN TEYLER'S GODGELEERD CENOOTSCRAP .

IJ1

dan echte Beginzelen van zulk eene oorfpronglyke
„ Goedwilligheid kunnen zyn ."
De Eerw . BRUIN hegt aan zyne Verhandeling eenige Aanmerkingen , betrekkelyk het nut en gebruik van
dezelve .
By de voorheen aangeduide gelegenheid deeze twee
Mededingers na den Gouden Eerprys ontmoetende, wane
then wegdroeg , en BRUIN , gelyk onk
neer BROUw1
nu, met een Zilveren befchonken werd, hebben wy eene
aanmerking gemaakt over den onderfcheiden aanlr-g dier
Dc thans gedrukte Verhandelingen
twee Schryveren .
ttaaven dezelve .
In dit Boekdeel komt ons nog eene Verhandeling voor,
uit het Fransch vertaald .
Wy moeten dezelve onzen
Leezeren bekend maaken, doch daar toe eerie volgende
gelegenheid waarneemen .
„

Gods naam door once ziekten en krankheden verheerlykt,
of Leerrede over Joh . XI vs . 1-4, uitgefproken door
WILHELMUS JANSSONIUS, Fuangeliedienaar in de Her.
vormde Gcrnecnte to Uithuizen , den 9den van /hintermaand 1798 . Te Groningen, by A . Groenewolt, 1799.
In gr . 8vo . 4o bl.
ne itichtelyke Leerrede , die net alleen in de Geli me me van Uithuizen , op welke dezelve eene by .
zondere betrekking heeft, maar ook elders, verdient geleezen to worden .
Na eerie korte en duidelyke toelichting van den text,
handelt de Leeraar, naar aanleiding van denzelven, over
deze leer , dat God doorgaans de goedertierenJle en de
wysfle oogrr:erken bed,clt in het toezenden van ziekten en
krankheden aan zyne fe~•epfclen, to weten, de heerlykheid
van zynen naam, en hun weczenlyk geluk . 1 . Daardoor
wordt hun geloof en vertrouwen op God heproefd en geoefend . z . Ziekten en krankheden leeren ons, op eene
gevoelige wyze , de broosheid en, verganglykheid van dit
tydlyk leeven kennen . ~ . In de fchool der krankheid
leert men ook de zonden kennen en erkennen, in haaren
verfoeilyken aart en galbittere gevolgen . 4. . Door ziekten en krankheden warden wy oek meer gemeenzaam gemaakt met do overdenkingen van dood en graf. -- HierG
rut
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tilt worden vervolgends eenige gepaste vermaaningen, be .
ftuuringen en vertroostingen afgelerd . -- Wy moeten
ons , met gedull en lydzaamheid , aan Gods kastydende
hand onderwerpen .
Wy mogen cn moeten dan ook
onze toevlucht neemen tot bet gebed , en van God uitkomst uit de benaauwdli~, id fmeeken . --- Behaagt het
God, ons van het ziekbed op to richten, en tot eenefrisfche gezondheid to herflellen , wy moeten den Heer dan
ook, op de rechte wyze , onze lof- en dankoffers betaalen . - Zal deze onze dankhaarheid van den rechten aart
zyn , zoodat onze krankheid waarlyk uitloope tot heerlykheid van God, en ons waar geluk, dan moot zy zich
ook door werkzaame daden naar buiten openbaaren . Zy
nioet zich, vooreerst, vertoonen in eon vriendelyk to hulp
komen aan elendigen, zwakken en kranken . Ten tweeden,
de herinnering aan onze krankheid , en Gods genadige
uitredding uit dezelve, moet ons de fterktte fpoorflagen
geeven , om onze herkregene en onfchatbaare gezondheid
voortaan hoo7er to fchatten , en zorgvuldiger to bewaa.
Ten . Eindelyk, de herinnering aan onze krankheid, en
Gods genadige uitredding uit dezelve , moet by ons die
uitwerking hebben , dat wy ons fpeenen van de begeerlykheden dezer wereld , en nu met ernst bedacht zyn,
om die dingen to bedenken, welke boven zyn . -- Welk
alles wordt beflooten met eenige sneer byzondere , allerernftigtte aanfpraaker., alle gefchikt naar den toeftand der
Gemeente van Uithuizen , in Wintermaand des voorigen
jaars , toen de Eerw. JANSSONIus deze Leerrede heeft
uitgefproken .
'Er heerschten toen , zoo 't fchynt , in
then omtrek, en ook to dier plaats, kwaadaartige Ziekten, waarmede de Leeraar zeif, met alle zyne huisgenooten, ook herhaalde reizen heeft moeten worftelen : voorzeker een regt gefchikt tydftip, om Godsdienftige indrukfels op to wekken en to bevorderen , al ware 't cok ,
dat alle redeneeringen over het gekoozen onderwerp, by
die gelegenheid , op zich zelven Diet even overtuigend
inogten ichynen .

Yer-
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herdediging der Godlyke ©penbaaring, in X Brieven
aan Thomas Paine ; to leandwoording van zyne Eeuw
der Reden ; door ELHANAN WINCHESTER , Predikaut
in Philadelfia. Uit he, Engelsch vertaald. Te Amfeldam, by J . A . Swalm, 1799. In gr . 8vo ~- lo bl.
gelyktydig met andere Verdedigingfchriften , tot
B ynabevestiging
van de waarde en bet gezag des Bybels,
tegen de gemeengemaakte lasteringen van Thomas Paine,
door onderfcheiclene Godsdienstvrienden , in ons Vaderland, vervaardigd, kw•a men ons eenige vertaalde Brieven
van den Amerikaanfch-n Leeraar WINCHESTER, tot hetzelfdc einde ingericht , en reeds in 1795 tweemaal in
Amerika, en vervolgends ook in Engeland, gedrukt , in
lianden . Men beeft gocdgevonden, dezelve achter elkanderen afzonderlyk in 't Iicht to geeven , en is daarmede
zoo langzaatn voortgegaan, dat wy op 't punt flonden,
om van het voorneernen , om onze aankondiging tot de
volledige uitgave to verfchuiven, of to zien, toen eindelyk ooh de vyf laatfle Brieven, in 't Nederduitsch over .
gezet , tot onze kennis gebragt wierden . Wy haasten
ons nu to meer, om 'er onzen Landgenooten eenig verflag van mede to deelen, omdat derzelver le@zing, na at
't geen onder ons tegen de Eeuw der Rede is gefchreven, onzes inziens, geenzins overtollig behoeft gerekend
to worden .
Zy bevatten eene verzameling van - gegrorde aanmerkingen, over de Bybelfche leer van de oneindige grootheU,wysheid, magt en goedheid van God, en de plichten
der tnenfchen, zoo jegens elkanderen , als ointrent bunnen goeddaadiven Sch-peer, die in de Schriften des 0 .
en N. Verbonds allerwe~_e zoo overvloedig verfpreid, eu
zoo duidelyk ter nedergetteld is, dat men moet verbaasd
f} aan over de onbefchaamdheid van bet voorgeeven van
Paine , dat daarin weinig of niets van die onderwerpen
zou voorhanden zyn . Daar de Schryver van de Eeuty
der RI-de verklaart, dat by geen Bybel houdt, heeft wINCHESTEP, de nioeite genomen , om , ter zyner overtuiging en onderricht , cen aantal vvelgekozenc Bybelplaatzen uit to fchryven , die ons bet hoogde Weezen zoo
boven alles eerwaardig en beminnelyk a 'en voorkomen,
en ons omtrent de beoefcning van Goasdienst en deu ;d
200
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zoo duidelyk en krachtig onderwyzen, dat, al oefundeti
wy ons, naar den raad van Paine, duizend eeuwen in de
,Sterrekunde en Wysgeerte, wy daarvan nog niet zoo veel
zou!en weeten , als wy, aangaande bet boven gemelde, in
edn uur uit den Bybel kunnen leeren . -- Men zal ook, in
deze Brieven, de waarheid en hoogstmoogelyke zekerheid
van verfcheidene daadzaaken, waarop het gezag der Heilige
Schriften voornaamelyk rust, als daar is de Wetgeeving
op Sinai, de Opflanding en Hemelvaart van Jefus, veelerlei openbaare en onweerfpreekelyke Wonderen en onvoorzienbaare tusfchenkomflen der Voorzienigheid, overeenkomftig onbetwistbaare lang to vooren gedaane Voorzeggingen , op goede gronden bevestigd , en tegen niets
beduidende vitteryen van 't Ongeloot mannelyk verdedigd vinden . 'Er loopt bier en daar een zwakke plaats ,
en weinig afdoende oplosfing van gemaakte tegenwerpingen, onder . Allerminst is ons 's Mans uitlegkunde, by
de toepasfing van fornmige oude Voorzeggingen op gebeurde zaaken , ook in onzen tyd , bevallen . Maar dit
beneemt zoo weinig aan de waarde van den overigen inhoud dezer Brieven, dat wy dezelven, als eene nuttige
bydrage tot verdediging der Godlyke Openbaaring, aaa
waarheidzoekende Leezers gerust durven aanpryzen .

Hoe rnoet cen Leeraar van den Godsdienst in het o~ enbaar bidden , in eenen tyd van Vcrdeeldheid ? .Door
EIRdNOPHILUS .
Te 1m/leldam , by M . de Bruyn ,
1799 . In gr. 8vo . 3o bl.
er belangryk is het onderwerp van dit Vertoog .
.~ Aanleiding tot bet opflellen van hetzelve kreeg de
ongenoernde Schryver uit de politieke verdeeldheden in
ons Vaderland , uit de onderfcheidene wyze , op welke
de Leeraars hunne openbaare gebeden inrichten , en uit
de menigvuldige en wyd uit een loopende aanmerkingen,
die daarop in de Gemeenten der Christenen vallen . Geene ligte taak , voorwaar , is bet , in deezen ftaat der
dingen , voor den Christen-Leeraar, een juisten middenweg to houden, en het belangryktle geJeelte der openbaare Godsvereeringe , bet bidden in naam der Gemeente, indiervoege in to richten , dat, onder de ftrydigdenkenden , niemand niet flegts rechtmaatigen grond tot
er-
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ergernisfe vinde , maar alien de voorbidding kunnen
beaamen . Om over dit moeilyk werk eenig licht to verfpreiden , gaat EnR NOPHILus op de volgende wyze to
werk . Vooraf onderltelt by, dat een Leeraar, ten aanzien van bet Staatkundige, dezelfde vryheid van denken,
als andere menfchen, heeft, en, buiten den predilcftoel,
zyne gedagten met befcheidenheid mag voordraagen .
Voorts, dat een Leeraar verpligt is, in bet openbaar ern .
voor bet Vaderland to bidden , doch tegen de vastget'elde orde zich niet openlyk mag uitlaaten .
Met
dit alles mag een Leeraar op den pred kftoel in geene
byzonderheden treeden , niet bidden dat eene party boven blyve , en de andere onder legge, maar moet zich
tot eenige algemeene punten bepaalen, waarin alien overeenftemmen . Van zulk algemeen bidden een voorfchrift
hebbende gegeeven ; tragt EIReNOPHILUS zyn gevoelen
deswegen to ftaaven , met aan to merken , dat de Leeraar de mond der geheele Gemeente is
dat bet openlyk Gebed , zo ras bet in Staatkundige byzonderheden
treedt , en dus eenzydig wordt , op eene verdeelde Gemeente niet anders dan den nadeeligften invloed kan hebben, zoo voor de Gemeente in 't algemeen, als voor den
Leeraar in 't byzonder. Ook doet bier veel of bet voorbeeld van CHRISTUS, die, hoewel eenen tyd beleevende,
in welken bet Joodiche land, niet minder dan bet onze,
verdeeld was , zich met bet Politieke nooit bemoeid
heeft. By dit alles koomt nog de feilbaarheid en kortzigtigheid, alien menfchen eigen , uit hoofde van welke
een Leeraar, zich voor deezen of geenen aanhang ftellig
verklaarende , veelligt een dwaalend gevoelen kan omhelzen .
Wy pryzen bet lofwaardig en vredelievend
oogmerk van EIRdNOPHIr.US, en zyn bet eens met hem,
dat, indien veele Leeraars zynen raad volgden, d2zelve
Diet flegts voor veele perfoonlyke onaangenaamheden zich
zouden behoed hebben, maar ook de aanleiding tot twist
en verdeeldheid in veele Gemeenten afgefueeden zou ge .
weest zyn .

P,
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Onderzoek , of men de Kinderen behoore to leeren bia .
den en dariken. Uitgegeevcn door de Maatfchappy
Tot Nut van 't Algemeen . Te Arnfteldam, by H .
Keyzer , C . de Vries en H. van Munster, 1799- In
8vo . z6o bl.
e Vraag , door de loflyke Bataaffche Maatfchappy
Tot Nut van 't fllgerneen, over bet helangryk, en
D
voor en tegengeipto ken onderwerp, uitgefchreeven, luidt
aldus : „ Staan Ouders en Opzieners onder de onvermy„ delyke verpligting , om de, aan hunne zorge, toebe„ trouwde Kinderen , met betrekking tot eene Godsdien• ftige Opvoeding , Gebeden en Dankzeggingen to doen
Zo
• l eeren, en God to doen bidden en danken ?
• ja : op welk eene wyze moet zulks ingericht worden?
Hoe meet de inhoud der Gebeden zyn ? --~
En in welk tydperk der Jeugd moet daar mede een'
• aanvang gemaakt worden ?" Uit een aantal van acht Ver,
handelingen , aan Keurmeesteren ter hand gefteld, weezen
dezelve den Gouden Eereprys toe aan j . W . STATIUS
MULLER, Leeraar by de Lutherfche Gemeente to Haarlem , en ieder een Zilveren aan W. EECKERING en J.
VAN OUWERKERK DE VRTES , den eerfl:en , Predikant
onder de Hervormden to 2°sbrcchturn, in bet voormaalig
Gewest -Priesland, den anderen , Cargadoor to flmfterr'am . Van haare onpartydigheid geeft bier de loflyke
Maatfchappy eene vereerens- en naavolgenswaardige proeve, en den Leezeren gelegenheid om bet voor en tegen
to kunnen beoordeelen ; hebbende zy , aan de genoemde
Mannen , Eerepryzen well willen toedeelen, „ offchoon
• zeer verfchillende in gevoelens met elkander, betreffende groote zaak , of men de Kinderen behoore
•• de
to leeren Bidden en Danken : bet welk de eerstge• noemde Schryver ontkent , doch de laatfte vastftel„ len, echter onder zekere bepaalingen ."
Alle deeze Verhandelingen hebben wy met genoegen
geleezen, als de kenmerken draagende, in derzelver Opitellers, van goed oordeel , gezond verftand en beredeneerde godsvrugt . laoewel tot een bepaald oogmerk gefchreeven, zyn ze van eene algemeen nuttige flrekkinge,
daar zy, vooral de eerfte, verfcheiden aanmerkingen be .
helzen onitrent de natuur en de vereischten des Gcbeds,
met
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met welke alien, die, op eene betaamelyke en nutte wyze , hunne pligtmaatige hulde aan bet Hoogfle Wee .
zen verlangen toe to brengen, hun voordeel kunnen
doen : zoodat wy de aandagtige leezing aan alle Chris .
tenen , zonder onderfcheid , ntet genoeg kunnen aanpry.
zen . Voor 't overige , wat bet verfchll in gevoelens ,
omtrent bet al of niet vroeg leeren bidden , aangaat ;
bet koomt ons voor, dat de Opftellers, minder in de zaak
zelve, dan in woorden, van elkander verfchillen, daar,
van weerskanten , vereischten , zoo in de Onderwy .
zers, als in de Kinderen , worden gevorderd , die het
fchynbaar verfchil in gevoelens merkelyk verminderen,en
de Opftellers elkander doen naderen . De voorfchriften
van Formulier - gebeden , door CUWERKERK DE VRIES,
voor minder en meerder gevorderde Kinderen , (by verdeelt ze in twee klasfen) yervaardigd , dunken ons, doel
to treffen, en door Ouders en Onderwyzers, ten dienfle
hunner Kweekelingen , met vrugt to kunnen overgenomen worden . Zy zyn een Gebed voor- en eene Dankzegging na bet eeten -- Avond- en Morgen-Dankzeg.
ging en Gebed .
Catechismus der flpothecarskunst, of do eerfle Grondbeginzelen der,rtfcnyrnengkunde,voor eerstbeginnende opgefleld,
door Dr. SIGISMUND FREDRIK HERMLSTaDT, to Berlyn . Uit het Hoogduitsch vertaald door F . M . LYNEN,
4pothecar to JImJ>cldam . Tc drnfleldarn, by J . B . Elwe, 1799 . In gr . Bvo . 28o bl .
eeze Catechismus der Apothekerskunst bevat cene
vry naauwkeurige verhandeling, over alles, wat tot
D
deeze weetenfchap betrekkelyk is , in zes Hoofdflukken
afgedeeld . Ilet geheel Werkje is, gelyk, voor een Catechetisch onderwys , bet gevoegelykst was, in vraagen
en antwoorden afgedeeld , doch op zodanig eene wyze ,
dat de vraagen alie op den kant zyn geplaatst, en men
bet Werk ook geheel aaneengefchakeld leezen kan , zonder dat men dfe vraagen behoeft in to zien . Het eerfle
Hoofdftuk handelt over de Artzenymengkunde in bet algemeen , derzelver bewerkingen , en de werktuigen, die
daar toe vereischt worden . In bet tweede Hoofdftuk gaat
de Schryver over tot de befchcuwing der vier zcgenoemde eltmenten, in zo verre derzelver kennis voor een
Apo .
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Apotheker van nut kan zyn . Hier op volgen, in drie
Hoofdllukken , de befchryvingen der enkelvoudige gereesmiddelen , uit de drie Ryken der Natuur , benevens
hunne artzenykundige bereidingen . Eindelyk bevat bet
zesde Hoofdfluk, in veertien Afdeelingen, de befchryving
der zamengeflelde geneesmiddelen , of der artzenymengkundige en fcheikundige bereidingen , en der manieren,
op welke zy bet best verkregen worden .
De Schryver is , over bet algemeen , teffens beknopt
en naauwkeurig. Meestal vindt men, by hem, ook al de
nieuw(le en beste wyzen van werken ; by voorbeeld, dus
fpreekt by, p . 246, by gelegenheid van de befchryving der
hereiding van den verzoeten Zoutgeest : „ Eene tweede
• en betere wyze van bereiding des verzoeten Zoutgeests,
• wordt , met behulp van gedephlogitlizeerd Zoutzuur,
• bereid , welke fchielyker op bet brandbaare van den
• wyngeest werkt , en daarom door denzelven verzoet
„ kan worden . Om deeze to bewerken, maakt men eene
• vermenging, van vier oncen rookenden geest van keu .
• kenzout , met twaalf oncen hoogst gezuiverden wyn .
„ geest , en giet dezelve in eene retort, waar in zich
• twee oncen tot poeder gewreeven bruinfleen bevind en . Men onderwerpt dan dit geheel aan eene deflil .
• den
• latie, en haalt twaalf oncen vogt over. Welk Deflil• laat dan een waare verzoete Zoutgeest is ." Tot dus
verre de befchryving der bewerking, van welke de Schryver deeze uitlegging geeft : „ Fiierby deelt bet Zout.
• zuur deszelfs brandbaar gedeelte aan den bruinfleen
• mede , werkt dan als gedephlogitlizeerd Zoutzuur op
„ den wyngeest , en brengt daar merle een verzoeten
,, Zoutgeest voort ; welke in dit geval geheel niet zuur
• is, maar een fpeceryachtigen fmaak en den reuk van
• verzoeten falpetergeest heeft ."
Uit deeze verklaaring ziet men ligtelyk , dat ooze
Schryver nog aan de ouderwetfche uitlegkunde in de
Scheikunde is toegedaan, gelyk nog nader blykt uit
§ 140, in welke het weleer zo hoog verheven , doch
thans van den zetel gebonsd, Phlogiflon , met alle zyne
heerlyke ingebeelde eigenfchappen, uitvoeriglyk befchreeven wordt. De Schryver fchynt toch ook nog al icts
van bet Lavoifieriaantche Stelzel gehoord, dock het waare daar van niet recht gevat to hebben ; want § 146 verhaalt by ons : „ Men heeft bet water lang voor eene
maar tans is men daar over
• Hoofdflofe gehouden ,
„ flerk

choon in dit Handboekje nog al eenige goede dingen
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„ fl;erk in twyffel . Men heeft naamelyk gevonden, dat,
„ wanneer een mengzel van ontvlambaare en levenslucht
„ to zamen verbrand wordt , zulks water voortbrehgt,
„ en men gelooft daarom , dat bet uit phlogiston en de
• grondflof der levenslucht is zamengefteld ." Dit geloof
is voorzeker niet bet Lavoifieriaanfche , dewyl de brandbaare lucht, weike by ontegenzeggelyk beweezen heeft,
een der zamenflellende beginzelen des waters to zyn ,
niets gemeens heeft met bet ingebeelde phlogiston .
De Vertaaler zegt, in zyn Voorbericht, dat de Schry
ver „ zich van alles, wat men nieuwigheid zou kunnen noes
• men, onthouden, en alleen algemeen aangenomene grond• ftellingen heeft voorgedraagen ." Deeze verzekering
komt, onzes achtens , weinig met bet boven aangehaalde,
ten opzicht van bet phlogiston, overeen ; dewyl de Schry .
ver dienaangaande dingen heeft geleerd , die thans algemeen verworpen warden, en die geen den minften ingang
meer vinden, dan by eenige weinige lieden, die door bunne geliefie vooroordeelen zodanig verblind zyn , dat zy
bet fielder fchynend licht op den vollen middag niet kun .
nen zien .

Landrnans Zak7wkje, of den onontbeerelyken Pee Doctor,
zyndc een verzameling van ver fcheide beproefde rniddelen, zoo ter geneezing van Paarrden als van het Rundvee , in ttivee Stukken . To Delft , by J . de Groot , Pz .
1799. In 8vo . 66 bl.
voorkomen , is bet echter veel to oppervlakkig, om
den naam, lien bet voert, to draagen . 'Er ontbreeken
genoegzaame bepaalingen van den waaren cart en de verfcheidenheden der ziekten, over welke gefprooken wordt .
De naamen der aangepreezene geneesmiddelen zyn dikwyls wonderlyk geradbraakt : dus fpreekt de Schryver
van Radix Cardo Patia, Sulphri , Semen Sillery , enz .
Eindelyk kowen 'er raaden in voor , die zeer gevaarlyk
ichynen ; by voorbeeld, om in de Veepest een drank to
gebruiken,
waar in
eene
dofis Coloquint
't geen voorzeker
niet
metflerke
den geweldig
ontitooken komt
ftaat:
der maagen, in die ziekte, fchynt to flrooken .
S
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Gefchiedenis der Staatsregeling voor het Bataaffche Yolk,
door CORNELIUS ROG GE . Met Plaaten . Te Ar/lerdam,
by J. Allart, 1799. In gr . 8vo . 6o6 bl.
e Burger
voldoet , met de uitgave deezer
D
Gefcl;iedenisfe , aan zyne belofte, der leezende Ba.
taaf;cle Ingezetenen gedaau, by bet hun voor oogen tIelROGGE

len van het Tafereel van de Gefchiedenis der jong/le O, ,nwenteling (*).
Tegen de aanmerking, dat bet to vroegtydig zou weezen , om reeds die groote Gebeurtenis to
boeken , verdeedigt zich de Schryver , in cene korte
Voorreden, op eene voldoende wyze ; en weert de verdenking van Partydigheid, als een Waarheidsvriend, af,
met betuiging van zyne gereedheid , om , wanneer by
eenigen misf1ag begaan mogt hebben, then to verbeteren .
Voor bet overige maakt by , en meer kan van iemand
niet wel gevorderd worden , geen meer aanfpraaks op
On/.ydigheid, dan die geen van zyne Leezers , die zich ,
van den aanvange onzer Omwentelinge , op voor hun
toereikende gronden , aan eenig ftelzel van ftaatkundige
befpiegelting hebben verbonden . Beiden, aan den geest
des tyds' lets toegeevende, zullen elkander met tdegeevenheid beoordeelen ; laatende een geftrenger onderzoek en
eene beflisfende uitfpraak over aan de nakomelingfchap ,
die de gebeurtenisfen in haaren zamenhang zal vonnisten .
Houdt men dit in 't ooge, dan zal Been Leezer , zo
by niet door Partyzugt geheel en al wordt weggefleept ,
dit Werk zorder voidoening en goedkeuring leezen . Wy,
voor ons, hebben zulks gedaan, en moeten bekennen,
dat de Burger ROGGE by uitneemenheid geflaagd is in
bet verwerken van zo veel ftofs ; dat hy, to midden van
de eenzelvigheid, uit den aart der zaake onvec mydelyk ,
'er zo veel vcrfcheidenheids, , tot wegneeming van het
verveelende, in gebragt heeft , als mog 1yk was . Hoe
veele lange Aanfpraaken en Vertoogen tiebben , daar by
de kern opgeeft, voor de Gefchiedenis niets verlooren ! In
deeze verkorte opgaven ftraalt zyne onpartydigheid ten
vollen door : immers, wanneer by Spreekers invoert, die
over deeze en geene Onderwerpen zeker anders dan by
dag(~, Zie orze 41g . laderl. Letteroef, r7g7, bl .
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dagten, vindt men nogthans de klem hunner drangredenen bewaard ; gelyk ons ligt zou vallen met veeie voorbeelden to ftaaven .
Eenflernmig met 's Schryvers verklaaring , in zyne
Voorreden , is zyne geheele handelwyze. „ Niemand,"
zegt hy, (f'preekende van de Scladurvbeelden van de meesto Leden der Nationaale Vergadering , voor dit Werk
gevoegd) „ zal twyfelen to erkennen , dat het de eerite
Nationaale Vergadering geweest is, (in weerwil van den
ongunfligen uitflag van haaren arbeid,) die over alle de
deelen van de Staatsregeling en haare grondilagen zalk
een helder licht ontftooken heeft, waar aan ivy niet flegts
de tegenwoordige Staatsregeling to danken hebben , die
met de goedkeuring des BataaFfc yen Volks vereerd is -maar'dat ook zone ttraalen nog tot de verre na,=komelingtchap zal verfpreider, en den roem tier Natie tot dezelve overbrergen ; en dat men haar flegts re , t duet, net
op deze wyze de verdienflen van haare Leden , die op
verfchillende wyzen rnedegewerkt hebben , ter onderhou .
ding en verleevendiging van dat glansryk licht , to vereeuwigen ."
ROGGE'S Staatkundig begrip en heerfchend denkbeeld
kunnen wy niet °peter voordraagen, dan met den aanvang
der Inleidinge of to ichryven. ,, Zie daar ons eindelvk
tot dat beflisfend tydilip genaderd , bet groote, eindelyke
duel der geheele Omwenteling , bet tooneel , waar op een
Vollk all zyne grootheid en majeftteit ontwikkelt --- bet
Tydilip , tivaar in de Naderlandfche Natie de regels bepaalt, waar naar bet zich zelve belluureu en haare belangen wil waargenomen hebben .
Zoo belangryk dit
oogenblik is voor den wysgeerigen befchouwer, zoo ccDig, zoo vonrbeeldeloos is hetzelve in de Gefchiedenis
van ons Vaderland . De Jaaren van 1579, 1651 , 17 1 7
getuigden flegts van eene enkele opwelling van n ationaa .
i e geestdrift, van eene zwakke pooging, om een gebouw
van wetgeeving op to richten , waar hragten niets anders
voort, dan eene ongefchikte vereenigmg, die telkens de
zaaden van verdeelaheid en fcheuring in zich bevatte .
Nueh de Unie van Utrecht, noch de volgende bemoeijingen ter verbetering van haare gebrekcn , hadden iers ,
dat tot bet denkheeld van Staatsregeling kon geleiden .
Juist bedoelden dfezelve de vastklinking van alle banden
eener vernederende overheerfching van bet eene Gewest
over bet andere -- de verzekering van voorregten, die
H 2
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de hoogile ongelykheid vereeuwigden , en met deze den
voortduur van gewestlyken naaryver , van die heillooze
zucht om op de puinhoopen van de welvaart zyns Broeders eigen grootheid en voorfpoed to bouwen ."
Op
deezen grond toont de Schryver de Noodzaaklykheid
cener Nieuwe Conflitutie, en ontvouwt de algemeene zwaarigheden tegen dezelve, als mede de byzondere plaatslyke zwaarigheden ; ten clot fchryvende : „ Met zoodanige
befchouwingen en vooruitzigten toegerust , zich tot bet
doorbladeren dezer Schets ttellende , zal men derzelver
gegrondheid volkomen bevestigd vinden . Men zal in de .
zelve niets anders zien dan de Gefchiedenis der worftelingen eens onvdrmoeiden yvers --- van eenen onveranderlyken wil, om bet gebouw der nieuwe Staatsregeling op to
richten, met ontelbaare zwaarigheden en beletzelen', die
zich van alle kanten verhefilen , en welken, juist in bet
oogenblik, wanneer ieder meent derzelver overwinning to
aanfchouwcn , en bet onwrikbaarst geduld tot wanhoop to
zien bezwyken, op den eenen wenk der gebiedende noodzaaklykheid , verdwynen, en haare aanvoerders niets anders overlaaten , dan de grievende fpyt en de magtlooze woede eener bedrogen misdaadige verwachting ."
De afdeeling en bet beloop deezes Werks is in deezer
voege ingerigt . Het eerfte Boek voert ten opfchrift, Hct
eet fle Ontwerp van Staatsregeling door hot Volk afgekeurd. - Het eerfte Hoofdauk ftelt ons voor oogen .
De horning en Werkzaamheden van de Commisfie tot het
Ontii'erp van Staatsregeling. - Het tweede Hoofdftuk
fchetst de Werkzaamheden van de Nationaale Vergadering, do Staatsregeling betrefende . Dit moest eigenaartig

vry uitvoerig worden ; bovenal uit hoofde van bet groot
gefchilftuk, wegens de Affcheiding van Kcrk en Staat ,
,, waar in," gelyk ROGGE opmerkt, „ veelen over dit
onderwerp meet fpraken om hunne denkwyze deswegen
aan de Natie open to leggen, dan wel om lets byzonders
ter opheldering of ftaaving der hoofdzaak aan to voezen .
Die byzondere zucht, om zich in dezen, als verlichte,
en door den geest van Broederliefde gedreeven , Kriste•
nen, zoo wel als Wysgeeren en Staatsmannen , voor to
doen, ftrekt bun en der Natie, die zy vertegenwoordib
den , tot eer . Met genoegen ziet ook elk rechtfchapen
Wend der Menschheid en des Kiistendonrs, dat zy alien
in dit punt zamenftemden , dat de Staat geen invloed
op Kerklyke Leerfelzels , geene bemoeijing met Kerkly-
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lyke zaaken mag hebben of uitoefenen, en veel minder
eenig Kerkgenootfchap boven bet tinder bevoorregten ;
dat de Godsdienst echter denzelven dierbaar is , als een
bron van zedelykheid en welvaart, aan welken bet Beftuur befcherming en handhaaving is verfchuldigd ." --flier komt ook in 't breede voor, bet aanverwant Onderwerp, de Inlyving van zodanigen der 7oodfchc Natie, in bet Volk van Ncderdnnd, als zich daartoe genegen toonden .
Het derde Hoofdfluk hrengt ons onder 't ooge , Het
Plan van Conflitutie cram de Nationaale Vergadering
aangeboden , en door dczelve tot eon grondflag haarer
Deliberation aangenomen . Dit hadt niet weinig werks
in, en gat' gelegenheid tot veelvuldige en boo gloopende
gefchilvoeringen , zo over Hoofdzaaken als mindere fl :uk .
ken , bovenal de een- en onverdeelbaarheid betreffende .
In bet vierde Hoofd(luk words ons hat Plan van Con/litatie, als door de Nationaale Vergadering beoordeeld,
vervormd en voltooid, voorgedraagen . Een Verilag der
Commisfie van zevenen ontfluit dit belangryk Hoofdftuk ;
en naa lets wegens de Ineenfmelting der Schulden , vervolgens breeder to behandelen, gezegd to hebben, mogt de
Schryver met regt verklaaren : „ Niet dan met huivering, waagen wy ons thands in eene zee van twisten,
overweegingen en redewisfelingen, ter vervorming van
bet aangeboden Ontwerp , welke de Vergadering, achter .
volgends bet Reglement, by iedere zitting vier uuren , den
tyd van vyf maanden , bezig hielden . Hoe veele w oeden .
de ftormen van onbeteugelde driften , door de h trdnekkigfte tegenkantingen getergd en opgewekt - hoe veele
doodfche ftilten van opgekropt misnoegen, van gedwongen
onderwerping, by gevoel van magtlooze tegenftreeving --r
de gewoone voorboden van losbrekende orkaanen - vreezen wy to ontmoeten , en door deze her- en derwaards
geflingerd, ge(tadig van de haven onzer verwachting verwyderd to zullen worden ! Dan , juist deze wryvingen
waren bet , die de edelfte vonken van verlichting voortbragten ."
Het Plan van Conflitutie aan het Folk ter beoordeeling
aangeboden en verwot pen , is bet opfchrift des vyfden
Hoofdituks . By de fchikkingen op de wyze om bet Plan
ter kennisfe van bet Volk to brengen, de Gefchillen over
de rekening der ftemmen, en de poogingen der Gewestlyke Beftuuren daaromtrent, vermeldt onze Schryver een
H 3
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ftap, waar van de Vergadering tot bier toe geen voorbeeld gezien hadt .
Wy fchryven zyn berigt deswegen
if, als een kort maar treffend voorbeeld van aocca :'s
fchryfwyze opleeverende. - „ Den 12 April berigtte
de Voorzitter , dat de Secretaris van bet Provinciaal
Beftuur van Holland gehoor verzogt hadt voor eene
Commisfie uit hetzelve, om aan de Vergadering een voorftel to doen , van 't welk by echter geene opening hadt
mogen geeven , als daar toe ongelast .
De Vergadering
in dit verzoek gereedlyk ftemmende , verfcheen weldra
de Bezending , uit tien Leden beftaande , den Burger
A . LOOSJES pz . aan bet hoofd hebbende, door de twee Sccretarisfen en den Agent der Vergadering binnen geleid ;
en werd , door den eerstgemeldelz , de gegeeven last in
eene treffende en nadruklyke voordragt ontvouwt . Na
cene breede ontwikkeling, „ dat de bedoelinren en poo• gingen van bet Hollandsch .Beftuur, reeds van bet eer• fte tydfiip der Omwenteling, geftrekt hadden , urn de Op• permagt des geheelen Ne,7erlandfcZen Volks to vesri„ gen , en de Gewestlyke Souverainiteit to doen wegval• len ; dart hetzelve ook niets anders beoog,l hadt in de
• toetreeding tot bet Regiement ter byeenroeping deter
• Vergadering, en dus byzonder hadt begreepen, dat bet
„ red Artikel van hetzelve, aan de Gewestlyke Beftuu• ren , flegts de magt ter regeling der Grondvergaderin• gen, en de mededeeling van den uitflag der ftemming
• aan deze Vergadering toekende ; terwyl bet aan deze
• laatfle alleen tockwarn, orn uit die Gewestlyke berigten
• de meerdcrhe ! der ftenrmen des geheelen Volks op to
• maaken ; dat bet ook in dien zin door bun Hoog Mogenden , biykends hunne eig ene Proclamatie, ter kennisgee•• ving
van de beg*.~illiging van alle de Bondgenooten in bet
• byeenkomen dezer Vergadering,was verftaan,en ook de• ze betekenis met den geheelen Geest van bet Reglement
• volkornen i nften.de ;" -- merkce by aan , , dat de zin ,
• door bet Dccreet van ii Maart as ; dit Artikel ge; eeven,
• met de bedoelingen, en van aile de Bondgenooten en van
• bet ganfche Nedcrlandfche Volk flrydig was ; dat onk de
„ bepaaling, dat bier in geene overftemniing zou gelden,
• lynregt aanliep tegen bet 45 Artikel, As bepaalende, dat,
,, by de verwerpirg van bet Plan van Conftitutie, daadlyk
• cene tweeds Nutionaale Vergadering moest worden by• eengeroepen, welke byeenroeping rm een enkel Gewest,
• door bet aanneemen der-Conititutie, zou ktfnnen tegen„ houden ; wear uit onvermydelyk cene fcheuring tus„ fchen
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fchen de Gewesten zou voortvloeijen , die voor aile
„ dezelven, in hunne binner.- en buitenlandfche belts., gen , doodlyk zou weezen ." -- Op deze gronden
dan bouwde by her verzoek, ten welks vourdragt de Commisfte gelast was, ors hot 1)~creet van ii Maart in to
trekken en buiten kragt to fl:ellen . En bier weidde de
Redenaar uit , tot naderen aandrang van dit vooitel , in
een meesterlyk gefchetst tafereel van alle de verfchriklyke en akelige rampen , die uit de handhaaving van dit
Decreet zouden gebooren worden , en tot niets minder
geleiden , dan tot weder invoering van bet verworpen
oude Befluur en den geheelen ondergang des Vaderlanjs ;
en dit met eerie warmte en Ieevendigheid , die zyne
gewaarwordingen in de ziel der Vergauering overflortte .
„ Het antwuord des V oorzitters COUPERUS, niet minder treff_nd , getuigde van de gevoeligheid der Vergaderinge over den pryswaardigen yver van bet Hollandsrh
Beduur, en van den nadruklyken ernst, waar mede het
de zaak ter harte nam . fly ri,af de bentoedigende verzekering, dat de Ver aderingg,'sVolks Oppermagt erkennende,
en getrouw aan de gelofte , welke zy by het aanvaarden
van haaren post hadt afgelegdd , bet waar geluk van heel
bet Bataatthe Volk zou befc .Iouwen , als den toetsffeen,
waar aan zy, zoo wel alle hare handelingen, als dit voorflel , zou beproeven,en als bet rigtfnoer,ter,
regeling haarer
befluiten .
„ Brengt , Burgers Gecoremitteerden," dus
befloot by, „ onze welrneeuend±e wenfchen over de perfho• nen en raadflaaen van Hollands Be(luurderen, ter ken• nis van uwe Committenten . Laaten wy alien bet hell
„ van 't Bataafsch Gemeencbest met vercende poog~ngen
• trachten to bevorderen ; ZOO zullen wy best aan onzen
• duuren pligt voldoen ; en beantwonrdt zomtyds de uit• komst al niet aan onze verwachting, din zal echter
• de bewustheid van tier to hebben gehandeld ons met
, ; een kalm geweeten de naderende Ecuwigheid gerust to
• gemoet doen treden . "
Draalde bet Hcllandsch BeItuur niet , om van deezen
zynen (lap aan alle de overige Gewestlyke Befluuren ken .
nis to geeven, bet leedt ook niet fang , of Te~enkantinDen van verfcheidenerlei aart verfch~eenen ter Ver Bade
Tinge, en hadden handelinrcn ten gevoige, die hier met
de vereischte onzydighcid gehoekt w , ~rden .
By het vermelden van 't geen vo , ,rviel omtrent de bepaaling van den dag der befemming van bet Oritwerp
11 4
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van Conflitutie en van de Verkiezing van eene Tweede
Nationaale Vergadering, geeft ROGGG eene tretfeznde befchryving van den Toefland des Volks in dit tydsgewricht, met vennelding van de poogingen , zo der Voorals der Tegenttanderen van dit Plan ; als meje van den
aandrang des Fra/fchen Befluurs , ten voordeele van dit
Plan, en de maatregelen van wederzyden genomen ; ten
clot vermeldende de Verwerping van dit Plan .
Het tweede Boek heeft ten opfchrift , Het iweede ONwerp van Staatsregeling aangcnomen en ingevoerd .
Het eerlte Hoofdttuk ichetst de voorbereidende Gebeurtenisfen tot de vernietiging van het Acgle7nent voor de
Nationaale Vergadering . De Commisfie, tot bet Ontwerp van Staatsregeling gekoozen, komt bier in haare
werkzaamheden ten tooneele, met vermelding van den invloed , then de Omwenteling in de FranJche Republiek
op de daarftelling van eene Conflitutie hier to lande .hadt .
Binnenlandfcbe woelingen deeden een voorftel daar tegen ter baane komen, en een voorftel wegens den Eed
der Amptenaaren gebooren worden . Vertoogen voor en
tegen de Ineenfmelting der Schulden en de Affcheiding
van Kerk en Staat werden ingediend . -- De Zeeflag op
den i i van Wynmaand hadt duchtige gevolgen, en tnzonderheid de Heffing van acht ten honderd tot herttel
:van de Zeemagt, op bet groot gefchil van Eenheid en
Fcederalisme, thans ten hoogften toppunte gereezen .
Biliyk oordeelt de Schryver over dit gedeelte zyner Gefchiedenisfe, als by, ten Plot deezes Hoofdfluks, fchryft :
Raadzelagtig zal 't zelve den leezer in veele opzigten
voorkomen . Doch wy durven z )nder vermetelheid hem
borg ftaan , dat geene aanleiding , hoe duister ook, in
deze afdeeling gevonden wordt , welker uitkomst , ontwikkeling en bedoeling, by in de volgende niet zal aantreffen . - Intusfchen zal wel zoo veel voor hem duidlyk zyn ,
dat in dit oogenblik alle de omttandigheden van ons Vaderland tot die rypheid gebragt waren, dat een beilisfende
flag onvermydelyk was ; en wefce verwagting by ook van
de uitkomst vorme, de nederlaag van het Fcederalissne
moet by hem zeker zyn , daar zclfs de zegepraal van 't
zelve het den doodfteek moest geeven . Alleen eene eenpaarige , onverdeelde werking kon de eene of de andere party den zegen fchenken , en deze was juist de verpietiging van bet Bondgenootfchaplyk Stelzel ."
$ocGE houdt ten vullen wooed, als by, in bet tweede
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de Hoofdltik , den Lecz°ren voor oogen Belt de t/ern,'.etiging van het Reglement voor de Nationaale hergade .
ring, en do Conflitueercnde Vergadering . Hier treft de
Leezer aan, de ontzettende Omwenteling in de Nationaaa
le Vergadering van Iy January, met derzelver gevolgen ;
bovenal bet daarftellen eener Conttitutie - daar bet derde Hoofdluk ons fchetst , hoe hot tweeds Ontwer p van
Staatsregeling door hot Volk aangenomen en ingevoerd
werd .
Behalven zes uitflaande Plaaten, met Schaduwbeelden
van de meeste Leden der eerfle Nationaale Vergadering,
is dit Werk met een aantal fchoone Plaaten, zeer voornaame Geheurtenisfen berreffende, en eene Kaart der Ba .
taaffchc Republiek in Departementen en Ringers, op .
gecrerd .
Rcis van Lord
GE

MACARTNEY, naar China.
STAUNTOV .
Uit Act .Engchch . Met

Door GEORPiaatcn en
Te ,* -p crdam, by J . Allart . In

.Kaarten . Ilde Deel.
gr. dvo . 409 bl.
~n onze beoordeelende Aankondiging van het eerfle
Deel deezes belangtyken Werks (*) hebben wy, den
aanlcg en loop van 't zelve opgeevende, aangemerkt, dat
wy met bet eindigen van dat Deel nog niet verre op lien
Tocht na China gevorderd waren ; en heeft men een good
gedeelo : van bet tegenwoordige geleezen, cer men dat in
deeze Reize bedoeld Land hereikt . Dit moge den onverduldigen na berigtcn van dit Gewest, en van de verrigtingen liens Gezantfchaps, ruim lang genoeg vallen ; Leezers, die hunne kundigheden allenthalve tr .agten uit to
hreiden of op to klaaren, zullen zich dit mode-reiz .-ii ligt
getroosten .
De Vertaaler maai;t , in dit Deel , cone aanmerkinz,
des hetreffende, welke wy moeten onderfchryven en ge .
deeltlyk overneernen . „ Deeze Reis heeft," zyns o^r •
deels, „ aan de Aardryksbefchryving veel licht toegebragt .
De Wiskunilenaars aan boord dier Schepen, met de beste wiskundige Werktuigen voorzien, hebben de breedte
en lengre der plaatzen, reeen en havens , welke zy op
hunne vaart aandeeden, naauwkeurig ondcrzogt en bep ald .
2y
(* ; Zie onzc I''aderi. herteroef voor 3799, ibi 6zg .
I1 j
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Zy l ebben zorgvuidi op den loop en de fnelheid der
ilroomen gelet ; ook de aiepte der Zee, op hunnen koers,
dagelyks gepeild, en aantekening daar van genomen . De
Kaarten, waar mede deeze Reds opgehelderd is, zyn 'er
Doch, op eene nog byzonderder wys,
bewyzen van .
is dit waar ten aanzien der verbaazende menigte groote
en kleine Eilanden, welke, tot flfaa gerekend wordende,
van den evenaar Zuid-, loch voornaamlyk Noordw . .ard
gelegen zyn , en zich,op grooter of kleinder affland, langs
de oostkust van dat groate Waerelddleel uitflr,kken . -De nieuwe koers, welke bet Gezantfchap in de Zee, die
de kusten van China befpoelt , gehouden heeft, heeft de
voornaamfle aanleidende oorzaak daar toe gegeeven . In
plants van zich, volgens gewoonte, van de ftraat van
junc'c, : longs de Kust van Cochinchina, na de eerfle Haven van China, naamlyk die van Canton, to begeeven ,
is bet Eskader , laatstgcmelde Stad en Haven op een
merhlvken affland westwaards laatende, door de ftraat
van Fornaofa , en de zoo enaamde Oosiei fche en Gccle
~'eccn, -rcgelregt na de Goif van Pe-zchc-li, of van Pcking, getlevend ; eene koers, welke, voorheen, door Fur c ° ccj /e fchepen , nog niet, of niaar zeer zeldzaam , gevo"g_i was . •-- Op deezen Tocht heeft bet Gezantfchap
v r,~heiden Groepen of verzamelingen van Eitanden ontnrc, t, welker Jigging hetzelve, door herhaalde waarneemingen , naauwkeurig bepaald heeft . Volgens dezelve
kuni :cn nicnigvuldige misflagen, in andere Kaarten, omtrL : t de ligt,ing dier Eilanden, begaan, verbeterd worden ." Dc 'Vertaaler ilaaft dit door voorbeelden .
Dan laaten wy, na a deeze, onzes agtens, bier welgeplaa~t=e op :nerking overgenomen to hebben, een Verflag
geevcn van het gedeelte des Rcistochts , in dit Boekdeel
v ervat .
I -let VIE H ., waar niede dit Boekdeel aanvangt, bevat,
behalven de Vaart in den Indifchcn Occaan, de befchry.
ving der Eilanden St . Paul en Anferdam, 't laatflc *)
bovcnal opmerklyk, doer de groote Crater,, of opening
van ecu Vuurfpuwenden Berg, L, en de blyken, welke zich
daar voordoen, dat dit Eiland door een Brandenden Berg
voort(*) Mn
- weete bier , dat de Engelfeken de benaamingen,
door d . : Hollanders aan die Eilanden gegemun , verwioeld
r: .bben.
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voortgebragt is, en voor een geJdte nog brandt . Al,-t
genoegen leest men bier bet Verhaal van den Franschman PERRON met diens Makkers , ter Robbevangst zich
daar onthoudende ; doch met ongenoegen verneemt men
de fchade, dien verpligtenden Man door cle Errgelfchcn
aangedaan ; waar order, volgens STAUNTON, near veraioeden, lieden van hooger rang dan Matroozen zich bevonden . „ PERRON," merkt by to refit aan, „ hart maar A
to veel reden , deels om zich to beklaagen, dat zyne g ; edwilligheid omtrent vreerndelingen aanleiding gegeeven
hadt om een aanmerkelyk verlias to lyden, en dells ook
om onvergenoegd to zyn, dat ooze fchepen, op de rust,
welke by bewoonde , geland waicn ." 's Mans fchade
bleef onhertleld .
De rile Afd . des VIII H . ftelt ons voor oo en ,
de Vaart van bet Eiland llsfl, erdr ;n na Bat'evia, en ,geeft
eene befebryv ng der merkwaardigl,,eden van die Stad en
van hasten omtrek . Een Gazantfchap van dien aart incest
op Batavia by de Rcgterirg onrust wekken ; doch
deeze verdwcen , volgens c e bier gedaane opg .ave, by de
opening van hunnen last, en gcnoot bet Gezantfchap alie
Eerbetoeningen en Vrisndic~apslblyken .
Weetens4vaardig zyn de waarneenjingen , bier bygebragt , e ns de
Ongezondheid diet f-11llad van Neerlands India; wee
tenswa,rdi de byzonderheaen , den Krygsdienst aldaar
betrellende . Wy ichryven 'er eerie af : „ De I~rygs?ns ,t
in Batavia beUaat, over bet algen`ieen, uit ~ :aitfcicr.c,
waar van men zeg , dat ale meesren door ge :veid of list
tot den dienst gcb ;agt zvn . Offchoon rhea gemeanlylc
zegt , dot het hun g oorluid zy , naa verloop van zekcren bepaalden tyd , na hero Vaderland to rub; to keeren,
zyn zy , in de daad , echter altyd genoodzaakt om cp
rieuw dienst to m.-cnlen ; . dewyl hunne foldy to goring ia,
orn 'er ooit zoo veal van to refpaaren , als zy, tot g-oeomaaking der kosten bonnet t huisvaa.t , noo iw hetn .
-- Men befchuldigt de Regeering , dot zy rich van de
wreede Staatkund':e hedir31t, om de rehce e 1,rrefwk1eiing
tusfchen deeze orgcarr .ch' e Kry sl rer ;tcn err hen Vaderland to onderfcileppen ; cer e handclwyze, v:vaar door zy
nict sheen van den troost om iets van hunne naastbelta ,c; .
den en vr.iendden to hooren , mnaar ook Van den kans om
ooit eenigen onderi? nd van hun to cntvargcn, wear door
zy in that mogten aealeld ~a iden om ra urorx wetter
to keeren, ten cenem tai beroofd word r : . --- Ed ., de °zar
fib'

no
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ongelukkigen bediende zich van eene gelegenheid, welke
zich by geval aanboodt, orn eenen Heer , tot bet Britsch
Gezantfchap behoorende, in bet Hoogduitsch, zyne Moedertaal, aan to fpreeken . Het geval wilde, dat by zyn
Landgenoot was . De arme krygsknegt was in de grootfle verlegenheid, vreezende, dat bet ontdekt zou worden,
dat by met iemand fprak , die niet onder bet bereik der
Hollandfche Regeering ilondt . In zyne korre woordwisfeling met hem, openbaarde zich ten allerduidelykfle al
de nadruk van een hart, met de diepfte fmert doordrongen, en by bezwoer hem , om zich met eenen Brief
voor zyne aanzienlyke naastbeflaanden , welke by in
.Duiischland hadt, wel to willen belasten . Ongelukkig
was de brief nog niet gefchreeven , en de . krygsknegt
trof de gelegenheid niet wear aan , oin den over to
geeven ."
Met veel genoegen vonden wy ons , de ade Afd . van
dit Hoofdfl . leezende , verfterkt in bet denkbeeld van de
Sterkte deezer Hoofdftad van Nee'rlands India, en byzonder van bet Eiland Onrust . De leevenswyze in Ba .
aavi.a wordt met eigenaartige kleuren befchreeven . Net onopgenterkt laat de Schryver, dat de Volkplantirg
in Been bloeienden ftaat is - „ onder andere omftandigheden," zegt by, „die dit aankondigen, kan men tellen :
-- de Schepen der maatfchappy, uit gebrek van laadingen,
of van fcheepsvolk, nutloos op de ree to verrotten liggende ; .- geene oorlogCchepen tot dekking van haaren koophandel, zelfs maar tegen zeeroovers, die haare vaartuigen,
fomtyds in bet gezigt der ree van Batavia, aantasten ; -de plaats in geenen ftaat van tegenweer , byzonder tegen eenen vyand, die, minder dan de Europeeers, voor
de gevaarlykheid der luchtt}reek to vreezen heeft ; fomtyds zoo veele krygstroepen in de g asthuizen, als bekwaam tot den dienst ; en eindelyk - Kommisiarisfen, uit
Holland verwacht, om de misbruiken to verbeteren . Maar
dewyl d2 zending van zoodanige Kommisfarisfen een groot
wantrouwen to kennen gaf, kon zy niet met een goed oog
worden aanfchouwd : ook was bet niet volkomen zeker ,
of derzelver komst niet hartlyker , dan die van eenen
Vyand , door fommige gemoederen gevloekt werd " -Dit flaat op de welbekende Bezending derwaards van bier
met medewerking des Stadhouders bettemd ; fchoon die
Stadhouder, ten deezen tyde , aldaar in zulk een aanzien
was, dat onze Reisbefchryver, van d Vreugdebedryven
op
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op diens Verjaarsdag gewaagende , zich in deezer voege
uitdrukt : „ De hooge bediening van dien Vorst , en
vooral zyn invloed in de zaaken der Oostindifche Maatfchappy telden hem op gelyken rang met eenen Souverain ; en fchoon de algemeene Staaten, en de Staaten der
byzondere Provincien , in de daad, zyne Overheden waxen , betconde men hun echter veel minder achting en
verknochtheid, dan hem ."
Van de Boomen en Planten op 3'ava verflag doende ,
rept de Schryver met een kort woord van den Bohory
Upas , of Vergiftboom , aldaar. De Vertaaler vergezelt
dit met eene breede Aantekenirg, het verhaal deswegen
opgeevende uit the Uriverfal Ma azine for 1 78 4, zo a1s
bet vertaald voorltomt in de Nicuwe Ncderlandfehe Biblio .
theek, IV D . 2de St ., bl.25o-26o, met eene andere opmerking des betreffende, ook uit dit Maandwerk, onder den ty .
tel van Faderlandfche Bibliotheek, 11 1) . ,, de St. bl . 3I7-319,
ontleend . Wy hebben in bet Mengelwerk onzer fllgemeenc
Leucroef., VI D . 2de St . bl . 286, enz . dit mede geplaatst
uit het zelfde Engelfche Maandwerk . Dan hebben wy in on .
ze Nieuwe Algem . Vaderl. Letteroef. IV D . tae St . bl . t c
en 153 geplaatst, llanlnerkingen over dien Fergifaboom,
ons medegedeeld door LAMBERTUS NOLST , M . 1) . waar
in de valschheid van alles , wat aangaande deezen Vergiftboom gezegd is, duidelyk wordt aangeweezen . Wy
haalen dit aan, dewyl dit ftuk de zaak witmaakt, en wy
ons verwonderen, dat de Vertaaler, dien verdichten Boom
eene zo breedvoerige Aanmerking waardig keurende, tot
dit Verflag niet heeft overgeweezen .
De 3de AM. des VIII H. geeft ons de Vaart op des
Britfehen Gezantfchaps door de Straat van Sunda , de
komst to Bantam , de Vaart door de Straat van Banka,
aankomst to Pulo Condore , en vertrek van daar . flier
ontmoeten wy merkwaardige byzonderheden van de lieden , die de meeste Eilanden in de Chineefehe Zee bewoonen , en onder de benaamirg van Maleicrs bekend
zvn .
De Vertaaler, tot de befchryving van bet Eilard Banha gevorderd zynde, kreeg in handen een Fransch Werk,
tot deeze Reis betrekkelyk , ten deezen Jaare to Parys ge .
drukt , gefchreeven door c . CHARPENTIER COSSIGNY .
Deez Burger heeft eenige maanden lang in Canton zyn
verblyf gehouden , eene Reis door fommige Oostindifche
Eilanden gedaan, en alles met een oplettend wysgeerig
cog

in-)
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oog befchouwd . fly heeft eene menigte van Aanmerkin .
gm over Lord BMACARTNEY's Reisbefchryving door Mr .
srAUNTON, van zeer onderfcheiden inhoud, medegedeeld .
De Vertaaler werd t . iraade , om de gewigtigfle, tot nut
en genoe en der Nec'erdu ;tfche Leezrren , als Aantekeningen by zyne Verraaling to voi .g~en : waar door bet
Werk zeker belangryker wordt , gelyk de Stukken,
bier en daar vervolgens in dit Deel geplaatst, uit .
wy"en .
Het IX II . befchrytt, in de ifle Afd ., de Vaart van
Pub Condore na do Baai van Turon in Cochinchina ;
aar;komst en ontvan,gst der Schepen aldaar ; byzonderheden van Pat Lard en deszelfs Inwoonderen .
Tv'eermaalen is bet oils voorgekomen , dat de Vertaaler,
feboon by zyn taak, over 't algemeen , loflyk volvoere,
al's let op termen, de Scheep • en Zeevaard betreflende,
aaukomt , niet altoos geiukkig is ow de rechte to kiezen . Op de Vaart , in (lit Hoofdlluk befchreeven , ont .
inoeten zy bet drei end gevaar der Stormen, in deeze
Zeeen Typhons geheeten, die in den 4tlantifchen Oceaan
den naam van Ork, ancn draagen . By de befchryving
van den Storm , dien zy uit de bekende bier befchreevene voortekens opmaakten dat hun beloopen zou, en
de genomene voorzorge toen gebruikt , zegt de Vertaa•
let , „ dat de Masten en Sprieten werden afgenomen ,
„ en men flechts zo veel zeii, als noodig was, behield,
„ op dat de wind dus to minder voorwerpen, om 'er op
,, to werken, vinden mogt ."--- Masters en Sprieten of to
nce,sera , en dan nog to z_ilen , gaat niet wet aan . Beter was dit vertaald, de Stevera to laaton zakken en de
Raas to Jiryken . Immers, op Driemast - Schepen, beet bet
gedecire van de Mast, 't welk , in dus een geval, om
to minder windvangs , nedergelaaten wordt , Steng , en
hct Dwarshout, 't welk de Zeilen voert , geen ~Spriet ,
m :3r Raa .
in do ale Afd . deezes IX H . vin ien wy verfla van
hot v .rrdere verblyf in de Haven van Turon, op de kust
van Cocjiinchina ; als mede een vervolg der b1zonderhe .
den , aangaande dat Land en deszelfs Inwoonderen . Hot
v rack uit die Haven fluit dit Deel . Gelyk de voort=a i_}ae Afdeeling, is deeze ook ryk in zeer weetenswaard .ige hyzonderheden, dat Land en yolk betrefFende . Groot
is bier ook do voorraad der ophelderende Byvoegzelen
uit gemeldcn 11 f~ ;lc;s Schryver, die met oordeel gekoozela
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zen zyn . Bovenal verdient hier opmerking, 't geen van
bet daar liggend Eiland Tuuron gezegd wordt .
Hot X H . behelst de Vaart van de Kust van Cochinchi .
na na de Dieven-Eilanden, by Makao ; en van daar na
de Ouifan-Eilanden ; met eene opgave van de verrigtingen en waarneemingen aldaar .
De waarneemingen,
op deeze Reize gedaan, bepaalen de ligging der DievenEilanden , naa wiskundig onderzoek , honderd en meer
zee-mylen westlyker, dan ze in de meeste Kaarten geplaatst zyn . Ook vindt men 'er de befchryving van an .
dere Groepen of verzamelingen van Eilanden , als de
Hcifan-Eilanden, de Ouifan-Eilanden, de Chufan-Eilanden , cnz . van alle welke Eilanden men voorheen
naauwlyks de naamen wist .
Het Plot deezes Reels brengt ons aan de Chinee/che
Kust by bet Eiland C iufan . Doch dit gefchiedde met
zonder trerkelyke moeite . „ De vaart van bet Schip
werd door een ongelooflyk getal Chineefche booten, van
allerlei grootte , door de nieuwsgierigheid , om Europeefche Schepen to zien, van alle kanten toegevloeid,
met weinig helemmerd.
Van de Lion telde men
meer dan driehonderd van die booten, welke de eene
de andere zochten to verdringen . Van verre zag men
eenige duizend .
Veele van dezelve waren bezig met
visfchen ; anderen, en tevens van een grooter maakzel,
voeren timmerhout en veelerhande andere koopmanfchap .
pen . Sommigen van deeze tnaskten eene rei uit, en gingen in eene lyn voorwaard . Anderen waren aan elkan .
der vastgemaakt , om houten van eene buitengemeene
grootte, dwars over dezelve liggen C e , to kunren laaden .
Allen hadden zy zeilen, van marten , in plaats van zeildoek, gemaakt . Zy waren ook fterker bemard, dan emtrent vaartuigen van dergelyke grootte in Europa ge5ruiklyk is . Met een woodd, 't ;teen men tegenwoordig waar •
nam , overtrof oneindig al wat men tot hier toe elders
gezien had, en bet kondigde tevens de nabyheid van een
uitgebreiden koophaudel en ongeloolyke bevolking aan ."
Met rede verlangt men met dit Gezantfchap China in
to treeden, en dus na de fpoedige afgifte des volgenden
Reels.

Land
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Landreis van 't Prins van Wallis Fort , aim Hudfons
Baai , naar den No order Occaan , ondernomen op bevel van de Maatfchappy der Hudjons Baai , tcr ontdekkinge van Koper-mynen , een Noord- fresten Doortocht, enz . i n de jaaren 1769, 1770, 1771 en 1772,
door SAMUEL PIEARNE . Uit het Engclsch vertaald,
naet flanmcrking?en van JOHANN REINHOLD FORSTER .
Met Plaaten en Kaarten . Ilde Dcel. In den Haage ;
by J . C . Leeuweflyn . In Sr. 8vo . 290 bl.
et algemeen aangemerkte, ten opzigte van deeze Landreize, toen wy het Eerfte Deel onder handen hadden (*) , geldt ten aanziene van dic Tweede : weshalven
ons niets meet to doen ftaat, dan den hoofdinhoud op to
geeven, en uit hetzel ve het een en ander byzonder merk •
waardige aan to ftippen .
't Zelve vangt aan met bet Zevende Hoofdftuk ; 't welk
boofdzaaklyk de voortzetting behelst van de Reis , van
den tyd of , dat de Vrouwen zich weder by de Reizigers vervoegden, tot de aankomst aan bet Meir 1lthapusco1v. Op de reis werden vecle Indiaa ;;aen ziek ; dit gaf
gelegenheid tot bet toedienen van Tovergeneesmiddelen,
vreemd en zonderling genoeg, om de opmerking der Leezeren to verdienen ; dan wy willen bier die van ons
Maandwerk vestigen op eene byzonderheid , bet Noorderlicht betrefferde . De Reizigers zich aan de Noordzyde van bet groote Atbapuscowv Meir bevindende, op den
24 November, waren de dagen zo kort, dat de zon flechts
even een kring boven den horizont maakte , en in haar
iuiddaghoogte halverweg de boomen fteeg . „ Dan," merkt
HEARNE op, „ bet fchitterend Noorderlicht en de glans,, tyke Sterren, zelfs zonder het Maarilicht, maakte eene
;, vergoeding daar voor : want bet was des nagts ge .
„ meenlyk zoo Iicht , dat ik zecr kleen gedrukt fchrift
,, kon zien to leezen . De Indiaa;zen maaktn geen onder„ fcheid tusfchen nagt en dog, wanneer zy op de Be,, verjagt gaan ; maar om Herten en Elanden to jaa;, gen , vinden zy het licht van den nagt to zwak (j -) .
„ 1k

n

;z) Zie onze Vaderl. Letteroef. voor 1799, bl . 479•
De Hecr FORSTER ulaakc bier deeze aanmerkmg : „ rat
„ bet
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„ lk herinner my niet ergens, by eenig Reiziger, die

• zich in hooge Noorderbreedten ophieldt, gevonden to
• hebben, dat men by bet verfchieten der kleuren van dat
„ Licht eenig geknap in de lucbt hoorde ; waarfchynlyk,
„ Fiat 'er by 't befehouwen van dat hemelverfchynzel
„ geen ftilte genoeg heerschte . Ik kan nogthans met zekerheid verklaaren, by ftille nagten dit knappend en
• kerheid
• kraakend geluid gehoord to hebben , 't welk even eens
„ was als bet gewapper van eene groote vlagge by eene
• frisfche koelte . Dit verichynzel is niet byzonder ei• gen aan de plaats , van welke ik thars fpreek ; want
• bet zelfde geluid heb ik zeer duidelyk aan de Chur„ till-rivier gehoord, en waarfchynlyk is 't by gebrek
• van oplettenheid, dat men 't zelve niet overal, in bet
„ Noorder halfrond , waar bet Noorderlicht zo fterk en
• luisterryk is, heeft waargenomen . 't Is nogthans zeer
• waarfchynlyk , dat dit licht zomtyds veel dichter by
• de aarde is, dan op andere tyden , en misfchien dat
• zulks iets toebrengt tot bet geluid . Ik laat evenwel
• de waarheid of valschheid van deeze gisfing over aan
• de uitfpraak van kundiger Wysgeeren dan ik ben (*) ."
Gelyk doorgaande in deeze Landreize, ontmoeten wy
bier de Befchryving van verfcheide Dieren ; onder andere die van den Bever , van meest alle Befchryvingen
deezer Dieren afwykende in veele byzonderheden . Dezelve kwam een onzer Medearbeideren aan bet Mengelwerk zo trefiend voor, dat by daar van eene Vertaaling
• bet zoogenaamde Noorderlicht, bet welk op home breedten

„ fchier da elyks de nagten verlicht, cen zoo helder licht gee„ ve , dat men 'er kleen Drukfchrift by leezen kunne, heb ik
Maar waarom men by 't Noor„ nog nergens gevonden .
derlicht, wVanneer men 'er by op deB3everjagt kan gaan, geene
• derlicht,
• Herten of Elanden zou kunnen jaagen , kan ik met geene
• mogelykheid begrypen ."
(*) FoRSTER merkt to regt op : ,, 't Geen de Schryver bier
„ zegt van hat Noorderlicht is nipuw, en zeer merkwaardig ;
• moot zuiks to eeniger tyd bevestigd worden van eenige Rei„ zigers in die hooge Noorderttreeken dan zou men niet Ian„ ger hebben to twyfelen, of bet Noorderlicht een EIe&riek
„ verfchynzel ware. Voor 't overige moet ik hier melden, dat
„ ik to Petersburg by wylen naauwkeurig acht heb gtgeeven
• op bet Noorderlicht , zonder evenwel oolt eenig geknap of
• gekraak to hooren ."
LETT . auto . N O . ~ .
I

in6

S.

HEARNE

ling in 't zelve bezorgde (*) . De Aanmerking van FoRSTER , in de Overzetting bier voorhanden , ftrekt ter
flaavinge van de verdienfte dier Befchryvinge ; immers
by fchryft : ,, Deeze natuurlyke Gefchiedenis des Be„ vers is eene ggwigtige bydraage ter verryking dier
• Weetenfchap, en 't geene de Schryver verhaalt , verdient volkomen geloof ; naardien by die Dieren langer
dient
„ en naauwkeuriger heeft kunnen gadeflaan, dan ergens
• iemand voor hem . Thans kunnen veele befchryvm„ gen over de Bevers, wellce met fabelen vermengd zyn,
„ verbeterd worden . -- Voor 't overige moet ik bier
„ byvoegen, dat ik zelf, in de verzatneling van Dieren,
• welke de Maatfchappy der Hudforrs Baai aan de Ko„ ninglyke Maatfchappy der Weetenfchappen to Londen
„ heeft gefchonken, zwarte, glanzige en fneeuwwitteBe„ vers gezien hebbe .
Bekend is bet Bevergeil of
„ Castorsum, eene fmeerige zelfftandigheid, welke door
de Bevers in een byzonder zakje words afgefcheiden,
•„ en een midde1 is tegen opilygingen en andere kwaalen .
„ De Engel/ehen bebben door ervaarenis en naauwkeurig
„ onderzoek bemerkt, dat bet Siberisch Bevergeil veel
„ beter en kragtiger is dan bet Noord-Americaanfche : zoo
„ dat het eerfle in de Engelfshe Apotheek eens zoo duur
„ verkogt wordt als bet laatfte . Dit onderfcheid ontftaat
„ misfchien uit het verfchiilend voedzel, welk deeze bei„ de fbort van Dieren in bun Vaeierland gebruiken . De
„ Sibcrifche Bevers bebben de beste plantkruiden, welke
• de Awericaan/ehe Severs ontbreeken ."
Het Achtf e Hoofdftuk vervat Verrigtirgen en Aanmerkingen van den tyd der aankomst aan de Zuidzyde van
bet Athapuscow Meir tot aan de aankoinst aan 't Priras
Waits Fort aan Churcill Rivier . Dier-, plants- en volksbefchryvingen , ontzettende ontmoetingen , flapelen ziah
bier opeen . De Dierbefchryvingen . , orden door FORSTER
grootlyks toegelicht , en zyne aan1j.e ; kingen van eenen
anderen aart vercieren deeze Landreis . Achttien Maan .
den en Brie en twintig Dagen befleedde HEA ;.NE op
den laatften Tocht : van 's Mans eer«~ u'treize met Capitein CHAWCHINAHA waren 'er twee laaren , zeven
maanden en vier en twintig dagen verloopen . 'Ten floc
zy(° )
--i 5 1
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c ze Vad ri. Bet:eroef. voor .93 , hl. .173-477.
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zyner dikwyls zo moeilyke Reize, met zo veel gevaars,
kanmers en gebreks vergezeld, fchryft HEARNE : „ Al• hoewel myne Ontdekkingen waarfchynlyk van Been
„ aanbelang voor de Natie in 't algemeen, of zelfs voor
• de Maatfchappy van Hudfons Baai in 't byzonder zyn
• zullen, meen ik nogthans voldaan to hebben aan de be• velen myner Meesteren, en dat ik voor altoos een einde
• gemaakt heb aan alle twisters , wegens eenen Noord• westlyken Doortocht door de Hudfons Baai. Myne
• Reis wederlegt tevens de ongegronde en onbillyke be• fchuldigirgen van DOBBS, ELLIS, RUBSON en den ANCricaanfchcn Reiziger , aan de Maatfchappy der Hudfons
„
• Baai gedaan, als of zy ongenegen ware eenige ontdck• kingen to doen, en haaren handel uit to breiden ."
Wy fchryven de Aanmerking af, door FORSTFR aan
het einde van dit Reisverhaal gevoegd : „ De Berich.
ten , welke HEARNE op zyne reizen verzameld heeft,
• zyn buiten tegenfpraak onderrichtende, en derhalven
• van groot gewigt voor de menschheid . Een geldver• zamelende Engclsch,nan zelf, die zich enkel met eigen
• -voordeel en dat zyner Natie bezig houdt , en zich
• niet laat gelegen leggen aan 't geene voor bet mensch„ dom van nut is, zal toch n :oeten bekennen, Oat de Heer
„ HEARNE nut gedaan heeft . De Maatfchappy van Hud• fons Baai beefs naamlyk, zedert HEARNE'S Reizen, en
• on gerwyfeld op deszelfs aanraading , nieuwe zeer voor• d eelige Fa .`toryen verre in bet Westen aangelegd
„ Cumberlands Huis in .'t P3nboom Meir , Hudfons Huss
Voor het
• en Manchester Huis' aan Saskafchawan .
• overige is thans, door hot ontdekken van ecn zo groote
• ftreek van bet Vasteland van Noord-America, zoo goed
,, als onwederfpreekelyk beweezen, dat men of in 't goheel niet, of alleen met hot grootite gevaar, en dan
•• nog ten uiterften zeldzaam , uit de f1tlantifche Zee in
De zedert door
de zoogenaamde Stills kan komen .
, MACKENZIE gedaane ontdekkingen in 't Westen be• vestigen deeze verzekering ."
Veel hadt HEARNE , in den loop zyner Reize , reeds
gezegd van de Noord-Indiaanen , derzelver aart en leevenswyze ; dan by fchikt bet Negende Hoofdttuk bepaald
tot eene korte Befchryving van dit Volk, en con nader
verflag van derzelver Land, Handwerhen, Gewoonten,enz .
Veel merkwaardigs, dit betreffende, is reeds in ons Men1

gel.
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S . HEARNE

gelwerk geplaatst (*) . Onze Medearbeider , ult bet En.
gelsch vertaalende, miste de bier by gevoegde Aantekenfngen van FORSTER ; terwyl by ook het voornaamfte

flegts uitkipte , er. veel agterwege lies . Zo vinden wy
daar onaangeroerd gelaaten de Spysbereiding , bier van
itukje tot beetje belchreeven, en zo walchlyk in zommige opzigten voorgedraagen , dat het ons bevreemdde on der het vermelden deezer lekkernyen aangetekend to vinden, „ dat bet op de Kantooren in het Noorden byna
• een fpreekwoord geworden is, dat iemand, die verlangt
„ to weeten wat lekker eeten is, zich by de Indiaancn
• moet vervoegen ."
Wy willen onze Leezers en Leezeresfen een der hoogst
geroemde Schotels , 2o by de Noord als Zuid Indiaanen , voorzetten . „ Het geregt , van 't welk zy het
• meest houden, is bloed, gemengd met bet halfverteer• de voedzel, 't welk in de maag en in de pens van een
„ hert gevonden , en door hen met eene genoegzaame
• hoeveelheid water opgekookt wordt om bet de dikte
• to geeven van erweten foep . Eenig vet en fchraapzel
• van malsch vleesch , klein gekapt, wordt daar by gekookt .. Om die fchotel finaaklyker to maaken , men,, gen zy het bloed met bet lialfverteerde maagvoedzel
„ in de pens zelve , en laaten bet to famen, verfcheide
„ dagen aan den anderen, in de hitte en rook hangen
„ waar door bet geheel in eene foort van gisting geraakt',
„ en daar aan zuik eenen aangenaanmen rhynfchen fmaak
„ geeft, dat , ware men 'er met tegen ingenomen, bet door
de groottl:e lekkerbekken als eene lekkerny zou geeeten
„• worden . Trouwens lieden van eene zwakke maag zou• den niet ligt over to haalen zyn van die kost to eeten,
„ vooral als zy dezelve hadden zien gereed maaken : want
„ bet meeste vet, dat men 'er bydoet, words eerst door
„ de *vans en jongens fchoon uitgekauwd, waar door al„ les zich beter met de ibep mengt , en g eene klonters
,, overlaat . Om evenwel hunne zindelykheid , in dit
• byzondere, regt to laaten wedervaaren, moet ik betui„ gen, dat zy behoorlyk zorgen, dat noch oude lieden,
„ die flegte tanden hebben, noch jonge kinderen, tot die
A , kauwing toegelaaten worden . lk moet bekennen in den
„ be•
r*) Zie onzze d6lcleih Letteroef. voor 1798 , bl . 66-7q
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• b eginne niet zeer greetig geweest to zyn om van die

„ kost mede to eeten ; maar toen ik overtuigd was van
• de waarheid van bovengemelde aanmerking, aarzelde ik
„ in 't vervolg niet daar van to fpyzen , en vondt dezelve
• altoos zees goed."
Dit is recht op zyn Koksboeks
uitgedrukt ; en egter twyfelen wy zeer, of iemand onzer
Leezeren en Leezeresfen een gunftig denkbeeld zal hebben van then lekkeren fchotel ; zelfs Diet, al voegen wy
'er de Aantekening van FORSTER nevens, bet kaaritven betreffende . „ De toebereiding door kaauwen moot den be .
• fchaafden Europeaan ten uiterften walchlyk voorkomen ;
„ doch men vindt dergelyk Gene toebereiding zelf onder
• half befchaafde Natien . 't Is bekend , dat men op de
• Zuidzee-Eilanden een dronken maakenden drank ver„ vaardigt uit gekaauwde peperwortelen." - Wy zouden
meer uit dit Kuksboek van deeze Noord-Indiaanen kun .
nen opdisfchen ; dan wy gelooven reeds genoeg opgefchoteld to hebben .
Aan 't einde van dit Hoofdftuk trefl'en wy een breed .
fpraakig Berigt aan, wegens MATONABBEE, en wegens de
uitmuntende dieniten , door hem aan zyn Vaderland en
de Maatfchappy van Hzidfons Baai beweezen . Op een der
Tochten vergez ,,Ade die Iridiaan den Heer HEARNE, en
was hem va,,i veel nuts .
Het Tiende of laatfte Hoofclftuk fchikt de Schryver tot
een verflag van de voornaarnfle Viervoetige Dieren, welke in de Noordlyke deelen van Hucdfons Baai gevonden
worden ; - van de Vischfoorten -- van de Kikvorfchen,
Zeewormen en Infeden _- van eenige der voornaamfte
Vogelen, welke men daar aantreft, zo wel van die des
Zomers daar been komen, als die, welke men weet, dat
'er de ftrengite Winters verduuren .--- En eindigt dit Hoofdftuk, als mede het Werk, met een verflag van de Plant.
gewasfen en Boomen in die Landitreeke.
De Scbiyver heeft wel een breeden Inhoud veer alle
de Hoofdftukken geplaatst ; dock een wel gemaakt Register zou, uit hoofde van de groote verfcheidenheid der
zraken en voorwerpen, aan dit Werk een meer dan over .
tollig toevoegzel geweest zyn .

I 3

Gods.

I 'a

GODSDIENST, DEUGO, 1CATUUR EN VOORZIENIGHEID .

Codsdienst, Deugd, Natuur en J'oorzienigheid. Een Leesboek
voor bet 4lgeineen Ilde Deel. Te Leyden, by A . en J . Hon .
koop, 1799 . In gr. 8vo . zgp blA
reset tweede Deel van dit nuttig Werkje (*) behelst eene verfcheidenheid van XXX Stukken, meerendeels beftaande in
fcheidenheiJ
z .dekundige verhaalen , nit de beste , meest Hpo7duitfche ,
bronnen overgenomen, die een aantal merkwaardige en treffende gebeurtenisfen eu aanmerkingen bevatten, ten hoogften gefchikt tot verb_,tering van hart en zeden . Zo dat dit Werkje
met recht den titel draagt, met welken bet prom,, en tot een
algemeene leEtuur verdient aangepreezeu to worden . Om ons
zeggen met een voorbeeld to ftaaven, zullen wy een deezer
zedelyke verhaalen geheel overneemen, en wet het X11, voorko,nende onder den titel van Voorbeeld van groote eerlykheid in
een rood.
„ in Beriyn (zegt de Schryver) teeft thans nog een food,
fofeph genaamd, cen zeer eerlyk en braaf man, die daarom
ook van elk, die hem kept, hooggeacht wordt. Hy onderhield zi:b, langen tyd, van den handel in oude klederen en
fchoenen, zeer kommerlyk, gelyk veele van zyns gelyken doen,
en verdiende daarby dikwyls weinig meet, dan tout en brood .
Fly was bier echter mede to vreden, en dank-,e God, dat by
hem althans dit dagelyks vcrleende. Eindefyk ftierven twee van
zyne kinderen, en daardoor werd zyn toeftand nog veel be .
klaaglykcr ; want by moest , om dezelve to kunnen begraavcn ,
byna at bet weinige, dat by nog had, verkoopen , hoe noodig
hem deeze dingen ook waren . Kort na dit ongelukkig voorval
werd zyne vrouw ook ziek , met welke by twintig jaaren zeer
to vreden en vergenoe d geleefd had . Dit finertte hem onbefchryflyk ; en daar by nietnand betaalen kon onr haar op te pasfn, en by bet haar aan geene hulp wilde laaten ontbreeken ,
verliet by haar ziekbed geen oogenblik, en in vecle nachten
kwam hem geen flaap in de oogen . Op deeze wyze kon Lie
goede man zyn handel geheel niet voortzetten , en dus
weinig of g heel niets verdienen . Meer dan eens moest by
hongerig to bed gaan , zonder to weten, vanwrbydeoln
genden dag cenige penningen tot brood of geneesmiddelen be .
komen kon . Fly gaf ook aan deczen en geenen begoederden
zynen nood bewecglyk to kennen, maar werd at dikwyls op
eene zeer onchristelyke wyze afgeweezen . De traanen liepen
hem , by zulkc gelegenheden , vaak uit de ooge .= , inaar by
droeg echter met geduld zyn lot , vertrouwde op God , die
den
(")

Zie ons Verllag varu her eeriie Deel,

4?g, Pad. Lett.

voor 1793 . b1 .,64 .
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den geenen niet verlaat, by mag Jood of Christen zyn, die
Op eenen dag , als by geheel
oprecht fpreekt en handelt .
geen brood had , en zonder eenig uitzicht treurig tans de
itraaten gang, riep een jong Heer hem in, en bood hem eenige klederen ter verkoop aan . Yofeph bezag dezelve, deed 'er
een bod na , en werd het mgt dien Heer eens . Daar by ech.
ter Been geld had , zo verzocht by de klederen voor hem to
bewaaren , terwyl by bet noodige geld eerst van een anderen
Jood borgen moest . De Heer beloofde op hem to wagten, en
ofeph liep fpoedig tot zyne bekenden, die hem to vooren wet
geld geleend hadden ; dan deeze yorderden ditmaal zo veel
renten voor bet weinig : geld , dat by noodig had, dat by 'er
niet toe befluiten kon . Hy k ram dus weder by den Heer, en
verhaalde hem met traanen , hoe bet hem gegaan was, en dat
by nu de klederen niet kon k' open . De jonge Heer voelde
christelyk medelyden met den armen Jood , en zeide tot hem
indien gy een eerlyk man zyt , dan wil ik bet u alles op trouw
en geloof geven ; gy kunt her my betaalen , als gy 'er toe in
flaat zyt . De arme ?ofeph bedankte hartelyk voor bet vertrouwen , dat men in hem ftelde, en vcYzekerde teffens dien Heer,
dat bet hem niet berouwen zou, dit gedaan to hebben .
Hy
ging naar huis , bezag de klederen nader , wart zy waard waxen , en, eene knieband beziende , ontdekte by lets tusfcher
bet bovenfte en de voering ; by merkte ras, dat bet geld was ,
en vond drie aanzienelyke flukken goudgeld, die vermoedely1c
wit den doorgefleeten zak daar in gevallen waren . Ylings nam
by zyn hoed, en liep vol blydfchap tot den Heer, van wien
by de klederen gehandeld had . Hier , riep by verblyd uit, hier
heb ik lets gevonden , dat niet my . nnaar u , mytheer! toebehoort , Brie fchoone gouden ftukken ! 1)e jonge t . leer ftond
meer verbaasd over de eerlykheid van den Jood, die, niettegenftaande zyne groote armvede, echcer dic gevonden geld nice
Ely drukte .7ofepfz
behouden had, dan over her geld zelfs,
vriendelyk de hand , ging eenige keeren nadenkei d door zyne
kamer, en zeide toen : boor, myn vriend ! ik bezin my, dat
ik dit geld voor een geruim,n tyd verlooren heb, en nooit
had ik gcdagt her to zullen wedervinden . Her zal bet owe
zyn, dewyl gy zo eerlyk zyt ; en de klederen, die gy van my
gekcgc hebt , fchenk ik u nog daarenboven . 7ofeph was door
dit aanbod zeer getroffen ; by wide echcer bet geld niet aanneemen , want , zeide by , men moet zich geene eeriykheid
laaten betaalen, wyl die een pligt is , die elk mensch fchuldig is ! De braave Heer verzekerde hear , dat by dit
geld thins niet noodig had, en wader dat genoeg had om to
levee ; by zou bet dus als een gcfchenk aanmerken, dat God
hem gaf, z ne kranke vrouw daar van verkwikken , en 'er
zich zelven ook wat van to gocd doer . By nam bet dan
1 4
aan,
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aan, en keerde met honderdvoudigen dank iegens God en zy
nen weldoener naar lhuis . Een gedeelte beileedde by aan de
herflelling van zyne vrouw, by welke by eeu bekwaam Geneesheer riep ; een aader gedeelte gchruikte hy,om,van tyd tot
tyd, noodige levensmiddelen to koopen , en bet overige lag
by in zyn' koophanddel . Deeze werd van God zo zichtbaar
gezegend, dat by zich, zonder eenig bedrog, dagelyks vergrootre. .ofeph had daar by bet geluk, zyne vrouw fpoedig
weer herfteld to zien , en by kwam na verloop van eenige jaa.
ren in zeer goede omftandigheden .
By dagt toen aan
then flecr , wien by , naast God, zynen welfland to darken
had , en iiet terse fraaije zilveren tabaksdoos maaken, op welke deeze , oorden to lezen waren : Uit dankbaarheid van den
armen Yofep§ De jonge Beer nam dit geichenk zeer gaarne
aan, , n bewaarde ha by zyne kostbaarheden . Als 'er naderhand vin Jooden gefprokcn werd, verhaalde by altoos, tot eer
van fofeph, de gantfche gefchiedenis, en vertoonde dan teffens
de aan hem gefchonken tabaksdoos .
„ kV y leeren hier uit, dat niet alle Jooden flfgt en oneerlyk, en niet alle Christenen braave menfchen zyn ; maar dat,
onder alle volkeren , zulke by God aangenaam zyn, die Hem
vrezen en recht doen ."

De Bataaven . Te Haariem , by A . Loosjes,
gr. 8vo. 42 bi.

Pz ., 1799.

In

it Stuk, 't welk uit twee Zangen beftaat, is hoofdzaaklyk

ingericht our de beurtlingfche lotgevallen der Bataaven
D
op eene bevallige wyze in dichunaat to befchryven, ten einde
daardoor de ljefde voor Vaderlaud en Vryh .2id aan to kweeken en to bevestigen . Wy kunnen niet afzyn om den ongenoemden , fchoon niet onbekenden, vervaardiger van 't zelve
ooze goedkeuring over zynen weluitgevoerden dichterlyken arbeid to betuigen . De eerfle Zang fchetst het charaEter, de
laatfle raadgeevingen, den dood, en bet graf van den heldhaftigen Bato ; terwyl , in den tweeden, de geboorte van Cii'ilis,
en zyn ftryd tegen de ongetrouwe Romeinen, bezongen wordt .
De maaker belooft , dat doze Zangen, ingevalle deze proeve
in den fmaak der Natie mag vallen , door eenige anderen zul3en gevolgd worden ; en daar wy vertrouwen, dat deze fchoone Vaderlandfche Zangen aan elken vryheidlievenden Dichtinin .
naar welkom zullen zyn , zien wy met verlatrgen de voortzctting derzelven to gemoet .
1)iar dit Stuk niet wel voor eene gedeeltelyke mededeeling
gefchikt is,kunnen wy onzen Leezeren her genoegcn niet doen,
voor hun , uit hetzelve, iets ter proeve of to ichryven ; misfthien
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fchien hiedt een der volgende Zangen ons hicrtoe eene gunfligere gelegenheid .
Voorts pronken deze Zangen met een bevallig Tytelvignet ,
zinfpeelende op het vierde en vyfde couplet vin den tweeden
Zang, en gegraveerd door den beroetnden l/inkeles.
Levensgefehiedendsfen vaor ,joeg . lieden. IJfe Deel. To Leyden,
by D . du Mortier en Zoon, 1799, In 12mo. 196 bl.
e bemerking , „ dat niet alleen verdic'.te, maer ook , en
„
wel inzonderheid , rvaare LevenshLfchryvingen alter• gefchikcst zyn , om de Jeugd, op eene aangenaame en on-

D

,, derhou .iende wyze, vertcheidene gevigti,ge kundigheden me„ de to deelen, en haar hart met liefde tot de edeltie deugden
• to vervullen, en dat, hoe zccr de verdienstlyke Maaatfct ap• py : Tot Nut van 't Algemeen , door de uitgave haarer Le• vensfchetzen van eenige Nederlandfche Mannen en Vrou„ wen, ook aan deze behoefte hecfc poogen to voldoen, deze
„ fchetzen echter, over het algemeen, .:an meergevorderden to
„ onvolledige denl,be :_lden van de lotgevallen van fommige
• belangryke pertoonen gecvtn ," fpoorde den Eerw. ROGGF
aan , om meer uirgeweikte L .evensbefcbryvingen voor jonge
lieden van verfchiilenden leefsyd to vervaardigen . Tot eene
proeve in dit nog weinig bewerkt yak van onderwys, wjrdt
bier het Leven van 1W A . de Ruiter aangeboden ; 't welk,
goedkeuring en aanntoediging vindende, weldra van andere
Levensbefchryvingen gevolgd zal worden.
Schoon reeds
door meer dan den' Historiefci ryver het Leven en de daaden
des gemelden Zeehelds geboekt zyn , hebben wy dit fiukje
echter met weft vermaaks geleczer, . Beknoptheid en za :jklyk .
held, gepaard met eenen vloeidnden fly', zoo wet als ver(cheide
zeer wel geplaatfte lee~ingen en menschkundige aanmerkingen ,
nevens gepaste ophelderingen , pryzen hetzelve als om tiryd
nun ; en hadc de Jerw . Schryver zich niet ten wet gemaakt,
om met eiFe Levensbefchryv .ng flechts een l)eeftje to vt;llen,
gewis ware fit gewi„tvol verhaal met nog verfcheidene aanmerkingen verrykt gc;v~rden .
Nu en dan zullen, by de voortzetting dezes werks, de j ugdige Iezeren ook met beroemde vreemdelingen bekend gemaakt
worden
, tot welker befci'ryving de hekende Biogrnp,'.ie'n fur
.-end
,fu
gebezigd zullen worden .
die
Daar aandengefchakelde histori`che verhaalen zelden voor
eenige uittrekfelen vatbaar zyn, zonder van derzelver waardc
to verliezen , moeten wy onze F .r'zeren tot bet werkje zelven
verwyzen, niet twyffelende of hetzelve zal aan onze leesgraa.
ge ieugd en jongelingfchap z :er w :11_n.m zyn ; terwyl wy dit
vorflag befluiten met Lieu u enscb , lien de geaehte Vervaardi ; er
zich,
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zich, ter belooning voor zynen arbeid, doet : „ dat (naamlyk)
• deze Lcvensgefchiedenis lets moge toebrengen, om . de icugdi• ge harten van het aankomend l eflacht alle die egt Nederland• fche deugden , Godsvrucht , nederigheid , eenvoudL heid ,
• goede trouw, menfchenliefde , dapoerheid en Vaderlands„ liefde , welke in den grooten de Ruiter zoo luisterryk uit„ fchitterden , en die hem tot een' egten Nederlander vorm• den , boven alles to doen waardeeren , en op het vuurigst
• to doen aankleeven ."

De gevaaren der Coquetterie . Met Plaaten .
y G . Roos, 1799 . In 8vo. 275 bl

b

Te

,finferdam,

it ftuk :e heeft, wat de zedenlyke bedoeling van hetzelve
nog al eenige waarde : hier wordt , in de Barones
gehuwk vrouw gefchetst, die, door eene over +reeve neiging tot Fgtzinnigheid , de vriendfchap van eerie hraavc
vrouw, de Marquilin d'Herfilie, onbedachtzaam verfmaadt , en
dezelve opoffert aan den vrrleidelyken omgang met eenige ande .
re vrouw .n , die op niets ander , be3acht zyn, dan haar in haa .
re fpoorloos"e- .ien, door de zucht tot Coquetterie veroorzaakt,
to doen dee!en . Onder de laatstgemelden bevindt zich vooral
eene, de Gravin Thor naamlyk , d e zeer gevaarlyk is , en zich
ve t l moeire geeft, otn de genoemde Barones in de kuust,
17oe zip-'' als +'oque :te best to gedragen , to volmaaken . De
Marquis d'Herfilie is dwaas genoeg , oin de liefde zyner braave
vrouw goring to achten, en zich to laaten vangen in de ftrikken der Barones, die 't flechts to doen is, om, met hem, het
getal haarer aan!5idders to vergrooten ; ja, by is onzinnig ge .
noeg , om , ten koste van zyn huislyk galuk , zyne achting .
tvaardige vrot:w van zich to verwyderen , (door haar to dwinpen om zich na con nfgelegen landgoed to begeeven ,) ten
ein'IC nine losbandi .,,held des te ongeftoorder to ltumien botvieren . Nu wydt by zich geheel aan de Barons Cotyto , die
tin ;r haare fpoorloosheden zich telkens in onaangenaamheden
w nkclt, en zich zelfs niet ontziet , om den Ridder Zethur,
een cn reeds verloofdcn rninnaar , door verfoeilyke fIr-eken ,
aan zyne minnares to ontrukken , en aan haaren zegewagn to
kluisteren . Daar 7y (als nog geene kinderziekte gehad h~!bbende) geraden words , zich to doen in enten , en zy betuigt
hiertoe nict to willen befluiten , zonder eenen voorganger to
hebben , is de Marquis d'Herfilie o,rvoorzichtig genoe , oni
zich als zoodanig aan to bieJen ; welken voorflag zy goed .
keurt . Doze- dwaasheid breng- den Marquis , daar hem een
kwaad foort van kinderpokken ingent wordt , en de purperkoorts zich met deze ziekte vermemgt, aan den oever des grafs .
In dezen ongelukkigen toefland, waarin de Barones Cotyto hem
be.
D betreft ,
Cotyto, eerie
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befpot en geheel hulploos laat, ko'nt zyne vrouw, van alles
genoegzaam onderricht zyude , tot hem en daar haare tedere
zorg veel tot zyne herflelling bydraagt , gevoelt by thins all'
bet onbeta :tmiyke van zyn gedm ;, jtgens doze zyne waardige
Echtgenoote, en fne.ekt hair, met een berouwvol hart, onn
vergeeving ; zy fchenkt hem die gereedlyk , en door de goede
gedrng ngen van den Marquis, wordt all' bet voorleedene ranch
vergeten , en bet verzuirnde herfleld . 0ok keert de Riddler
Zethur van zyne dw._,ahng to rug , en words, door de ;alp
van d'Her/ilie en zyce Echtgenoote, met zyne geliefie hereenigd : terwyl , zoo wcl de Grayin Thor, als de Barones Cotyto, bet loon haarer euveldaaden op bet deerlykst ordervin .
den ; daar de eerstgemelde , door hot fpel tot de uiterfle armoede gebragt, in flilte ontvluchten moet, en de laatfle, reeds
op haar drie-en-twintigst iaar, door haaren Eehrgenoot in een
klooster opgeflooten words ; waarin zy , doch to laat . haare
verkeerdheden leert inzien, blykens eenen brief, then zy aan
Mevrouw d'Her/ilie doet toekotnen, en in welken zy zich, under and ..ren, dun uitlaat :
,, o Vrouwe; . ! gy die de gevaarlyke zucht tot Coque`terie in
• uw hart voeit ontbranden l . . . . lndien gy ooit myne treurige
• g,,fchiedenis hoort
fpiegelt u clan aan myn yslyk voor„ beeld
doof deeze gevaarlyke neiging in uw hart
de
„ verleidelyke fireenen wclkcn u lchoone liederen voorzingen
• -- zullen in fcorpioenen veranderen die zich aan uw hare
„ vasthechten. - Do bloemryke we-yen tangs weike gy darteit
• --- zyn vergiftigt! . . . . elke bloern wafemt etat doodle., e
„ geur uit
Ann bet uiteinde deezer weg, fLaan fteiie kiip• pen --- alwaar wroegin,- eat wanhoop u wagten
. . 6 Keert
• dan terug eer bet to lint is
Vcr!kicst hot pad der
• dea=d, dat minder bekoor :yk fcl ynt, maar waarvan hot rtit• einde u de rust en hot geluk belooft die my voor eeuwig
• ontrukt zyt . .
Jammer is 't , dat dit flukie ontfierd is door eene mcnt,te
grove drukfeilen en tiaifouten , die bier en daar den zir. aarmerklyk llooren ; waarvan de weinige regefs, die ivy letteriyk
overnamen , een fpreekend bzwys opleveren .
Dit ter zyde
gefleld , kan doze Roman diensthaar gerekend worden , o :n
Meisjens en t%rouwen , aan den eenen karat, voor de ram, pza •
lige gevolgen der Coqu .etterie to waarfchuwen, en Pan do :ane
dere zyde, kunnen Jo ;gelingen en Mannen uit denzel ien leeren , hoe dwaas en gevaarlyk bet zy, eene -braave Vrouw re
m1skennen , en zich to laaten wegileepen door den omgarg
met Vrouwen , die, of uit zucht om to fchittercn, of uit andere veeby ds Dog veel or,e :ieiere oog+nerkcn , hun hart zoe •
ken to verineesteren.
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DE BRCILOFT, BLYSPEL .

De Bruiloft , Blyfpel, in edrc Bedryf. Door H . TOLLPNS, c . Z .
Te Atnfleldam, by P . J . Uylenbroek , 1799 . In 8vo. 71 bl.
choon in dit Blyfpel verfcheide aartige trekken voorkomen,
is echter deszelfs inhoud niets dan eene aanednfchakeling
van ongerymdheden : Ryken(lein , een man van zestig jaaren ,
belust om to trouwen , vraagt , in eene verftrooijing van gedachten , aan twee meisjens , die beide reeds minnaars hebben, het jawoord , en beide belooven met hem to zullen hu .
wen . Op den dag , dat by voorneemens is met dine dezer
meisjens in den echt to treeden , wordt hy, door brieven zy •
ner heide bruiden , aan zyne dwaaling gedachtig gemaakt , en
raadp!eegt zynen knecht Karel over de wyze, om zich uit die
netelig geval to redden ; 't welk deze voor cen goed gefchenk,
Tegen den tyd , ter
zoo goed mooglyk , op zich neemt .
bruiloft beflemd , komen de beide meisjens , onbewust van
elkander.-n, by RykenJlein , en betwisten , in zyn afzyn, elkander op 't hevigst het bruidfchap met hem , tot dat eindelvk de knecht van Rykenflein zynen Heer wegens deszelfs
gedachtenloosheid zoekt to ontfchuldigen ; en laar de wederzydfche minnaars der meisiens , hierby tegenu )ordig zynde ,
2ich weder met beide verzoenen, wordt Rykc .iflein gemaklyk
van zyne twee bruiden ontflagen ; doch vindt zich genoodzaazt, om , ten einde zich by de door hem ter bruiloft genoodigde gasten niet befpotlyk ie maaken , de kamenier van
cene der gewaande bruiden tot vrouw to neetnen .
Dit ftukje loopt dus geheel en al in 't onnatuurlyke : de
gedachtenloosheid van Rykenflein buitengeflooten , zyn de
trouwloosheid der beide meisjens jegens haare minnaars ; de
komst der bruiden aan 't huis van haaren bruidegom ; (of dic
moest thans in de mode zyn ?) de fpoedige bevred ;ging der
minnaars met deze Iigtzinnige meisjens , naa de mislukking baa •
rer echtveibindnis met hem , dien zy toch de voorkeur ge .
geeven hadden ; en de onbekendheid der gasten met de be .
ftemde bruid voor Rykenflein , enz•. zoo veele ongerymdheden , als waardoor dit Blyfpel veel van deszelfs waarde verliest .
Voor bet overige zyn eenige tooneelen zeer aartig opgefteli, byzonder bet zevende Tooneel, waarin Rykenflein (door
bet fchrif .lyk verzoek zyner eene minnares , om, daar zy, op
de bruiloft a l incroyable wilde verfchynen, zich ook in then
fmaak to kleeden ; en door dat zyner andere beminde , otn
toch haaren geweezen minnaar Met ter bruiloft to noodigen)
met zyne dwaaling bekend words, en Karel om raad vraagt ;
gelyk ook bet eerfle gedeelte van bet dertiende "Tooneel, waarin de beide meisjens zich als out ftryd aan den verlegen Rykenfletn opdringen ; fchoon ons het twaalfle Tooneel zoo verveelend als langdraadig is voorgekomen . Over bet algemeen
2sunnen IVY dus de ke;~ze en behanddeling de°s gnderwerps niet
zeer gelukkig noe .nen .
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LETTER-OEFENINGEN*
Verhandelingen, raakende den Natuurlyken en Geopen .
baarden Godsdienst, uitgegeeven door TEYLER's Godgeleerd Genootfchap . Xt7IIIde Deel. Te Haarlem, by
Joh . Enfchedd en Zoonen , en J . Van %Va1rd , 1799.
In gr . 40, 370 bl.
Tweede

Berigt .

t fanneer wy, van dit zelfde Werk, zeer onlangs, be.
W rigt gaven (*) , en den inhoud der twee daar in
bekroonde Verhandelingen onzen Leezeren voor oogen
itelden, flooten wy dat Berigt met de aanduiding, dat,
in dit zelfde Boekdeel, nog eene Verhandeling voorkwam,
uit het Fransch vertaald, welker bekendmaaking wy, tot
eene nadere gelegenheid , moesten uitf ellen : onverwyld
neemen wy de eerfte waar .
De Voorberigtfchryver vermeldt , dot under de toege .
zondene Antwoorden, op de Vraag, Is 'er in den Mensch
geen cinder Beginzel van ,perking dan Eigenliefde, en
kan wen alle Neigingen en Hartstochten, die zich by hem
opdoen , daar tot brengen ; of huisvesten 'er in hem ook
Beginzelen van Goedwilligheid , die zich door geene Eigen .
liefde verklaaren laaten, en volflrekt belangloos mo a~en genaamd worden ? „ een goed aantal was van welke.
• fchreevene, en den Druk waardige Verhandelingen ; dat
• 'er egter eene ell andere waren, die, door niet voldaan
• to hebben aan de gewoone en genoegzaam bekende
„ vereischten ter toekenning van den Gouden Eerprys,
• in geene aanmerking konden komen . Onder deezen
„ was die van den Franfchen Burger SATURE, welke to
• laat afgezon :len , en tevens met zyne Naamtekening
„ vergezeld was .
„ flit
(*) Zie hier boven, bl . 93 .
LETT. 1800. No . 4.
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„ Dit Stuk hadt , egter," gelyk by vervolgens aan .
merkt, „ to groote waarde op zichzelve, was to fchoon
„ gefchreeven , en tlelde bet tegenovergeftelde gevoelen
„ des Schryvers van de bekroonde Verhandeling in een
„ to flerk licht voor , dan dat men een oogenblik zou
„ geaarfeld hebben , om hetzelve door eene bekwaame
„ hand to doen vertaalen , en door den Druk gemeen to
„ maaken .
„ Het is zo," vaart by voort, ,, de Franfche Burger
„ SATURE verfchilt veel van de Eerwaarde snouwi R
„ en BRUIN, en geheelenal van den eerften, immers wat
„ den uitflag van zyne redeneeringen of voorftellen be„ treft . Hy is een Voorftander van verfcheidene Gevoe„ laps in den Mensch, die als zo veele Beginzels van
„ Werking in hem zyn aan to merken . Dit is byzonder
„ zyne gedagte omtrent de gezellige Deugden van Goed„ villigheid. De Eigenliefde is by hem geheel wat an .
„ ders dan by de eerfte Schryvers : geen wonder dan,
„ dat by, wanneer deeze met zyne gezellige Beginzels in
„ ftryd komt , zeer fterk op haar afgeeft . Een warm
„ aankleever van de Theophilanthropifche Maatlchappy in
„ Frankryk zynde, is bet hierom, zo min als om zyne
„ byzondere denkwyze over bet Voorftel der Vraage ,
„ to verwonderen , dat men 'er zaaken in mist, die men
„ 'er in zou mogen verwagten , en hier en daar iets in
„ aantreft, bet geen men gaarne anders zou zien uitge .
„ drukt ."
Dit Deel levert, zo bet des nog noodig is iets to berigten, een nieuw blyk op van de onpartydigheid des Genootfchaps omtrent byzondere Begrippen, in bet bekroonen en plaatzen der ingekomene Verhandelingen ; zo dat de
Leden bet met reden naauwlyks noodig agten to herhaalen, dat zy , alles voor rekening der Schryveren laaten .
de, zich voor derzelver eigene gevoelens op geenerlei wyze verantwoordelyk ftellen , en alleen op de waarde der
Schriften, op zichzelven, ziende, door bet bekroonen of
voortrekken van den eenen boven den anderen, niet willen gehouden zyn, de eene of andere (telling, meer by
zonder, to zyn toegedaan . Eene heufche onpartydigheid,
welke aan de Verzameling deezer Verhandelingen eene
uitfteekende waarde byzet in 't oog van alle Waarheidsvrienden , then bet , wars van Stelzelbegrippen , alleen
oni de waarheid to doen is .
De opgegeevene beoordeeling des Voorberigtfch yvers,
over
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over de Verhandeling, van welke wy nu nog fpreeken
moeten, is zo juist en regtmaatig, dat wy dezelve ge .
heelenal onderfchryven ; en zal eene zeer verkorte opgave
van den loop deezer uitvoerige Verhandelinge , zo wy
vertfouwen , die in(lemining ten vollen wettigen .
Eene zeer verkorte opgave, ichryf ik : want dezelve be .
flaat eene kleine heeft van dit ganfche Boekdeel, en is
daarenboven in eenen min gebonden trant, dan de andere , gefchreeven . Alleszins itraalt 'er de Franfche leevendigheid en vlugheid in door . De Vertaaling is, zo vee)
wy, zonder in de mogelyitheid to weezen om ze met bet
oorfpronglyke to vergelyken , kunnen oordeelen, gelukkig uitge-voerd ; des Schryvers ftyl en wyze van uitdrukken, in de Vertaaling zigtbaar, naauwkeurig to treffen,
zal zekerlyk niet gemaklyk gevallen weezen .
De Burger SATURE ontleent zyne Inleiding, by de bepaaling, uit welk een oogpunt by de Vraage befchouwt,
bit de gefteltenis des tegenwoordigen Tydperks voor den
zedeiyhen Mensch . Hy befchouwt „ bet opkomend Ge• fticht der Theophilanehropen in Frankryk, even zeer
• verwyderd van den Sophistifchen geest der nude Sec• ten , als van de waanzinnige verdichtzelen van den
• Godsdienst-yver, als een blykbaar kenteken van de
• Eeuwe der Goedwilligheid ." Hy voegt 'er by : „ de
„ geleerde Genootii happen zyn vooral verpligt om de
„ loophaane van her onderwys open to zetten , en de
„ grondflagen to leggen van den nieuwen Tempel ;" en
zwaait TEYLER'S Stichting den lof toe, „ van eenen dub .
„ belen roem to zullen verwerven, door den eerften fteen
• van dat gebouw gelegd, en tevens de Weetenfchappen
„ tot bet waare doel van haare inftelling to rug gebragt to
„ hebben ."
SATURE's eerfle 4fdeeling, want deeze lange Verhande .
ling heeft 'er flegts twee , vangt aan op deezen trant
• Alle verfchynzelen, die wy in de menschlyke daaden
„ waarneemen, zyn met de Eigenliefde, als met haar oor• fpronglyk fpronglyk beginzel , verbonden . Terwyl de mensch
„ zich in bet algemeen maatfchappelyk ftel.zel mede ge .
„ rangfchikt vindt , maakt hem cene geduurige aantrek„ kingskragt zelven tot bet middenpunt van alle ftelze .
• len. Door dwang moet by aan de w .-tten onderworpen
• worden , of men moet 'er hem de bekragtiging van voor„ ftellen, ontleend uit zyn Eigenbelang . Alle dingen in
„ de natuur hebben haar o
beginzel ; en de
„ ge-
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der bezielde wezens moet noodzaaklyk
„ bet beginzel van bun aanwezen en van hunne daa„ den zyn ."
Vervolgens merkt by op : „ Van alle waarheden, die
• de mensch van zy ne zelfkennis ontleent, is deeze voor
• bet veritand en bet hart de duidelykfte ; dat by niets
• wil en niets doet dan vermaakswege en vermaakshalve .
• Vermaak en finart zyn de twee beginzelen des goeds
• en des kwaads , die onderling de wereld to famen ge .
• deeld hebben . 'Er is geen Wysgeer, hoe ftreng, geen
• Dweper, hoe buitenfpuorig ook , of by heeft het ver• maak in zyne grillige bepaalingen aangenomen , of
• fchoon by to gelyker tyd bet beftaan 'er van ontkend
• hebbe ."
Het komt 'er altoos zeer op aan , to weeten wat een
Schryver als bet eigenlyk onderwerp zyner Verhandelinge aanmerkt ; en zullen wy bet daarom met de eigene
woorden van SATURE opgeeven , als ftrekkende om licht
to verfpreiden over bet geheele ituk . , Wy moeten," dus
laat by zich hooren, „ in dezelve de hoedanigheden en
„ omftandigheden bepaalen , waar in onze ziel verniaak
„ fcheppen kan, en onderzoeken, of 'er ook andere zyn,
„ dan die, weike met bet EigenbeJang in een onmidde„ lyk vetband ftaan ; hoedanigen zyn de gezondheid , de
„ fterkte , bet vermaak, de volmaaking van de ziel of
„ van bet lichaam ; en die voorrechten eindelyk, die en„ kel in de verbeelding beftaan ; of alles wat gemelde
• voorrechten, den rykdom, bet gezag, enz . vernneerde„ ren kan . POPE heeft , in navolging van de meeste
„ Wysgeeren , gezegd , dat de hartstochten gezusters
„ zyn, en by doet haar van 66ne algemeene moeder, de
„ Eigenliefde, afftammen . Laat ons zien, in well : eenen
„ zin by zulks gezegd hebbe, en hoe men deezen grond„ regel der Regtsgeleerdheid , dat het Eigenbelang de
• maatflok onzer d'zaden is, to veritaan hebbe .
„ Ik onderfcheide drieerleie foorten van belangen : bet
• phyfek belan ~r,, of dat des lichaams, (bet zinnelyk ge• not) bet denkbeeldige, of dat geen, 't welk wy ftellen
• in bet ver tandelyk en zedelyk vermaak, dat onze ziel
• geniet van wegcn een voorwerp , dat haar vreemd is.
• Overal, waar ik vervolgens van zelfbelang fpreek, zal
„ ik onder die benaaming bet eerstgemelde foort ver„ ftaan ; terwyl ik bepaaldlyk den naam van Eigenliefde
• geeven zal aan bet belang , dat wy itellen in hat ge
„ We-
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voelen van anderen, dat ons dan eens tot kleine, en
dan eens tot groote dingen brengt ; en eindelyk zal
bet vermaak, dat wy genieten, wanneer wy door iets,
dat ons vreemd is , geroerd worden , onderfcheidene
benaamingen aanneemen, naar bet voorwerp, waar toe
„ wy bet betrekkelyk maaken ."
Dit alles uitgewerkt hebbende , laat de Schryver daar
op volgen, een overzigt &r wysgeerige Stelzels, die de
algemeene Goedwilligheid voorgeftaan, of der Eigenliefde
geofferd hebben ; ten clot ichryvende : „ Terwyl wy in
• de eig ;:nfchappen van 's menfchen geest zodanige voor• beelden hebben opgezocht , die geen verband hadden
,, met bet Zelfbelang en de Eigenliefdc, hebben wy
„ daar van flechts enkele zeldzaame ffaalen gevonden, in
„ zodanige perfoonen, die zich door hun hart zo wel als
• door hun verftand van de menigte onderfcheidden ; maar
• wanneer wy de daaden van Goedwilligheid en Goed• hartigheid zoeken, die geheelenal belangloos zyn, heb• ben wy flechts onze oogen om ons been to laaten gaan
• de natuur, fteeds bedacht op de onvolmaaktheden en be• hoeften van den mensch, zaaide deeze daaden met rui„ mer hand in den maatfchaplyken grond, even als zy
• op de velden bet Bras voor de beesten uitfpreidt .
• Haare voorziende zorg maakt die dingen, welke ons bet
„ nuttigst zyn, hit mees . algemeen , en juist dit doet ze
• ons uit bet oog verliezen ; zy treft de oogen niet van
„ die geenen, wien haare loop eenz-lvig voorkomt . Het
„ Medelyden is eene plant, die in de fchaduw wast ; haar
„ kiem , dat zich op bet gezicht van den ongelukkigen
„ ontwikkelt, verfchaft ons even dikwerf eene vermaak• Tyke aandoening, als wy veellnaalen ongelukkigen aantreffen .."trefn "
Thans tot bet punt gekomen zynde om zyne (telling
der Goedwilligheid aan to dringen , zegt by, tevens aauduidepde, wat by reeds gedaan hadt : „ Zonder bier de
„ geflachtlyst der menschlyke driften en neigingen op to
„ maaken , welke alle uit de Liefde tot ons zelven, en
„ byna alle uit bet Zelfbelang of de Eigenliefde geboo• ren worden ; zonder to herhaalen, bet geen wy van die
• voorbeeldige Liefde tot bet verttandlyk en zedelyk
• fchoon hebben gezegd, welke ons by de hoedanighe• den van onzen evennaasten bepaalt , en waar toe een
• ieder van z,2lf en belangloos door zyn verftand of hart
„ wordt aangevuurd , bepaal ik my tot de SympathetiI~ 3
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als zynde deeze minder kalm , en door

• haare hevige uitbarttingen meer gefchikt, om ons den
• oorfprong en de wyzingen der Goedwilligheid to ont• dekken ." Deeze Sympathetifche Liefde wordt in 't
breede omfchreeven, en beroept by zich ten deezen aanziene op bet inwendig gevoel . Treffend is bovenal
bier des Schryvers voordragt, en zyne voorbeelden ftelt
by in den fterkften dag . Juist ook heeft by bier onder
handen bet fl :uk, waar aan de Eerw . BROUWER vooral
niet bet minfte to doen vondt' ; en 't welk den Eerw .
BRUIN bewoog , om een Beginzel van Medelyden to erkennen, gelyk wy in de opgave van hunne Verhandelingen getoond hebben .
De Burger SATURE flUit zyne eerfte Afdeeling op deezen trant : „ Wy hebben de Goedwilligheid uit bet
„ menschlyk hart zien ontfpringen, even als een heilzaam
• water uit zyne bron ontfpringt ; volgen wy daarenboven
• haare uitwerkingen in den loop der menschlyke zamen„ leeving, en wy zullen overtuigd zyn, dat de Maat„ fchappy aan haar haare inftandhouding zo wel als haare
• geboorte verfchuldigd is : wy zullen cindelyk erken• nen, dat zy, die de Eigenliefde en bet Zelfbelang als
• de oorzaaken van onze Gevoelens en van onze Harts• tochten befchouwen , niet anders hebben voor den dag
• gebragt, dan eene van die zedekundige magtfpreuken,
,, wier algemeenheid derzelver verontfchuldiging uitmaakt ;
• doch die, ernftig en naar den letter opgenomen, ftryzyn met de byzondere ondervinding en bet alge• dig
• meen gevoelen der Menfchen ."
Met dit zeggen gaat de Schryver tot zyne tweede .4fdecling over , welker voornaame lnhoud , in zamenhang
met bet even bygebragte , zich kennen laat uit den aanhef : „ De natuur van den Mensch is op veelerlei wy„ zen zamengefteld, en in den loop zyns leevens vertoont
„ zich zyn wezen in drieerlei voornaame opzichten . Hy
„ komt naamlyk voor als een perfoon op zich zelf - in
„ betrekking tot een Huisgezin -- en als Lid der Burger„ Tyke Maatfchappy ; bet oogrnerk, dat by in alle deeze
„ drie betrekkingen zich gelykelyk voor(telt, is bet behoud
„ van zyn aanwezen to verzekeren, en zyne volmaakthe .
• den uit to breiden . "
De Volksfchetzen , in onderfcheide Eeuwen , ten aanziene van de Zamenleevings-pligten , loopen zeer ten agterdeele van de tegenwoordige . Naa ten opzigte van
vrue-
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vroegere opgemerkt to hebben , dat bet beginzel der Al .
gemeene Goedwilligheid bet hoofdftoffelyk vuur was en
bet beginzel van de Natuur en de Maatfchappy, hangt
by van de tegenwoordige deeze geenzins vleijende fchiidery op : „ Te vergeefsch zogt men , in onze dagen ,
„ dat vuur weder in menschlievende Genootfchappen to
• ontfteeken : de geest van hebzugt, van weelde, van
• belang, (bet uitbroedzel der behoeftigheid, die de
• wisfelvalligheid van onze Europefche Staaten merle• brengt,) en de gouddorst hebben dat vuur geheel ver• doofd ; die geest deedt nog meer ; op de vleugelen
„ des koophandels derwaards overgevoerd , verbasterde
• by in bet Oosten de oude bron dier Menschlievenh eid, die wy in ons Europa hadden willen overbren• held,
• gen . De aloude herbergzaamheid, liefde, goede trouw
• en rechtvaardigheid, zyn vervangen door hardvochtig• heid, kwade trouw, bedrog, laagheid en onrechtvaar• digheid, die in dat Land thans even algemeen zyn als
• by ons .'
Niet blind is egter de Schryver voor de gebreken der
Ouden , en voor 't geen in Iaatere Eeuwen eenigzins ten
tegenwigt gediend heeft .
Men verlangt inisfchien to
weeten, wat deeze Schryver, een verklaarde Aanhanger
en Voorfl :ander der Theophilauthrojynen, vandeOpb,
ring, zo 5 ood/chc als Christlyke , denke . Het weinige ,
't welk wy des aantroffen , geeven wy bier met de eigene woorden op : „ 't Is de liefde zelve, die zich door
• middel van de Wet verklaart ; en met welk eerie zalwing is die Wet niet ontwikkeld in de wvsgeerige
• ving
• Boeken van den Bybel ! Men kan de diep doordrin• gende zoetheid , die men by bet leezen van dezelve
• fmaakt, niet beter vergelyken, dan by die, welke men
• gewaar wordt onder bet doorbladeren van de Clasfike
• Werken der Chinecfen : want daar zy van den zelfden
• oart afkomftig zyn, fchynt dezelfde geest 'er de hoofd,, leer van ingegeeven to hebben . Het is bier de plaats
• Diet , om van bet Euangelie , bet volmaaktfte alier
• Boeken , en het Wetboek der Volken , to fpreeken ;
• maar ik zal liever alien, die zichzelven Reeds bet al• lermeest beminnen, vermaanen , dat zy, ter bevordering van bet heil der Maatfchappy, de Grondwet van
ring
„ bet Christendom, Hebt uwe Naasten lief als u zelvcu,
„ geftadig overdenken ."
Naa door bewyzen geftaafd to hebben , hoe veel de
K 4
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Regtvaardigheid en de Wetten aan de belanglooze Goedwilligheid verfchuldigd zyn , en hoe bet Zelfbelang op
zichzelf veeleer gefchikt is tot den ondergang dan tot inilandhouding der Maatfchappy , zoekt by door middel
eener juiste redeneering to bepaalen, waar in bet denk .
beeld van Regtvaardigheid van dat van Goedwilligheid
verfchille, en in hoe verre bet belangloosheid veronderitelle .
Wy kunnen bier den breedfpraakigen SATURE niet volgen ; maar fchryven at, wat by, naa zyne gedagtett des
medegedeeld to hebben, opgeeft : „ Zo zyn wy dan tot
• op den top der Pyramide gekomen . Naa in de eerfte
• Afdeeling to hebben aangetoond, hoe veel kracht en
• luister bet meerendeel onzer Hartstochten van een edel„ moedig Medelyden ontleent, en in de tweede de Goed,, willigheid aan 's menfchen wieg to hebben opgezn :ngt,
„ en haar verband met de Deugden, die tot den mensch
,, op zich zelven en tot zynen evennaasten betrekking
„ hebben, als oolt met de Deugden van bet afgezonderd
• en gezellig leeven, to hebben gevolgd , is bet gemak„ lyk to zien , hoe veel uitgebreidheid en werkingskragt
„ de kunst aan de ingeevingen der Goedwilligheid kan
„ byzetten . Dewyl bet nadenken onze gevoelens uit„ breidt, hoe zeer kunnen oefening en onderwys dan de
„ Goedwilligheid niet uitbreiden, daar bet bloote gezigt
„ van de afdrukzelen derzelve genoegzaatn is om ons haar
mede to deelen ! Hoe zeer kunnen de drukkunst , bet
„ penfeel en de bytel, en alle de nabootzende kunflen ,
„ haar niet vermenigvuldigen , door de copien van die
• eert'le voorbeelden to vermeerderen ! Hoe zeer kunnen
• zy my met uitlokken door bet verf'andelyk fchoon met
• bet zedelyk fchoon to vereenigen, door in een zekeren
• zin de gewaarwordingen der voorbeeldige liefdle op de
„ toegangen der Sympathatif •h c Lief le to plaatfen ! "
Ondanks al bet ongunthige der tegenwoordige Eeuwe,
in deeze Verhandeling met zo fluke kleuren gefchilderd,
geeft de Schryver den grand zyner hoope op beterfchap
in deeze bewoordingen op : „ En nu , daar de waare
„ gefteldherd der Stamen, algemeen gekend zynde , on9 , gevoelig de eenpa.arigheid van gevoelens en denkbeelden by alle Voiken uitbrcidt ; daar wy bet tydftip reeds
•• vermoeden kunnen , dat bet Vertegenwoordigend Stelzel alge ;~ ,ee on ler ons zai aangenomen warden, zyn
• zel
,, wy mz_si'i :i ;-n met zo ver van bet denkbeeld van een
,, ver-
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• vertegenwoordigend Congres van aeheel Europa
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wyderd . Alle de veranderingen, die van tyd tot tyd,
, i volgens bet plan der onderhandelingen van Ministers,
• die de Souverainen vertegenwoordigen, zyn daargefteld,
• zullen door naauwere vereenigingen van koophandel of
• ftaatkunde cene Goedwilligheid vestigen, die de wereld
• nimmer gekend heeft . Het voorbeeid eener magtige
• Natie, die, tot in haare grondvesten getchokt, en haa• re nabuuren dreigende to overheerfchen, van zelve zich
• tot de grenzen bepaalt, die de natuur haar voorfchryft,
• zal met verlooren weezen voor de Staatzucht . Misfchien
• zal de menschlykheid eindelyk de aanvallen van den
• oorlog doen ophouden, zo als de Gelykheid die van bet
• Despotismus gemaatigd heeft . Het is de zaak der Op• voeding, om den inwendigen oorlog der driften to doen
• ophouden ; bet is de zaak der Regeeringen, om den
• urtwendigen kryg der hartstochten to doen eindigei .
• --- Maar welke nieuwe Maatfchappy verheft zich
• bier to m ;'dden der Godsdierttige Se6ten en Staatkundige Fa&ien , op bet oogenblik dat bet Franfche Volk
dige
•
.,, de vruchten van zyne Staatsregeling begint te genie• ten ! Haar verbond , onder bet oog van bet Opperwezen g;evierd, en op de Zedekunde van bet Euange• lie gegrond, ornvat alie menfchen , zonder ondericheid
• van Land of Staat . Van de reeds bekende menschlie„ vende Genootfchappen, wier wetten zich flechts tot cen
„ eng getal van perlbonen bepaalden, verfchillende , is
• bet oogmerk dier Maatfchappy, om de leden van bet
„ ryk naauwer faam to verbinden, en haar wensch is ,
,, door middel eener verheevene Staatkunde, de Europefche
„ Ligue to volmaaken , die door bet Christendom begon„ nen , maar door de onvereenigbaare Leeritukken der
• Christenen to dikwerf verbroken is .
„ O ! Hoe zeer zou zy Diet gefcbikt zyn, om de men„ fchen tot de algemeene gevoelens der Natuur to rug to
„ roepen , door de uitf uitende fcherpheidd van bet nationaal karakter to verzachten ! Hoe zeer zou zy Diet
• naal
„ gefchikt zyn, om die algemeene gisting van beginze„ len en gevoelens, die alle de poogingen der mensch„ lyhe voorzigtigheid niet in itaat zyn to dctnpen, naar
„ cen regelmaatig plan to beituuren ! Hoe veel gelegen• heid zou zy 'er niet in kunnen vinden, om bet mid• aenpunt van onze genegenheden to verwyderen ! De
K 5
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• Ouden muntten uit in bet vormen van Burgers voor
• den Staat ; doch bet is onzer Eeuwe waardig , den
• gezichteinder der Goedwilligheid tot alle Menfchen uit
„ to ftrekken ."
Over de Bybclfche Ionderen, Van J . G . S . FISCHER, Pre,
dicant to Burgfchsidingen en Dorndorf. Een Tegen •
fiuk tot de Proeve omn de Wondergefchiedenisfen des N.
Testaments uit natuurlyke oorzaken to verklaren, van
J. C . F . ECx, As/es/or van bet Conf/lorie, en orchid.
Uit bet Hoogduitsch. Te
t o Liibben. job . VII : 24 .
Utrecht, by W. van Yzerworst, 1799 . In gr . 8vo . 3 21 2
bl., behalven het hoorwerk van XVIII bl.
.

e Confiftoriaal-Asfesfor en Archidiacon j
D
in Lubben, had, in 1795, eene Proeve in 't licht ge .
geeven, om de Wondergefchiedenisfen des N . T. uit na-

C . F . ECx,

tuurlyke oorzaaken to veiklaaren . De Eerw . FISCHER ,
Predikant to Burgfcheidingcn en Dorndorf, wel to recht
overtuigd, dat bet ophaalen van dit Gefchrift, en bet verbod van verfpreiding in 't Keurvorftendom Saxen , Diet
voidoende zouden weezen , om den nadeeligen indruk van
dezen in zyn oog allergevaarlykften aanval teen den Bybel
to beletten, vond zich opgewekt, om een regenfchrift ,
ter verdediging der Bybelfche Wonderen, uit to geeven .
Niet aanttonds met 't geheele Werk kunnende gereed
raaken, zag by, om aan her dringend verlangen der Uitgeevers to voldoen, zich genoodzaakt, om bet ftukswyze
gemeen to maaken . Nog in dat zelfde jaar kwarn bet
eerfte Stuk to voorfchyn . Dit bevat voorbereidende waarheden , ter beoordeeling van de Bybelfche Wonderen .
De Schryver tracht , meestal op` dezelfde of foortgelyke
gronden, als meermaalen door anderen zyn bygebragt, to
bewyzen , dat de menfchen voor een onmiddelyk onderwys der Godheid vatbaar zyn, en ook werkelyk hetzelve
behoeven ; dat 'er Wonderen noodig zyn, om zoodanige
Goddelyke ontdekkingen geloofwaardigheid by to zetten ;
en dat ook het Christendom in 't byzonder, ten geeven
tyde , zonder eigenlyke Wonderen kan geloofd en om .
lielsd worden . Het tweede, kort daarop gevoigd, bandelt van de Wonderen zelven, en van de geloofwaardigheid en bewyskracht der Bybelfche Wonderen . Hy is 't
niet
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niet eens met SEILER, die (in der vernunftige glaube
an die wahrheit des Christenthums) had beweerd, dat 't
vooruitzien en vooraf aankondigen van een buitengewoon
voorval, ter bereiking van een godsdienftig zedelyk does,
't weezenlyke van een Wonder uitmaakt . FISCHER meent
veeleer, dat het vermogen , om Wonderen to doen, eene
innerlyke, hem, die ze verrichtte , van God medegedeel .
de, en hem steeds byblyvende kracht geweest is, terwyl
ook kranken , die Jefus of zyne kleederen maar aange .
raakt hadden, en op welke alleen de fchaduwe van Petrus gevallen, of zyn zweetdoek gelegd was , gezond
zyn geworden . In het derde en laatfte maakt de Schryver zyn werk, om tegenbedenkingen en twyfelingen to
beantwoorden. De Vertaaler heeft deze drie to voren
afzonderlyk uitgegeevene Stukken tot een geheel gebragt,
en dit voeglyk afgefcheiden in zes Afdeelingen . Men
kan hier echter, in het Voorbericht, de drie ondcrfcheidene Voorredenen leezen, die de Schryver, by de uitga've van elk Stukjen, heeft laaten voorafgaan, en die ook
nog al aanmerking verdienen . 'Er is over deze fof zeer
veel , ouk nag onlangs onder ons veel goeds gefchr e .
ven , in de Verhandelingen van Teyler's God elserd
ee
nootfhap, XV Deel , en men ziet ook nog de bewerking van deze ftof uit het I-laagsch Genootfchap to gemoet . Echter verdient ook dit gefchryf van FISCIIER,
fchoon 't niet veel nieuws behelst, geleezen to worden .
De ftofFe is, in de daad, gewigtig, en kan uit verfchillende oogpunten befchouwd, en op onderfcbeidene wyzen , ter bereiking van 't zelfde hoofddoel , behandeld
worden .
Onzen Schryver is byzonder eigen de bea:ntwoording van eenige Kantiaanfche grondftellingen, die met
bet geloof aan Wonderwerken met wel beftaan kunnen,
of hetzelve volftrekt wederfpreeken . In 't laattle Stulc .
heeft by zich voornaamelyk beyverd, om het geheel nieuwe denkbeeld van Godsdienst , volgends de Philofophilvan ICANT, welk de Wonderen geheel overtollig maakt,
to wederleggen . Over 't geheel bevat dit Bock , dat met
blykbaare liefde voor waarheid en Godsdienst cr . Christendom, en ook met zeer veal warmte, is gefchreeven,
een aantal gepaste opmerkingen, en eene volyverige verdediging van 't betwiste onderwerp . Hier en daar heeft
de Schryver mogelyk zyne grondftellingen wat to ver gedreeven , en daar by we] eens tot machtfpreuken , of
zwakke bewyzen, en weinig afdoende oplosfingen van irgc
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gebragte bedenkingen, de toeviucbt genomen . Hy wordt,
. v., geheel geestdrift , by de volgende waarlyk onfchuldige gezegden van Ecic : „ De Mensch van edeler
„ Zin en levendiger Geest, door Zelfgevoel, Luchtftreek
„ en uitwendige omftandigheden meer tot eigen naden,, ken gettemd, behoeft, tot bet geloof aan God en de
„ eerbiediging der Deugd, voorwaar geenen Staf van Aaron , wanneer by de Boomen uit de Aarde voort ziet
„ koomen, en geheele Wouden groenen ziet ; en geene
„ Egyptifche Duisternis , wanneer de natuurlyke Nacht
„ rondom hem heenen bet Aardryk verbergt, en boven
„ hem bet uitzicht op duizend nieuwe Werelden opent .
„ Hy vindt God zonder Leidsman , wanneer by Hem
„ zoekt, en by zoekt Hem zeker, wyl by behoefte naar
„ Hem gevoelt , en de fr_hoone Natuur beftendig , en
„ voor eene gevoelige Ziele roerend getloeg , heenen
„ wyst op haaren verhevenen Schepper en Onderhouder .
„ Tie Gefchiedenis der 'Heidenfche Volkeren fchynt de„ ze meening vry algemeen to bevestigen ." Wat bevat
tog deze ftelling meer, dan 't geen wy by Paulus, Rom .
I : I9, II: 12-15, aantrefen?

b

Gedenkwaardigbeden nit hat openbaar Leven van zommige
4postelen . hoi ends hot 1Uerhaal van den Heiligen Gefchiedfchryver Lukas ; met ophelderende en praktikaale
4anmerkingen voorzien, door J . CLARISSE, Predikant
to Enkhuizen . 2de en laat/le Stuk. Dienende ten
OP H . C . BERGEN'S Gedenkwaardigheden uit het
openbaar Leven van Yefiis. Te Leyden , by A . en J.
Honkoop, 1799 . In gr . dvo . 416 bl.

Ver-ge

e Eerw. CLARISSE blyft zich zelven, in de voortzetting van den arbeid van BERGEN, over de Euangeliegefchiedenis, ook in dit tweede en laatfte Deel dezes
nuttigen Werks, volmaakt gelyk . Het is gefchikt your
ongeoefende Leezers , om 'er veel opheldering van de
Gefchiedenis der Apostelen door to verkrygen . Christenen
van onderfcheidene Gezindheden kunnen bet, zonder aanftoot, in handen neemen, en met voordeel gebruiken . Godsdienstleeraars, die zoodanige handleiding noodig hebben,
en 'er zich met oordeel van weeten to bedienen, vinden
zich bier ook den weg gebaand, o :n over deze Gedenkwaardigheder, nit het orenbaar Levee . der Apostelen nuttig re
pre .

D
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prediken . Op de wyze van uitvoering van des Schryvers
welgekozen plan pasfen dezelfde aanmerkingen, die wy
onzen Leezeren, by de aankondiging van bet eerfte Deel,
reeds medegedeeld hebben (*) , en hat bier onnoodig is
to herhaalen . Men moet deze eerfte vrucht van zoodanigen arbeid neemen, zoo als zy is . Een goed vertier, 't
welk wy 'er aan toewenfchen , zou den verftandigen cn
wel ervarenen Leeraar tot aan :noediging kunnen dienen,
om 'er de hand nog eens weder aan to leggen, en bet
alzoo nog meer gemeennuttig to tnaaken .
(*) Letteroef. 1798, bl . 9.74 .

Leerrede, tar viering van een Dank- en Bede-Dag, by
den aanvang des 5 aars . Gedaan den 5 van Louwmaand , 1800 . Door e . ttoGGE , Kristen-Leeraar to
Leyden. Te Leyden, by D . du Mortier en Zoon, 1Boo .
In gr. $vo . 32 bl.
n de Voorrede deezer Leerrede geeft de agtenswaarIgedrnagen
dige
eenen weak, die onzen byval heeft weg. Om 's Mans bedoeling to doen vatten, fchryROGGE

ven wy zyne woorden of : „ Boven alles (zoo leezen
„ wy aldaar) hoop ik , dat men uit deze proeve , hoe
„ onvolledig ook , zien zal, welk eene natuurlyke ge .
„ fchiktheid de eerfte dag van 't jaar, of de eerfle open .
„ baare Godsdienst-oeffening by deszelfs aanvang , heb„ be, om de plaats der voorige Dank- en Bede-dagen to
„ vervangen : dat zy dus iets zal hydragen, orn de Kerkge„ nootfchappen in dit Gemenebest tot hat cenparig befluit
„ to biengen , om voordaan de eerlle openbaare Gods„ dienst-oeffening , by den aanvang des wars, tot een
„ Dank- en Bede-dag to heiligen, (fchoon dit feest lie„ ver op den eerflen Zondag dan op den eerften dag be„ palende, uit hoofde van de veelal o :lgefchikte wyze,
„ waar op de Nieuwjaarsdag bier to l tnde gevierd w( ;rd ;)
„ door welk befluit de zoo betaamlyke als nuttige go„ woonte onzer godvruchtige Voorvaderen, die, ondanks
„ fommige welmenende pogingen tot herftel van dezel .
„ ve, een onwaardigen tegenfland tot bier toe ontmoet
„ heeft, wader algemeen zou ingevoerd kunnen worden ."
Daar wy met den Eerw . ROGGL den wensch voeden ,
dat dit denkbeeld bier to lande algemeen mogt aangenomen worden , Lebben wy de mocite des overfchryvens
van
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van deeze woorden ons wel willen getroosten, in de hoo.
pe , dat, een grooter getal Lafidgenooten daar mede be .
kend wordende, de daadlyke tewerkttelling bet gelukkig
gevol moge weezen .
Wat de Leerrede zelve aangaat, gebouwd op de woorden des Dichters, Pf. XXXIV:
Sinaakt en zict, dat de Heere goed is, welgelukzalig
ys do man, die op hem betrouwt, dezelve is in den trant
der gewoone Biddags-Leerredenen ingericht, en, hoewel
niet veel byzonders behelzende , (en wie zou dit bier
verwagten ?) de penne van den agtenswaardigen en overbekenden ROGGE waardig. Onder eene verzameling van
foortgelyke Opftellen mag zy geene onaanzienlyke plaats
bekleeden . Agtgr de Leerrede volgt een Gebed, op de
plegtige gelegenheid flaande .
Godsdienf$ige Yaarkring der Theophilantropynen, of Godvereerers en Menfchenvrienden . 2de Stukfe. Te Win .
fierdam, by G. Warnars, 1799 . In 8vo . 197 bl.

een wy, voor eenigen tyd (*), by de aankondiging
van bet eerfte Stukjen dezer Verzameling, over
de waarde van dit nieuw foort van gemeenfchappelyke
Godsdienstoefening, aangemerkt hebben , is ook op dit
vervolg toepasfelyk . Men vindt bier ook zedelyke bedenkingen, Redevoeringen , en Voorleezingen over God en
den Godsdienst, over de wonderen der natuur, over den
Digeraad en den Zomer, over de Deugd in 't algemeen,
over de Menfchenliefde , en de voornaamfte deugden,
welke daaruit voortvloeien ; over de toegeevendheid en
zachttnoedigheid, over onze plichten omtrent Gryzaarts,
over de zedelyke opvoeding der Kinderen ; eene Rede .
voering by de opdracht van een Kind in den Tempel ;
uittrekzels uit de Spreuken aan Pythagoras toegefchree .
ven, uit de zedelyke bedenkingeri van Phocylides en andere Griekfche en Indifche Wysgeeren ; en eenige Lof
zangen . Men zal hier fchoone gedachten, uitmuntende
zedelesfen, wyze voorfchriften aantreffen. Maar 'er blyven doorgaans zeer gewigtige gaapingen over, waardoor
dit Godsdienftig onderwys naar de behoeften van 't
uaenschdom, in den tegenwoordigen ftaat, niet genoeg
be .
't

*) Zie Lett . voor 1799, bl, 156 .
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berekend , en daarom ook niet toereikend is , om de
menfchen zoo deugdzaam en zoo gelukkig to maaken, als
wy , door eene langduurige ervarenis , met zekerheid
weeten, dat zy, door de getrouwe opvolging van de onfeilbaare uitfpraaken en troostvolle aanwyzingen van het
onvervalschte Christendom, kunnen worden .

Avertisfement fur l'affaire la plus importante, aux perfonnes peu inftruites & aux jeunes gens . Traduit du
Hollandois . a Amfterdam & a Leide, chez W. Jiravc
& D, du Saar, 1799 . In I2mo . 9I pag.
ene .l~ ranfche Vertaaling van de Waarfchouwing in de
.G allerbelangrykJle zaak , aan mingeoefenden en joage
lieden, waarvan wy voorleden jaar verflag gedaan hebben (*) . Men tracht dus 't nut van deze welgemeende
pooging, tot inftandhouding van 't Christendom, nog al •
gemeener to maaken ; waartoe wy ook aan deze Overzetting veele Leezers, voorzien van reine waarheidsliefde
en een welgeplaatst hart, toewenfchen .

E

(*) Letleroef. 1799, bl . 299 .
Nieuwe Scheikundige Bibliotheek . 5de Stuk . Te Zmflerdarn, by de Wed . J . Do11 en Zoonen, 1799 . In gr.
8vo . Ioo bl.
van eenige binnen- en bui-

ehalven de Recenfien
tenlandfche Schriften , die tot bet Scheikundig
B
vak behooren, komen in dit Stukje voor, eene Redevoering in bet Genootfchap Concordia & Liberiate uitgefprooken door den Hoogleeraar G. VROLIK, betoogende do Onmogelykheid ecner grensfcheiding tusfchen Die .
ren en Planten : benevens eene korte Beichryving van de
waare reden der telkens in de natuur plaats hebbende
mildwording van bytende Loogzouten, medegedeeld door
DANIEL CRAANEN, Artzenymenger to Amfterdam .
De laatstgemelde Schryver tracht in dit Stukje to betoogen, dat de zo lastige mildwording der bytende Loogzouten niet ontflaat uit eene opflorping der vaste lucht
uit den dampkring , maar uit eene vereeniging van bet
oxigene des dampkrings met bet koolftoffelyk deel der
Loog-
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Loogzouten ; en dat , wanneer dit laatstgemelde beginzel is uitgeput, geene mild wording verder plaats heeft .
De Proeven, waar mede de Schryver zyn gevoelen heeft
trachten to bewyzen, komen ons zeer voldoende voor, en
de aandacht van deskundigen, tot verdere overweeging
en bevestiging, overwaardig .
Met veel genoegen lazen wy insgelyks de Redevoering van den Hoogleeraar vROL7tt , dewyl wy bier de
voornaamfte natuurlyke byzonderheden by elkander verzameld vonden, die tot bevestiging der voorget elde Leere kunnen dienen : zynde voorts alles in een vloeijenden
ftyl zodanig voorgedraagen, dat dezeive door een seder
kan begreepen worden . Tot een ftaaltje zullen wy bier
de vergelyking affchryven , welke de Redenaar maakt,
tusfchen de werkzaamheden van den Polypus en der Diotiaea Muscipula .
„ Tot dus verre , M . H. hebben wy de volmaakte
overeenflemming gezien , welke 'er in den groei, aanwas en voortplanting in beide bewerktuigde ryken der
Natuur overal gevonden wordt . Het zit my vergund,
aan to toonen, dat zy , als gevoel hebbende en prikkel .
baare lichaamen befchouwd , dezelfde overeenkomst be .
houden .
„ Vestigt flegts oppervlakkig uw oog op een Polypus
en een gevoelig plantgewas : vergelykt de manier, waarop deeze worm zyne werking uitoeffent, met de werk.
tuigen van de Dionaea Ilfuscipula, en gy zult reeds by
den eeriten aanblik de grootfte overeenkomst ontwaaren .
Op de inwendige oppervlakte namelyk van haare bladen
zyn veele roode kliertjes verfpreid, welke eene vloeiftof
bevatten , waardoor vliegen en torren fterk worden aangelokt . Wanneer deeze diertjes nu zich zo zeer laaten
verleiden , dat zy dit vogt trachten op to neemen , om
zich ten kosten van deeze plant to vergasten, en derhalven met de binnenfte oppervlakte der bladen in aanraaking komen, fpringen, met de fterkfte veerkragt, en als
op een oogenblik, derzelver randen tot elkaer, beknellen
bet onnozel diertje, en drukken bet tusfchen de priemswyze ftekels dood .
„ Waarin, M . H . zal nu bet onderfcheid beftaan moeten tusfchen de werktuigen van dit gewas en die des
Polypus ? In beiden vinden zy haare oorzaak in eene
byzondere gefteldheid der werktuigen . Deeze vernietigd
zynde, vervalt alle beweeging zo zeer, dat zy op geene
wy
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vt•yze kan opgewekt worden . Worden zy niet in beiden
door eene byzondere prikkeling veroorzaakt ? werkt due
niet dezelfde aanleiding in plantgewas en worm ? Is
bet ontwaaren van deeze prikkeling niet in beiden de
oorzaak van beweeging ?
onder dit immers zou geene
tegenwerking , geene beweeging worden voortgebragt .
Maar geene ontwaaringen kunnen zonder bet verniogen
van gevoel verftaan worden , daar zy onmiddelyk met
hetzelve verbonden zyn : 'er beftaat dus in deeze beide
bewerktuigde lichaamen een gevoel, hoe zeer ook andere
Natuurkundigen zich tegen deeze meening mogen verzet
hebben .
„ Men begrypt ligtelyk, dat ik hier bet oog niet hebbe op dat vermogen der ziel , bet Been men met denzelfden naam van gevoel pleeg to bettempelen , maar aan
redelyke wezens alleep elgen is. Dit onderftelt verftandelyke verlnogens en denkbeelden van aart en eigenfchap
pen . Dit vermogen , waar van ik bier fpreeke, behoort
tot bet lichaam , is aan alle )evende werktuigen eigen ,
en zelfs in die gedeelten, welke van bet lichaam afgefcheiden zyn , nog lange aanwezig ."

Redenvoeringen, by gelegenhcid der hieringe van het Nationaal Rest, op den 19 van tl intermaatsa 1799 . Het
Vyfde ,7aar der Bataafjche Tfryhci l.
< bet Uitvoerend Bewind der Bataaffhe Republiek wilde, by eene Aankondiging, op den eerften van
Wintermaand 1,99, dat, onder andere plegtigheden, by
bet vieren van her Natioraal Feest op den negentiendeu
dier Maand , ter gelegenbeid van bet geheel entruimen
van den Bataaffchen Grond door bet Engelsch Rusfisch
Leger, ook in alle Gemeenten deezer Republiek , op
dies Dag , eene openbaare plegtige Redenvoering zou
gehouden worden ; dat die Dig , aan de Vreugde over
de Redding des Vaderlands toegewyd, ook ('eels zou befteed worden aan de eerbiedige Erkentenisfe van , en
Dankzeggingen aan, bet Opperweezen .
In gevolge bier van, traden Redenaars, op bet daar
toe beftemde um , , ten kansfel . WO to wagten was
bet , dat bet niet zou blyven berusten by bet uitfpreeken van (lie Redenvoeringen, maar dat eenige, door de
Drukpersfe gemeen gemaakt, zich der leezinge zouden
LETT . 13'00 . NO . 4 .
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aanbieden , en dies gedenkwaardigen Dag vereeuwigen.
Eenige zyn 'er ons ter hand gekomen, en willen wy des
een beknopt verflag doen, onder den algemeenen Tytel,
hier boven geplaatst . flee veel gelyliheids de Hoofdzaak ook onvermydelyk hebbe , de onderfcheide oog .
punten, waar uit dezelve befchouwd, en de verfchillende wyzen , op welke dit Onderwerp behandeld is, geeft
eene genoegzaame verfcheidenheid ook aan den Leezer,
die de een na de ander ter hand neemt .

I . Voor aan plaatzen wy de Redenvoering by gelegenheid
der Viering van het Nationaal Feest , op den ig December 1799 , in naam en van wegen het Uitvoercnd
Rewind r'er Bataaffche Republiek, uitgefprooken in den
HIaag,
00 door den ~Igent dcr Nationaale pi=oeding . In
den Haag ter 's Lands Drukkery, i8oo . In gr . 8vo .
.so bl.
vangt dus aan : „ Burgers en Burgeresfen! Indien ik voor U de aandoeningen wil .
V
de ontveinzen , die in dit uur beurtlings mynen geest
AN DER PALM

„

•

„ vervullen , of inet vereenigd geweld my beflorroen ,
• zo zou ik onwaardig zyn deeze plaats to bekleeden ,
• onwaardig oin tot de Vrienden des Vaderlands en der
„ Vryl3eid to fpreeken , en om de Tolk hunner gevoe .
„ lens by het Opperweezen to zyn .
„ Myne gedachten doorloopen bet tydperk dor vier
• jongst voorleden maanden ; de vreeze en orz :kerheid
• by het aanrukken des gevaars ; de verflaagenheid en
„ angst, toen het ten top gehlomnien was ; de hoop, die
„ zicn beurtlin gs o ; lecdt , aanwaklserde en vie,-.~;r in
„ rook verdween ; den raped , dies de regtvaardiolieid
„ orizer z~ak en de trouvi o . zer Vcrdeedigers ons in„ boezenlde, en d:e
ei! ee treu ;•i ge uitkomst ter ne„ dergefh_agen, tiitgebius tit icheen to worden ; hot vireos
.
„ lyk vooruitzigt , 't w a k zich opende , dat z?o veele
„ jaaren arbeei is vrt :clitel :~os belie=
;!, en zoo veale flroo:
„ men menfcl,enbloed e~ah4:1 zoudein vergoten zyn, orn
• voor de Volken, d o h ;.inne kiuisters hadden afge4
fchud, nieuive en praisz_end r boe?jen to fineeden ; oin.
• oude
vooroordeelen, door nieuw geweld orde fseund,
•
• met een nieuw local vin heil .igheid omhanggen , voc>r
• eeuwen lanf; to ru;b t : rocpen ; cm eene ni=:uwe Beer„ fchappy vale onkunie , priesterbedrog en onderdruk„ long
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„ king to flichten , en den opgaanden dageraad der ver~
„ lichting in een eeuwigei, nacht to verkeeren .
,, Myne gedachten doo4open dit tydperk van vreeze
• en gevaar, en eensklaps vinde ik my zelven ver .
„ plaatst in de dagen van verlosfing en blydfchap , die
„ zoo onverwacht, zoo volkomen en zoo roemryk voor
„ ons zyn aangeb -c, .:k ,~ . Ik vind my in uw midden ,
„ Vaderen des Vaderlands , Zoonen ub Dochteren der
• Vryheid, daar gy in deezen Tempel zyt zamengekomen orn een Feest der overwinning en. der dank>jaar• men
„ heid to vieren , om de fiem uwcs geuicias en uwer
„ erkentenis door de wo)kcn to doen heendringen tot
„ voor den Throon des Alrnagtigen ! _' . . .
Op deezen toon is ge) -eei de ftedenvoerirg , waar in
fraaiheid en nadruk om (den voorrang dingen , de waare
Vaderlandsliefde en narlyke Godsvrugt zich paaren, goftemd . Dezelve wordt afuewisfeld en geeindigd door
eenige Coupietten uit den Feestzang van den Reprefentant
VAN RJVEN, door den Burger C . F . RUPPE op Muzyk
gebragt . En zal bet Muzyk der Gezangen, gefchikt voor
den Z .arg en Forte Piano , met accompagnement van
twee Vioolen en een Bae, , eerstdaags door RUPPE, met
toeflemming van bet Uitvoerend rewind , in 't licht
worden gegeeven, naar berigt der Voorreden .
II. Redenvoering , uitgcf')rooken in de Do>vzskerk to
Utrecht, door C . W . wLST : RBAE-N, r-:Y --e'iegesEheid van
het Ferlosfings - Feest , riaa /c,' verlaaten vary den Vaderlandfchen grond door de En ell he en Rzesjifch;
Legers , gevierd den 19 van TV ntermaand 1 ,799 . Te
Utrecht , by P. Muntendam, 1799. In gr . 8vo. 34 bl.
n

Burger
66nmaal," gelyk by zich
uitdrukt, ,. aan bet Vaderland geheiligd, wide dit
D
• zyn geringe Offer hinnen de muuren van een KerkgeWESTERBAEN, „

b ouw niet hardnekkig beperkt h .ouden ; maar voor do
• bouw
• dringende verzoeken , om deeze Redenvoering ter
OM
• Drukpersfe over to geeven , zwichten ."
voorts aan bet verlangen van veelen zyner Medeburgeren to voldoen , zyn bier bygevocgd de Aanfpraaken ,
door den Burger H . VERICERK en den Franfch.n Gereraal
GOUVION, dienzelfden Dag gedaan, tot eene roemryke
naa ;;edagtenis van Utrechts Burgermagt .
Gefchiedkunde is bet welbekende vak van den Burger
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WESTERBAEN, en is, in evolge hiervan, 's Mans Redenvoering van then lempel g, op een trant, die hem onverwyld tot bet hoofdbedoelde it deezen brengt ; 't geen by
meesterlyk uitvo; rt , en voorts asn bet doel van den Dag
beantwoordt . Aan den voet der Voorreden fpreekt by van
Byzonderheden , hem door cen geloofwaardig Bataaf ch
Generaal medegedeeld .
Wy fchryven ze af. „ Een
• handvol dappere Soldaaten der Vryheid , meest uit
• pasgeworvene Jongelingen bettaande, wederftonden den
• eertlen aanval als mannen, en vloogen'het ontzaglykile
„ vuur in den mond , met een moed , welke den Fran• fchen evenaarde . Zoo dacht, zoo gevoelde ook de
„ jeugdige Bataaffche gewapende Burgermagt , welke
• uit alle oorden der Republiek aanrukte, waar de nood
„ haar riep , en den roem van haaren Veldheer weg• droeg, van deels geftaan, en deels geftreeden to heb• ben , als nude Soldaaten . Ja ! dus ftreed men her„ haalde reizen ; wel is waar met een wisfelenden oor .
• logskans ; doch over bet geheel met een doodlyk ge• volg voor den vyand , die bmnen eenige weeken van
• de Helder naauwlyks 4lkmaar bereiken kon, en ieder
• duimbreedte gewonnen gronds met ftroomen bloods
„ moest koupen . Geen wonder , de Bataaffche ruiter• drommen maaiden alles neer in 's Vyands gebrooken
„ gelederen , en ons gefchut , dat de Overwinning be• flischt heeft, werd meesterlyk bediend
waar de
• nood bet vorderde, en paardenkrachten bezweeken ,
• werd hetzelve van Bataaffche knuisten en forfche
• fchouders door bet gulfte zand op fleile duinen ei ild ,
• alwaar bet en Rusfen en Engelfchen , by geheele hoo .
• pen, deed neerftorten . En wanneer by hetzelve racer
• dan de helft onzer ftevige manfchappen fneuvelde ,
• dan kon men nog naauwlyks eenige verzwakking van
„ vuur bemerken . "
Met welverdienden lof de fpoedige hulpverfchyning
der Franfchen, en derzelver vereeniging met onze Krygsbenden, vermeld hebbende, die met de onzen, gelyk by
bet uitdrukt , „ flegts een fm/in van Broederen waren,
• die elkander trouw gezwooren hadden om bet Vaderlylc
„ Erfgoed tot den laatflen fnik to befchermen," ---- als
mede, hoe bet Burgerbewind, van zynen kant, alles ter
verdeediging toebragt
hoe met bet verhcffend gevaar zicti cook de moeJ verhief om bet of to keeren ,
wart by dus voort : , Intusfchen werd den Eiqelfchen
„ de
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„ de zeeweg, Tangs welken men bun leper van leevens„ middelen en andere behoeften moest blyven voorzien,
• door aanhoudende fl :ormen toegeflooten .
Hot guur .
• lie jaarfaifoen matte hun of -- en nog meer bet ver• lies van rdooo mannen, die of hun graf vonden in een
• grond, waar op zy dachten to zegepraalen, of gevang„ lyk door onze t}raaten werden omgevoerd , langs wel• ken zy , met buit belaaien en van vreugde dronken,
• meenden to zwieren . To zeer verzwakt, om nog done
• hagchelyke kans to waagen , worden zy met het ge,, ringe overfchot hunner Kalmukkcn en Tartaaren in
,, een engen hoek van Noord-Holland opgeflooten , al,, waar misnoegen en onderlinge tweedragt de ellenden
~, van honger en gebrek voltooijen . -Q-- Ook daar hoort
,, men den doodfiag door MASSENA in Zwitzerland aan
,, SUWAttOW gegeeven , en do daar door ve.roorzaakte
• verzwakkirg van KAREL aan den Rhyn
den
„ voorfpoed van CHAU1PIONET en MOOItEAU in Italic „ en misfchien ook de wederkomst van BUONAPARTE
Nu ligt do geheele keeten der Engel„ nit Egypte.
• fche Krygs en Staatkunde verbrooken.
Alkrraar
,, wordt in aller yl verlaaten , en de veragtlyke YORK,
• wanhoopende dit Land immer to zullen winnen
„ verzekerd van het althans niet to zullen bthouden ,
„ bedelt den verdienstlyken PRUNE, in GODS hand de
• Verlosfer van Neclerland, eenen veiligen aftocht af,
• welke hem niet , dan onder do vernederendfie voor• waarden, menschlievend vergund wcrdt ."
Naa dit Gefchiedkundig Verflag geeft by aan zyne
Redenvoering eene gelukkige wending , met uit to boezemen : ,, Daal , onierflyke Vaderlandfche BELLAMY,
• daal neder uit den Hemel ! Komt , lieflyke toon- en
• zangkunfl:en, komt! Helpt ons de vlugt der Barbaaren
• bezingen , den roem des Vaderlands verhoogen , den
• lof der Algoedheid uitbazuinen ! -- Daar daalt by en
,, zingt - daar komen zy en juichen ." Hier op volgt een
Solo en een Chorus. Opwekkingen , Pligtsvermaaningen
volgen, met een Gebed . Alles wordt door een toepasfelyk Gezang uit Pf. LXVI beflooten.
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III. Redenvoeringen op het Feest van den lg van Win •
termaand I7()9 , in naam van bet itvoerend Bewind
der Rataaffcbe Republiek , to An/lcrdam gedaan door
G . BRENDER a BRANDIS Cn J . D. DEIMAN . Te Amflerdam, by J . Allart, i8oo . In gr. 8vo. 75 bl.
e eerst op den tytel vermelde Redenaar
a
door bet Beiluur der Stad /L;stlcrdam
D
aangezogt om to deezer gelegenheid to redenvoeren, vol.
ERENDER

BRANDIS,

doet aan de door hem opgenomen taak, door, in de eerne plaats, een Gefchiedkundig, maar tevens beknopt, tafereel op to hangen van den betrekkelyken toelland onzes
Vaderlands , by de kornst van de Engelfchen en Rusfen
aan de Helder of Calantsoog ; voornaamlyk ingerigt om
to toonen, „ dat, afgefcheiden van alle Staatkundige Par .
• tyfchappen , ons Land, by de Landing der Engelfchen
„ en Rusfen, onmogelyk in bet bevorderen van derzelver
„ oogmerken konde treeden ."
In de tweede plaats fl;ipt by ., an, in welken toefland
die beide Voiken, de Britten en Sarmaaten, ons Land
by hun vertrek onlangs gelaaten hebben, en de gevolgen,
welke die verlaating gehad heeft . Treffende Tafereelen
komen'er in voor . Geen wonder, dat de Redenaar, in de
Nieuwe Kerk bet woord voerende, en aan bet we neemen
onzer Vloot gedenkende, zich dus laat hooten : ,, Dan bet
,; bleef niet enkel by deeze verwoestingen op bet Land,
• [door hem treffend befchreeven .] Engeland , to wel
• weetende van hoe veel belang eene Oorlozsvloot voor
• eene handel4dryvende Natie als deeze is, wendde daadl yk alie middelen aan, om de Bataaffche Vloot in zy• lyk
• ne magt to krygen ; bet welk dezelve maar al to wet
„ gelukte, door de tweedragt der Vlootelingen . Hoe fmart
• ons dit to moeten melden van Nederlanders ! van Bata„ ven, naneeven van TROMPEN, I-IEEMSRERREN, en VAN
„ GALEN'S! Dit to moeten me? den, op Gene plaatfe, van
„ waar wy bet oog kunnen vesten cp lie prachtig en
• welverdiend Gedenkteken van A'eirlands grootfien Zee„ held, de braave en cnvergelyklyke MICHIEL ADRIAANSZ
• DE MITER ; de Schrik van Chattrm , en de Ovcrwin„ naar der geduchtfle Vicoten van Engeland!"
Het derde gedeehe deezer Redenvoeringe is der Gedagtenisfe der Vaderlard4che en Franfche Helden , der opwekkinge tot Vac;erlandsiicfde , en der Dankzegginge aan
1`,et O w.perwe::zen ., t,;egewyd . --- Sc1,oone Dichtregelen wisfe-
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felen de ongebonde Rede af. Zang- en Speelflukken
komen op voeglyke afdeelingen tusfchen beiden.
IV. De tweede Redenvoering werd gelyktydig to -hnf erdGmn gehouden in de Luiherfche Oude Kerk , door
Het blykt, dat men in die Stad moeite
J. D . DEIMAN .
gi had hebbe om een tweeden Redenaar to vinden . De
Commisfie, met de uitvoering van dit ftuk beast, vervoegde zich eindelyk tot den Burger BEIMAN, Lid van bet Gemeentebeftuur, en noodigde hem uit, om die taak op zich
to neemen , „ tot welkers volvoering zy reeds zo veelen
„ to vergeefsch hadt aangezogt, en langs then weg de Ver• gadering to bevryden voor de onaangenaame gevolgen
„ en geheele teleurftelling, welke eene verdere weigering
• zou veroorzaaken ." Hy liet zich overhaalen . Wy zeggen niet to veel, wanneer Vvy betuigen, dat h7 zich van
dit werk meesterlyk gekweeten , en zyne Toehoorders
onthaald hebbe op eerie Redenvoering , die door de
fchikking , en door de taal, moest bekooren en treffen .
Daar by wel een vlugtige blik , gelyk by bet neenrt,
werpt op de Gebeurtenis, tot welker vereeuwiging deeze
Dag beftemd was , neemt die vlzgtige blik veel op ; en
de aandoeningen, daar door verwekt, beezemt DEIMAN uit
in den ftyl eons diep getroffen Redenaars . Gaarne zouden
wy veel overneemen ; dit weimge zy genoeg . Naa Gene
fchets van den verderf ademenden Ooilog gegeeven, en
ten clot gezegd to hebben, „ Reeds wierdt de aannadering
„ des Vyands van alien kanten zichtbaar , reeds wecr• galmden de raauwe toonen der vuurmonden, als fchor• re donderflagen, op de muuren deezer Stad to rug, en
• alles f cheen , op dien da ; , de ze gepraal des Vyands
• als zeker aan to kondigen," vaart de Redenaar voort :
• Zal ik , na deeze fchetze , Toehoorders ! wel noodig hebben Ul . de rampzalige gevolgen to ontleden,
•• dig
die de verdere doortocht der Vyanden zou gehad heb• ben, ten einde zo veel to beter bet heilryke van bun .
• nen aftocht to doen uitblinken? Ik geloof neen : want
• indien uw eigen gevoel Ul . daar van niet overtuigt,
„ zal men u daar van to vergeefsch door woorden trachten
• to overreden .
„ Wend flechts, zo gy anders denken moogt, een en• kelen blik op de nabuurige Volken , wier Steden en
, ; Velden bcurtlings ten prooy waren aan overwinninv en
„neL4
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nederlaag ; op wier vlakten de worfl:elingen plants hadden tusfchen de Slaaven der Heerschzugt en de Zoo•• nen
der Vryheid ; en gy zult in d_rzelver beklaaglyken
„ toeflcand de rampen gefchetst vinden , welke ook ons
„ Vaderland ten de el zouden geworden zyn , byaldien
• Engeland, onderfteund door bet goud van drie Wae .
• relddeelen , ondertleund door vreemde benden, die
• krygsgeluk en barbaarsheid tot den fchrik van Europa
• hadden gemaakt, op de trouw, den moed en de fl :and .
• vastigheid der Baiaaven geene fchipbreuk hadden gelee• den . - Zoudt gy behouden zyn in de algemeene ver• woesting ? Neen : een overweldiger van deezen ftem• pel, fchoon gy hem ook zelfs ten diente geflaan en
• zyne heillooze oogmerken begunftigd had, zoude u Diet
• hooger gefchat hebben dan de kruipende flaaf , waar
„ over by konde gebieden ."
Zang- en Toonkunftenaars verpoosden ook deezen Redenaar, daar by aan de beftemming van deezen Dag
voldeed, en verhoogden de vreugde der Feestvieringe .
„

V . Redervoering op het Feest van den r9 December
1799, uitgefprooken in de Gereformeerde Kerk to Ouderkerk aan den llmflel , in naam van het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek, door Mr . DA1v1EL THEODORUS KEMPEIt, Secretaris aldaar . Te Jimflerdam, by P . E . Briet, t8co . In gr . 8vo. 47 bl.
Deeze Minister van het Beftuur van Ouder-14m/el w it .
de , des verzogt , zyne Regeering Diet to leur fl :elden , of zich aan then last onttrekken . fly befchouwt
den Vierdag uit deeze vier o,)gpunten - als een Dag
van Vreugde - als een Dag van Lof - als een Dag
van Verbroedering - en als een Dag van Dankbaarheid . Hy flaagt gelukkig in bet volbrengen van deeze
uak . Eene leevendige verbeeldingskragt doet zynen ftyl
2wellen , en verfpreidt, door geheel de Redenvoering been,
een onbezweeken vuur.
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VI . Redenvoering over bet Nut van heuehlyke Gebeurtenisfen plegtiglyk to herdcnken , uitgefprooken in do
Kerk der Gereformeerde Christenen to Purmerende,
by gelegenheid van bet Feest gevierd op het verlaaten
van ons Grondgebied door do Engelsch-Rusf/ehe Zrmec .
Op Donderdag den ig van t1'intermaand de ; 7aars
r799 , door KLAAS HONIG, jz . To Purmerende, by
. In gr . 8vo . 17 blt fl et bewys der Stellinge, op den Tytel aangeduid ,
B

.

beflaat de helft van dit korte Vertoog ; de andere
is aan den Dag gewyd . Zo zeer de verbeeldingskragt
fterk werkte in de even gemelde Redenvoering van den
Burger KEMPER , zo zeer is bier alles zonder dat vuur,
en loopt zagtlyk af.
VII . Redenvoering , ter gelegenhe=d van het Nationaale
Feest, gehouden den I9 December i799, op verzoek van
het Gemeente-Beliuur van Zevenhuizen, uitgefprooken
door JAC . BRUYIv, V . D . M. Overal to bekomen . In
gr. $vo . 24 bl.
Naam van Bataaven ! waar mede ERUYN zyne
ly Toehoorders aarfhreekt , geeft hem aanleiding orn
de voeglykheid daar van op to Inerken boven then van
Nederlanders. Om dit to bewyzen , ftelt by een kort
tafereel voor uit de Gefchiedenisfen van ons Vaderland,
ten tyde van CLAUDIUS CIVILIS . Uit TACITUS en CEatusIEIt haalt by dit op , en is 'er mede bezig tot bl.
i8 . De zes overige bladzyden, waar van een overgenomen gedeelte van een Vers op de Eendragt omtrent
de helft uitmaakt, flaan op den Dag der Feestvieringe .
In de daad, BRUYN maakt zich niet fchuldig aan eene
to laagzetting zyncr vermogens, als by zyne Toehoorders verzoekt, „ zyne reden met toegeevenheid aan to
„ hooren, als van een Man, die met den besten wil flegts
„ een beperkt vermogen paart ."
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VIII . Rerlenvoering,

by gelegenheid der Nationaale Feeste,
ztitge%prooken to Rotterdam in de Groote Kerke, op den
19 December 179y, door den Burgcr LAMBERTUS VAN
OYFN , AZN., Secretaris der Muricipaliteit .
Benevens
de Jan /praak aan de Bataaffche en Franfche Rrygs .
benden en de Gewapcnde Burgerrnagt, door den Burger PIETER SNELLEN , V orzitter der Municipaiitcit .
le Rotterdam , by C . van d-,n Dries , 1799 . In gr .
8vo . 31 bl.

n den deftigen en bezielden fyl eens Redenaars maalt
1 VAN oYEN , der Britten doorgaanden toeleg ten verderve onzes Vaderlands vermeld hebbende, deeze hunne
jongtle en mislulcte pooging af : -- want wie zal de by.
naamen van deftig en bezield ontzeggen aan hem , die de
overgave der Vloot, de Landing, den ilryd en bet gevaar
op zulk eenen trant befchryft, dat wy ons der overneeminge bezwaarlyk onthouden kunnen . Men is als by de
gefchilderde tooneelen tegenwoordig. „ Zoo" - mogt
by ten clot deezer afdeelinge zeggen --- „ zoo was bet
• akelig tydftip gebooren , dat de ftille velden en de
,, vrugtbaarfte flreken der Erven onzer Vaderen, doors , weekt met hun heldenbloed, zouden worden misvormd
• in een tooneel van Oorlog, roof en verwoesting ! Zoo
• flonden kanon en flaal to beflisfen, of wy een Vaderl and zouden behouden , of de Eilanders tot meesters
• land
• hebben ! My dunkt, nog boor ik de Oorlogstrom • het krygsmuzyk - bet gebulder der kanonnen en bet
• geklikklak der wapenen!"
Naa dat bier op door bet Orchest eene Bataille gefpeeld was, hervat de Burger VAN OPEN : , Triunzf !
„ na zfwisfelend Krygsgeluk, hammer het lot der flryden„ den --- na drie herhaalde veldflagen, waarin de Bata„ ven , in vroeger eeuwen , om hunnen heldenmoed, al„ Teen de Bondgenooten der Romeinen, nu ook weder
• getoond hebben , voor geene Helden in dapperheid to
„ zwichten, maar waardig to zyn, om, met de overwinnende Franfchen, de zaamgedrongen benden der Desnende
• poten to beflryden en to E'erwinnen , de hoop op bet
• behoud des Vaderlands bevestigd . Ziet daar den hoog .
• moedigen Brit , die plundering en verwoesting agtler
• zyne benden aanvoerde , fchoon reeds ver doorgedron• get], to rug geworpen -- een groot deel hunner hulpelingen gedood -- een antler c'ecl, met deszelfs Bevel„ heb-
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• hebberen, gevangen, en alien , fret overhaastinge, ge• vioden naar hunne eerfte fchuilhoeken ."
Verdrag vermeld hebbende, vaart de Redenaar voort :
Nu moesten de trotfche Eilanders de weinige flreeken
gronds, nog door hun bezet -- de wooningen der konynen, waarin zy to rug geworpen waren, en de bir .nenlandic.he Zee, verlaten . By hunne aankornst flondt
de Hoogmoed aan de fpitfe van hun Heir , en de
Hoop dekte hunnen agtertogt . -- nu is de Schaasnte
hunne Voor- en de Vervloeking hunne Agterhoede terwyl , op hunnen overtogt , de verbolgen Zee , de
hoogmoed der golven , hen hunne vermetelheid doet
verwenichen !
„ Nu verkroppen zy , met onze meinedige Vlootelin• gen en ontrouwe IKrygsknegten , hun fpyt op hunne
„ Eilanden, ver van de vrygeflreeden ftranden der Bata .
• veil -- terwyi Men van onze gevangen Landgenooten,,
„ tot derzelver Vrienden wedergekeerd , de prys onzer
„ Triumfen zyn .
„ Zoo eindi de eene onderneeming, door de Staatkun .
• de a tgcdacht, door de vermetelheid aangevangen, door
• geweld uitgevoerd , door krygsgeluk agtervolgd , in
,, eon oogwenk ! Zy verdween als een inorgenwolk voor
• de opkomende Zonne ! Zoo verga bet alle onze
„ vyancfen ! "
Hot overige deezer Redenvoeringe is beflemd tot beantwoording der Vraagen
g
- wat zou 'er van ons Vaderland geworden zyn , zo de onderneemingen der vyan
den geluht waren? -.--p wat zouden wy geweest zyn?
--~- w*rat zyn cry nu ? - en wat is onze Verpligting ?
In de beantwoording deezer Vraagen ontmoeten wy
die zelfde kragt van taal. Dan wy hebben ons Lang genoeg by dit flak opgehouden .
't

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

IX. Rednvoering ter gelegenheid van het plechtig Netionaal Feest, gehouden den 19 December 1799, op verzoek van den Read voor de Gemeente ie Gouda ver .
vaardigrl en ui 0efprooken door FRED .E•R IK VAN TEU •
TEM .
Te Gouda, by W. Verblaauw .
In Sr . 8ve.
3o bl.
ogt

zich verlustigcn in hey aanhooren der
Al evengemelde Redenvoering,
het nabuutig Gr :zrda bade
Rotterdam

hoot
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het geluk , ten dies zelfden ftonde , eenen bekwaamen
Rede Saar VAN TEUTEM ten kansfel to zien optreeden ,
die, fchoon door ftand en betrekking niet ongewoon in 't
openbaar to redenvoeren, nogthans, door de ongewoonheid
der plaats , en den toevi.oed der menigte, zich getroffen
voelce . Hoe zeer by oak, naar de wyze veeler Redenaa .
ten, van zyne zwakheid fpreeke , om een post to beklee .
den, waar aan by zich geheel vrywillig nooit zou onderworpen hebben, toont by alzins tot denzelven toereikende
begaafdheden to bezitten .
Schikking, taal en ftyl beantwoorden aan den eisch van
eene Redenvoeringe ten zulken Vierdage . Immers zyn
voordragt wegens de krygstoerusting luidt op deezen
toon : „ De gezwooren Vyanden van onzen voorfpoed ,
• door hunnen gouddorst geprikkeld , en altoos op roof
• verhit , hadden der Bataven ondergang reeds lang be• flooten . Thands fcheen hun alles meer dan immer
„ gunttig, om in dit boos ontwerp, geheel naar hunnen
• wensch, to flaagen . Het trotsch Brittanje had, op zy• ne beurt, den luister onzer Vaderen na zich getrokken,
„ en Zeen by Zeen waren met zyne Kielen bedekt . Van
„ dezelve maakte bet eene ontzachlyke toerusting tegen
;, zynen ouden , maar nu geheel verzwakten mededmger
• gereed . Om in enen tocht to deelen, die de vrucht• baarfte overwinning to belooven fcheen , werden zyne
„ uitgeleezeufte Benden opgeroepen, en om de Verwoes;, ting, die men wilde, to zekerder to voltooijen, wer„ den nog daarenboven de Barbaaren uit bet Noorden tot
„ hulpbenden gevraagd .
Wy hebben ze gezien ,
„ Toehoorers ! voor wier geheel dierlyk aanzyn de
„ menschheid to rug beeft . Wy hebben ze gezien, met
• de merktekenen der Slaaverny, door den woesten Heer• fcher , wiens dwangjuk zy torfchen , en die hun in
• hunne verlaaging zyne boeien nog kusfchen doet, op
• hunne voorhoofden gedrukt . Het beulenrot diet out• zinden was de fterkte onzer Vyanden . List en verraad,
• uit onze Staatkundige verdeeldheden getrokken , was
„ hun vernielend wapentuig . De voile losbarfting hunner
• langverkropte bitterheid moest bet welgelukken dezer
„ lage , maar doorgaans al to zekere middelen van ver• woestmg en verdelging volgen . Goo! wat ftondt ons
• lieve Vaderland van den voortgang zulker beflryders
„ zeker to duchten ! Hoe zQu eerlang de noodkreet door
.), ge-
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geheel ons vreedzaam gewest geklonken, de plundering
onze eigendommen geroofd, de Moordlust onze ftraaten
geverfd, de Vrouwenkracht ons bloed bezoedeld heb .
ben ! - Deeze gemaakte verwachtingen zyn geene
• hersfenfchimmen ener verfchrikte verbeelding geweest .
• In de begaane ipoorloosheden zyn de dreigende voor .
• boden van derzelver geheele vervulling reeds in de
• ontzettendtle houding verfcheenen ." - WY mogen
met verder affchryven niet voortvaaren , doch onzen
Leezeren niet onthouden een Tafereel, zo natuurlyk als
fchoon gefchetst .
„ Vergelykt de gerustheid , die wy thands ademen ,
• met de beklemdheid , die alle rechtfchapen en gevoe„ ligharten
e
prangde, toen door Verraders, wier fhau„ de , zo lang de naam van Vryhei .l nog in ons Vader .
„ land zal gehoord worden, zelfs bet zwygend graf niet
• kan bedekken, onze Vloot aan den Vyand was overge .
• geven, en nu de meesten onzer op gene nog overgeble• ven krachten , op genen Bataaffchen moed en trouw
• meer durfden hoopen ! Hoe tchrikten wy toen telkens
• iederen ryzenden morgen tegen ! Hoe bekroop ons by
• elken vallenden avond de bange zorg voor onze veiligheid, wanneer wy den verloopen dag weder niets an• heid,
• ders dan van de geduurige ontfcheeping van nieuwe
• Vyanden , van de floutheid, waarinede zy zelven op
• hunne overmagt praalden, en van de fchynbaar onver• winlyke fterkte hunner Verfchansfingen vernomen had• den ! Met weak een diepen wemoed begaven wy ons
• meermaal uit den kring onzer waarde Huisgenooten naar
„ onze legeritede ! Onder welke droevige vooruitzichten
• fcheidden wy vaak uit bet antlers alleen verblydend by• zyn onzer geliet'de Vrienden ! Gon weet ! (was dikivyls
_; onze wederzydfche taal,) GOD weet, wat anffen de
to_komst nog voor ons verbergt! hoe' weinig
•• duistere
wy meer zo ongeftoord , zo hartlyk o :ize vriendfchap
,, genieten zullen ! hoe wy, ligt cerlang geheel verwy• decd, in de diepee onzer eigene frnart aan bet mede;, gevoel van elkanders rampen naauwlyks ruimte zullen
., kunnen geeven ! Alie die droevige vooruitzichten zyn
opgeklaard ! Alle die bange zorgen zyn verdweenen !
De zwartfle nacht is voor ons in bet niet vergaan, en
„ bet heerlykst daglicht aangebroken ! "
O& in deeze Redenvoering werd de Redenaar door
een
„
„
„
„
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een Feestmuzyk verpoosd ; en doortnengt by die vcorts
aan de beftemming van dien Dag beantwoordende Rede
met Dichtftukken , gevolgd naar FEITH en ZEELANDUS,
arders BELLAMY .
X . Redenvoering , by gelegenhcid van het Dank- en
Vreugde feest , gevierd wegens he,' gczeel verlaaten van
den Vaderland/then grond , door bet Engelsch-Rusfasch
Leger ; uitgefprooken in de Groete perk ie Vlisfngen,
op den 19 van JJinterrnaand 1799, door G. VAN KOOTEN , Leeraar by de Nederduitfcle Hervorm(le Gerneente, en Stads Onderwyzer in de Griekfche en Latynfche
"aalen aldaar . Te Vlis/ingen, 7y J . 1 . Corbelyn, z$oo.
drz gv . livo . 25 bl.
ekend is bet, hoc de Leeraars der Nederduitfche Her.
vorrnde Gemeente zich, eenigen uitgezonderd, althans
in bet voormaalig Holland , onttrokken hebben aan de
verz,)eken , oni op den Dank- en Vreugde-dag voor to
treeden . Wy laaten de reden dier weigeringe aan haare
plaazs . Anders da t pier over de Vlisfingfche Kerkleeraar VAN KOOTEN , die, door den Raad dier Stad opgeroepen, cm ten dien Dage eene Redenvoering to houden,
zich naar dit Befluit , 't geeu by vereerend noemt, fchikte, en ook, op bet verz,)ek vau dien Raad, zyne Redenvoering in 't licht gaf.
Dezelve is des lichts overwaardig . VAN KOOTEN
fpreekt de taal van een aandoenlyk hart ; by is verheugd over bet aantreffen van die gelegenheid . Zyne
welwillenheid geeft by met c eeze woorden to verftaa ;3 : „ Nooit had ik bet genoegen, oni tot U, myne Stad .ge„ nooten ! in 't gemeen to fpreeken : nooit was misfchien
„ een gunftiger tyditip gebooren, om ingaug in uwe barten to vinden, dan in dit ple ;tig uur . en zou ik dart,
„ als een Wend myner tnede-tnerfchen, als een bemire
„ naar van myn Vaderland , deeze gelegenheid nict met
„ vreugde aangrypen , om de vreeze en liefde GODS ill
„ uwe harten to planten , en zoo iets tot uw gelui; „ tot uwen vrede , uwe blydfebap en voorfpoed by to
„ draagen? Neen ! die welius t was to edel voor myn hart ;
„ en de aandoening, de dankbaarheid aan GOD, waar toe
„ ook uwe harten geftemd zyn, zal myne hoop op eenen
„ gezegenden uitflag niet befchaamen ."

15

Hier
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Hier op verzoekt by der Toehoorderen aandagt, daar
by , in de eerfte plaats, „ de doorflaande blyken van
• GODS weldaadig beituur leevendig zal trachten of to
„ maalen, -- en daar na bun tot een Gode behaagelyln,
• en voor bet Vaderland -heilzaam gedrag zal opwekken,
• om zoo hunne harten tot eene vuurige dankzegging en,
„ betaamiyke vreugde to bereiden ."
Vol van van een warai gevoel, fchetst by den gevaar .
lyken ftaat en bet lot van Noord-Holl«nd, en de Redding
utt lien nood . En wie kon ze beier fchetfen, dan eca
Man van die b :kwaanlheden, die zegg~m molt , naa den
Oorlogsramp befchreeven to hebben : . s~. . „ Verfchoont,
T.! de aandoeningen van myn hart ; ik heb ook eens
•• W
met myne Vrouw en Kinders in de elenden des Oor„ logs gedeeld -- ik heb de ba1 .laadigheid van plunde• rende krygsknegten ondervorden, den fchrik, die vuur
,, en zwaard aanjaagen, gevoeld - ik heb gegoede men,, fchen van alles beroofd gezien , en hunne jammerklagt
• gehoord ! - Die herinneriug treft nog myn hart, en
„ doet my to gevoeliger deelen in bet rampzalig lot on .
„ zer Landgenooten ."
Wy kunnen ons niet wederhouden om bet geen by daar
op laat volgen of to fchryven ; die fchildery doet den
Redenaar eere aan . -- „ Ook Gyl, zyt getroffen, my• ne Vrienden ! Stort vry een ftille traan van dankbaar .
• held , wegens de verlosfmg des Vaderlands van zoo
• akelige rampen! -- Schaamt u bet gevoel uwer bar,, ten niet, en verheugt u in den GOD onzes heils ! Ja,
„ myne Stadgenooten ! Gy hebt nog sneer dan an 3e.ren
• Y ier toe ruime lof Welk cen verfchriklyk lot had
„ u kunnen treffen! ®- Verbeeldt u! Eene ontzachlyke
;, vyandelyke Vlo^ : nadert uwen wal -- bet do derend
• gebulder van het verwoestend o3rlogs-tuiz doet uwe
• veege Stad daveren --- ertzetting en angst verbleekt
• bet gelaat - elk verwacht rnet zidderrng zyn treurig
,, lot -- de tedere moeder drukt nog voor 'r laatst haaren zuigeling met fchreierde
aan haare angfti• ren
„ ge borst ! -- Helaas ! welk een
ooYen
fchriklyk gekraak !
• help GOD! daar ftygen rook en vlammen ten hemel • daar ftorten toorens en huizen neder ! Ach ! waar
„ been ik r~yne oogen flaa, daar aanfchouw ik verwoes„ ting en elende ! Hier zie ik de lyken van myne mede• burgers onder de puin begraaven ! -- Daar vervult
„ bet naar gehcrm eerier wanlioopige myn hart met wee .
,, dem !

163

REDENVOERINGEN.,

• dom ! Ginds zie ik eene zwakke Moeder by bet lyk
• van haaren gefneuvelden Zoon ; zy verloor in hem den
• fteun van haaren Ouderdom ! Daar ftaan elendigen,
,, ter naauwer nood ontvlugtten zy den flood, en za„ gen hunne bezittingen , bet erfgoed der Vaderen, ten
Helaas ! myne arme Stadge• prooy der vlam !
„ nooten ! welk een yslyke ramp is ons overgekomen !
„ Ach ! wie redt ons uit zoo banger nood?
„ Dan , waarheen vervoert zich myne verbeelding ?
• Niets van dit alles heeft ons getroffen . Wy hebben
• geene gevaaren gczien ; wy hebben itil en veilig ge• wooed in bet midden der verwoestingen van den fel .
Wy , op wien de Natie met mede,, ften kryg .
,, lyden nederzag , voor wier lot zy beefde , wy zyn
„ verfchoond ! Terwyl zy, die zich geheel veilig acht• ten , die anders de toevlugt waren voor elk, die de
• woede des oorlogs ontweek, verwoesting en dood ronds .
• om zich zagen ."
Ook deeze Redenvoering werd afgewisfeld door een
itreelend Muzyk , gelyk ook by bet begin en einde der
Plegtigheid door fpel en gezang gefchiedde ; tot welk
laatite de drie eerfte en laatfte Coupletten uit den Feestzang van den VVlisfingfchen H . VAN ROYEN , thans
Lid van bet Vertegenwoordigend Lichaam , gebruikt
werden .
Het tweede lid deezer Redenvoering ademt reine Va .
derlandsliefde , zuivere Godsvrugt , ernflige Pligtvermaaning. -- o^ ! Hoe wel-verdiend maakt zich zulk
een Christen - Leeraar by zyne Stadgenooten , by bet
Vaderland!

Memorien van Rechten der Burgeren CORNELIS VAN DER fOEVEN en JAN EYKeNRROE[t, met bet Berigt, betrekkelyk tot die
zaak , van den Hove over de voorumalige Cewesten Holland en Zeeland. In den Haag, by Sneyders en van Tienea
in Comp ., r8oo. In gr . 8vo .

an deeze veel gerugts maakende zaak zyn weinigen onzer

V Leezeren onkundig. DeUitgvrsdzeVamg
ling van Stukken geeven, in een Voorberigt, den loop van die
zonderlinge gebeurtenisfen op . Kortlyk komt het bier op neder ; en dit to vermelden zal genoeg weezen om o7ze Leuzers
met den inhoud van dit Stukje bekend to maaken : terwyl vdy ,
zo min als de Uitgeevers, „ willen beoordeelen, of but afar" man-
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„ tnante en fteutge, in de Proclamatie vervat, door de gevol„ gen niet eenigzins worden tegengefprooken -- noch of de
„ Politique Dispoftien, daar het alles op rust, een Regterlyk
• rigtfnoer kan uitmaaken . "
De Proclamatie van 23 Nov . 1798, met welke dit werk eea
aanvang nam, hieldt nkt minder in , dan : „ Het is onder„ tusfchen niet dan al to wa-1rachtig, dat 'er onder een aantat
„ misnoegde en kwalykgezinde Ingezetenen deezer Republiek
„ een aanval tegen de veiligheid van den Staat was beflooten ,
„ welke niet minder ten doel heeft gehad, dan om, door eene
„ totaale omkeering van de tegenwoordige Conftitutioneele
„ orde van zaaken , de verbryzelde zetels van bet Schrikbe•
„ wind weder op to richten , en bet Bataaffche Volk to rug to
„ brengen tot lien heillooz_n ftaat van verwarring en over„ heerfchin, , waar van bet , op den altoos gedenkwaar .
„ digen dag van den 12 Juny deezes Jaars, zo gelukkig is ver .
,, 1o~t , en dat eenige Perfoonen, verdagt van aan de Zamen„ zweering deel to hebben gehad , op onzen last in verzekering
„ zyn genomen ."
De nnsdaad, den Burgeren c . VAN DER noEVEN en j . EYKENBROEK , toen in verzekering genomen , ten taste gelegd, is :
• Dat zy zich nict ontzien hebben met diverfe kwalyk gelh• tentioneerde Perfoonen , zo in- ais buiten dit Gemeenebest,
• to Machineeren en werkzaatn to zvn tot herftelling hier to
„ Lande van dat Gouvernement , welks onthinding , voorge .
• vallen op den 12 Juny des Jaars 1798, blykens opgevolgde
• ,Ypprobatoire Proclamatie des Uirvoerenden Bewinds alhier
• van io OEloher daar aan volpnde, noodziaklyk was tot be• houd der Vryheid , tot heritel van de gefchondene 0 p per.
• magt des Voiks , en tot handhaaving van de Staatsregeling,
• en pligtmaatig vo,lr elk Burger, die prys fteit op de getrou .
• we handhaaving derzelver ; mitsgaders om daar toe under• fcheidene Ingezetenen door Brieven aan to hitzen, en aizo
• bet Gemeenebest aan gevaarlyke fchokken eu beroeringen
Naa bet aanvoeren der bewysftuk3
„ bloot to ftellen."
ken , luidde bet Vonnis over VAN DER HOEVEN en E i(EN .
BROEK, otn geftraft to warden mct bet, Zwaard ol •er bet Ho fd ;
twaalfjaarig Confinement, opgevolgd door een eeuwigduurend Ban •
nisfement .
Dit Vonnis flondt den 23 December 1799, dertien maanden naa de Proclamatie, uitgevoerd to Worden ; dan bet verzoek van eenige Burgers , daags to vooren gedaan , bragt to
wege , dat bet Wetgeevend Lichaam Surcheance verleende.
Dit hadt ten gevolge cen onderzoek, of, en in hoe verre,
ter bevordering van bet algemeen belang des Vaderlands, eenig° Remisfie van ftraf-fe, met betrekking tot eel of ander der
voorgemelde Perfoonen . zou kunnen plaats hebben .
Hier
itit fprooten de Memorien in Regten der Burgeren VAT zrzR IIOELRTT . 1800 . No. 4,
N
v5x
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en EYKENBROEK , en bet Berigt van den Hove , is dit
Boekdeeltje to vinden .
be Commisfie, tot bet voorgemelde onderzoek gelast, bragt
den iS Jan . een Rapport uit, 't welk hier op neder kwam ,
• dat wegens den aart der Misdaaden in de Sententie ver• meld - den tyd des bedryfs -- de tegenwoordige gefteld,, held des Lands, en de n tuur der ftraf, eenige Remisfie 7tan
• plaats hebben - dat daarenboven deeze Remisfie bevorder .
,, lyk kon zyn aan het algemeen belang des Lands, door ver• eeniging der gemoederen - en dat 'er tevens behoorlyk ge• zorgd moest worden voor de veiligheid der Maatfchappy ."
Gevolgd van dit Befluit , „ om aan c. VAN nER HOE• VEN en J . EYRENSROEK, beiden gedetineerd op de Voorpoor„ to in 's Haage , to verleenen remisfie van dat gedeelte der
• fraf, wair by zy geco idemneerd waren om gebragt to wor .
• den ter p'aatze, waar men gewoon is voor de Hoven van
• het voormaalig Holland en Zeeland Executie van Crimineele
• Juftitie to doen , en aldaar met bet Zwaard over 't hoofd
• to worden gefiraft."
Dus hebbea wy in dit Stukje die geheele zaak, zo verre dezelve tegenwoordig gebragt is, voor oogen .
De Uitgeevers
befluiten hun Voorberigt met de betuiging, „ dat bet to wen• fchen zy, dat a!le buiten- en binnenlandfche aanvallen tegen
„ den Staat, by de volkotnen ontdekking, zo min hinderlyk
„ voor de algemeene rust mogen zyn ; dan zal men heeds kun• nen zeggen : De Schrik was bet meeste! "
vEN

4ddres aan 't Vertegenweordigend Ligliaam des Bataaffchesr
Folks, ep den 27 5'anuary i8oo, gepr6efenteerd door ISAAC
CORNELIS MARCEL .
Deorum irn Diis relinquenda :. CiceRO.
Te Amnlerdam, by J. van Embden en Zoon, i8oo . In gr.
8vo. 26 bl.
D . MEYER en CAREL ASSER , Advocaaten , betuigen in een
Voorberigt aan den Leezer, ., dat zy, uit een blaakenden
yver voor de zaak der Regtvaardigheid, 't Patrocinie op zich
genomen hebben van den Burger I . C. MARCEL, door de Kamer
judicieel van Dordrecht en de Mrrwede, wegen ; bet ontkennen van eenige Stellingen der Chrisilyke en Yoodfche Godsdienlien , tot eenen Furgergyken Dood gedoemd ." Zy meenen aan
bun , die de Gebeurcenisfen van hun Vaderland met een wysgeerig oog gadefaan, geen ondievst to doen , door bet publiek
maaken van 't Addres, door hun geconcipieerd, en door den
Burger I . C . MARCEL, den 28 Jan . deezes Jaars , aan de Eerfe
Kamer van bet Vertegenwoordigend Lichaam deezer Republiek
geprefenteerd .
Opgemelde Advocaaten voegen 'er by, „ dat, hoe zeer zy,
aan
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non den eenen kant, door bet opflellen van dit Addres geenzins wifen gerekend worden to ampleaeeren zodanige gczegden, die de Gedetineerde prntenfelyk zou hebben gebez ;-Id, zo
vermeenen zy , aan den anderen k;nt, dat die Coridemnatie
.an zodanigen aart is, dat 't der Pat . Natie ten hoo teen aan
gelegen ligt to verneemen alie de omflandigheden, die aanleicling daar toe gegeeven hebben ; ten einde bet verlichr gedeelte des Bat . Volks beoord ,-,ele , of 'er waarlyk termen
waren van , ook uit zynen naasn, een Lid der Maatfchappye
uit bet midden to neemen
van zyne Eer to berooven ---van zyne Posten tQ ontzetten vyftig jaaren op to fluiten,
en dan ten eeuw1gen dage to bannen
dan of, in tegendeel , die Lspresfen (eens door den Cedetineerden gebruikt) we[ onder bet bereik vallen van de Menschlyke Wetten
en Regters ."
De . plaats uit crccRO , op den Tytel gebezigd , wyst genoegzaam uit , waar dit A .ldres heenen loopt . Ten dien einde
geeven de Advocaaren een verhaal van het in deezen gebeurde ; waar op zy voortvaaren om to bewyzen , Vooreerst , „ dat
• het Vonnis tegen MARCEL eweezen, ails iirydig met 's Lands
• Wetten en de Staatsregelin-, aan eene volftrekte Nulliteit
• laboreert ."
Ten anderen , „ dat bet Vertegenwoordi• Bend Lighaam alzins gere tig l en dus (onder reverentie)
• v erpligt is, hetzelve nul en van gcei,er waarde to ver• klaaren ."
Het 4ankundigen van dit Stukje is ons, bet Beaordeelen ander

rer work.
Fabelen en Vertelfels , door A . L. BARBAZ .
Ifie Deel. Te
lhnJleldam, by P . J . Uylenbroe'a, 1799. In gr . Svo. 96 bl.
onder de hulpniddelen om deugden aan to kweeken , en
T~j onderfcheidene gebreken , 't zy van geheele Volt,en of
van byzondere perfoonen, onbeledigend, doch met na'ruk, to
gispen, mag bet onderwys in Fabelen als een der voornaamften gerekend worden ; en naar maate de toefpeeling dezer Fabelen op zedenkundige ondexwerpen vernuftiger en krachtiger
i5, naar even die maate vermcerdert de waardy derzelven .
flit laatst vereischte hebben wy zeer voordeelig aangetroffen in fchier alle de leerzaame Fabelen, die de kundige BARBAZ bier, ten getale van zeven-,n-dertig, in dichunaat heeft
vervaardigd, en zynen Landgenooten acnbicdt, in de hoop, dat
eene gunlUge ontvang~t betn moge aanfpooren, om dic cerfle
Deeltje van tyd tot tyd met een ander ie vcrvolgen
Wy vertrouwen, dat de Schryver zich in oeze hoop niet bedro ;en zal
vinden ; althans wy hebben deze Fabelen , over het algemeen,
met veel genoegen geleezen . Wel is waar, wy hadden bier en
M a
daar
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daar eenige verandering in de poezy gewenscht, waardoor derzelver vloeibaarheid konde bevorderd zyn geworden ; dan wet
menschlyk werk is voor geene aanmerkingen en verbeteringen
vatbaar? Wy willen dus, in plaats van het overig gedeelte de,
zes verfags met onze aanmerkingen op to vullen, liever voor
onze Leezeren ter proeve eene dezer Fabelen affchryven , op
dat zy van de vindingrykheid en het deugdlievend oogmerk
des inaakers nader overtuigd worden, en kiezen daartoe de
derde Fabel, hebbende ten opfchrift :
'S WAERELDS SPEELTOONEEL,

De waereld is een fpe eltooneel :
Elk fpeelt zyn rol en krygt zyn deel ,
Zegt VONDEL, de adelaar van Nevrlands dicbtrenreijen ;
My lust deez' fpreuk, zoo wet bedacht,
Zoo vol van waarheid en van kracht,
In dit verte fed edt to breidn .
#

#

~

Den Boer, die nooit een fcbouwfpel had
Bezigtigd, kwam, in zekre flad,
To gast by eenen zyner vrinden .
Ben man van goed verfland, en wonder feherp van oog,
Ono overal iets in fe vinden,
Dat tot opmerking hem bewoog.
Naadat men 't middagmaal, al fchertzend, had genoten,
Zoekt onze fledeling den veldbewooner aan ,
Om na den fchouwburg eens to gaan ;
En Yapik -buur had rasch daartoe beJlootert :
Dus zoo gezegd, zoo ook gedaan .
Zoo rasch by in de zaal des fchouwburgs is gekomert,
Staat by verflonrd
Door al den zwier, lien by 'er heeft vernomen,
Wyl ieder ddar zyn' /land door kleederpracht vermomt . -~
,Vint,ochem! roept de Boer, wie zag dit van zen leven!
Is dat nou die kamedie, vrind!
WFarvan je 'efproken hebt? Min oogen zayn verblindl
'k Wed, menig zouw 'er wat om geeven ,
Dat by 't ook had 'ezien, zoo waer!
't Is, bay men keel! ook byster raer!
Zie zoo! kom, laeten we ongs no's we?r raer huis begeeven .
Hel, hei wat! zegt de Jledeling,
; gezien : dal dock, dat gy ziet hanger,
Gy 4ebt no- vies
Words daadlyk opgehaald, Bran ziet ge eene opening,
Een' rumen omtrek, waar het feel wordt aangevangen .
AM droeli! roept de nieuweiing,
.Dot
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Dat 's , waerlyk, ien betovering!
. toen 't gordyn ahree naar boven ging.
Ily fprak neg
Ben lomrig bosch , een zee , met wentelende baaren,
Een prachtig koningthof, een kerker, naar en doodsch,
Verbaast d'onnoozlen Boer, die 't gapend aan bleef flaaren y
Needy en fpraak, 't was alles even grootsch,
Dewyl men juist then dog een vorstlyk treur feel fpeelde :
Hier zag men der tyrannen weelde,
Doch sevens hun rampzalig end' ;
Dddr zag men vleijers ne2rgebogen ,
En flaaven zuchtende in de elend' ;
Hier zag men nu , tot Ilot , verdrukte deugd verhoogen .
't Cordyn volt eindlyk neer ;
En onze landman weent . - Wel, 5'apik! vraagt hem de ander,
Zeg, hoe gevalt het u? -- Och, zucht hy, ec/t, menbeer!
Krioelt zoo 't menschdom deur ntalkander ?
Wacht maar, gy ziet nag aanJlonds meer .
w-- Mingling! de klucht begint : de hofzaal van den koning
Is nu hervormd in eene baerenwooning,
Gelegen in een lie flyk dal :
Dddr zcg wen twee gelieven weenen,
Mien con belagchelyk geval
,fin 't vryen had gefloord, dock zich in 't eind' verlinen ;
Een kleine dens beJlaot bet all' .
De goede 7apik lagcht. Naa't einden der vertooning
Begeeft de fledeling, die reel
Verkeerde met de ac2eurs, zich achter op 't tooneel,
En wyst nu aan den boor den uitgekleeden boning,
Vie, filet d'ontboeiden flaaf, thans vry van eerbetooning,
Gerneenzaam bezig was in 't fmeeren van zyn keel.
Nu fpalkt de nieuwe fchouwburgganger
Een paar groote oogen op, en roept : Wel fatans ! kayk,
Deus was ien prins, die/laef : non zayn ze elkaar 'slayk!
Kedaer! ik vat 'et non filet langer .
Flier ziet ge, entwoord myn wysgeer hem,
Flier ziet go 't juiste beeld van 's u'aerelds ydelheden
De vorst, die korts no,- praalde in zyde en gouden kleeden,
Door ieder flaafscia wierd aangebeden,
En 't all' deed fiddren op zyn /lem ,
Wordt 40, wanneer zyn rol op de aarde is afgelapen,
Wanneer de dood voor hem 't gordyn des levens fluit,
Den minflen flaaf gelyk, die voor hem I;eeft gekropen :
In 't graf heeft alle grootheid Wt .
Gy hebt een treurfpel en een kluchtfpel zien vertoonen :
Dit wordt op 't aardscli tooneel cob insgelyks gefpeeld :
Nu ziet men eens de deugd en de onjchuld hoonen ;
Van ziet men haar, non flle rampen , krooneee 3
Ns weeps men eens, als 't nydig lot verveelt,
Al 3
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Dan lagcht men weer, daar ons een zotheid flreelt .
Zoo goat het met den mensch : by is a6eur geboren .
Genoeg : by zy flechts wel bedacht,
Zyu rol naar eisch to zien volbragt
Dan is hem billyk loon befchooren .
JUct reden laat ons dan die groote Dichter hooren :
De waereld is een fpeeltooneel
Elk fpeelt zyn rot en krygt zyn deel.

Henry . In IV Deelen , door den Schryver van Arundel. Uit
het Engelscb vertaald door ELISABETH aEzaLa , Wed . A .
WOLFr . Ifle en Ilde Deel. Met Plaaten . Te Amgeldam, by
de Wed . J . D6ll , i8oo . In gr. 8vo . Sol bl. behalven eene
Voorrede van XIX bl.
omans , van

zulk eenen ftempel ,

als

de bier aange-

kondigde, leezen wy altoos met vermaak, en meeneri
R
dezelven aan onze Landgenooten wd to mogen aanpryzen .
Lied : n van allerlei rang , betrekking , ouderdom en geaartheid , kunnen eenig nut uit dit Back trekken . Fyn vernuft , rykheid in vinding , bevalligheid van voordragt ,
mensch- en charaEterkunde, fraaie fchikking en zoetvoerige
aan66nfchakeling der byzondere voorvallen , zoo wcl als eene
blykbaa:e achting voor deugd en braafheid , vermelden hier,
als em firyd , de waardy van den Man, die zich verledigde,
om voor zyne Tydgenooten dezen Roman to ontwerpen en to
bearbeiden .
Ooze Lezeren met den hoofdinhoud van denzelven bekend
to maaken , gedocgt deszelfs kunflige famenftelling niet, dewyl de Historic zelve daarby .)f ve liezen zoude, of wy ons genoodzlakt zouden zien, door eene al to omflagtige fchets, de
paalen van cns beftek to overfchreeden . Wy zuilen dus alleenlyk
zeggen , dat de Held dezer veidichte Gefchiedenis een zeer
beminnelyk Jongeling is, die zich in onderfcheidene toeftanden,
in meer dan 66ne betrekkirg, en onder de verbazendile lotwisfelingen , op eene belangwckkende en voorbeeldige wyze gedraagt, en d2 achting , zoo van vriend als vyand , door zyne
edele hoedan ;gheden weet uit to lokken . „ Henry ," dus zegt
de Vertaallter in de Voorrede, .„ is geen Grandifon, maar ook
• geen Tom .7ones : by is niet zoo verre boven alle zwakhe• den als de eeffle, en op verre na niet zoo in de magt der
• drif en als Tommy ; maar by is even beminnelyk , en verdient
• oneindig meer onze achting . Onze meisjes zallen , zoo
• lang ze moed in een' man beminnen , zeer met hem inge• nomen zyn . De overi„e perfoonen dienen meest alien otn
• het character van Henry to doen werken en doorfchitteren ."
En em weinig verder laat zy zich , over hut gehecle Werk,
zeer
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zeer joist, dus hooren : „ Menfchen die fchriklyk veel work
• hebben om Jacobus to begrypen , als die groote vriend
• der deugd zegt ; dat her geloof, zonder de werken , dood
„ is ; zullen hier alles to wettisch , to werkheilig vinden .
• Zy , die gemakshalve liever leeven zouden , zonder in God
• to gelooven , of zich weinig aan zyne wetten gelegen laa„ ten Iiggen , zullen bier to veel gedweep en dweepery in
„ vinden ; maar zy , die hunne hoofdfludie van den mensch
• maaken , de vrienden der orde en deugd , zullen hier veer
„ vinden, 't welk hunnen aandacht aangenaam bezig bouden,
„ en hun hart met gevoel vervuilen zal ."
Mtt ceel genoegen hebben wy de naive en vernuftige Voor .
cede der Vertaalfter gelezen , waarin zy hoofdzaaklyk fommigr.
Boekbeoordeelaaren gispt , wegens hunne liefdelooze en onbedachte uitfpraak over gelchrifcen , die , al voldoen dezelven
juist aan hunnen geoefenden fmaak niet , echter voor de be •
hoeiten van veele min gevorderde tydgenooten wel berekend
zyn .
,, Hot meest," (dus laat zy zich onder anderen uit) „ waar„ over ik met de Recenfenten verfchil, beftaat hierin : zy ver„ beelden zich, dat men noch good, noch nuttig fchryfc , zo
• men niet voor hun en hunne Lezeren fchryfc ; zy oordeelen
• over fchriften, opgefleld voor den land- en workman, als een
„ Franfche kok over den fchotel van een' arbeider zoude oor.
• deelen : zy keuren af, dat men de pen opneemt, indien men
• niets oplevert, dat voor geoefenden fmaaklyk is . is dit wet
• redelyker, dan dat men zoude eifchen , dat men op de week• lykfche markten mots bragt dan Ananasfen, de fynfte tuin .
„ vruchten en groenten? dan keurig wild en gevogelte ? dan
., dat men in groote Steden niet duldde , dat 'er gaarkeukens
„ en kleine kroegjens geopend wicrd,en ; maar alleen aanzienly• ke logementen ? dat de Regeering de brood- en koekenbalc„ leers hunnen winkel deedt fluiten , orn niets dan banker en
„ confituuren to laaten verkoopen? dan dat men den Emit wen• jaagde , om den horologiemaaker in zyne plaacs to ftel• len ."
En elders aldus :
„ Een ongeoefend l ::esiichtig man noemt platte rymen, ge• dichten ; voor hem zyn zy het : by words daardoor zoo ge• leerd, zoo geiticht, z- .)o vervrolykt , zoo in verwondering
„ weggerukt, als wy door den Sterrenhemel van van Alphen,
• de odes van Feith, of de Osfr in, zoo onovertrefbaar fchoo :a
• door van de Kasteele vertaald , d :' 't men bet Engeisch moot
• kennen om die vertaaling to kunnen bewonderen! Geef eene
• degeiyke huisvrouw en moeder , uit doze clasfe, cone dank• zogg ng voor genooten fpyzen, in vier regelen, waarin hemel
• ryawt op gewemel, en God ryrnt op genot ; en zy zal hot eei
„ danklied noemen, dat haar zoo treft, als one het: gebed van
,, Abz-
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• Abadona in Klopftoks Mesfias . Geef haar een liiedje, waariti
• noch cadans , noch verfificatie, noch leiding is , maar dat
• fiks rymt , en waar in de overwinning eener vroome ziel
,, over eene zondige begeerte bezongen wordt, en dit zal haar
• Jerufalem deliverata zyn . Geoefende verftanden, wier finaalc
„ zuiver is, flaan zoo een boekje op , zien het in, leggen het
• weg, en zeggen : 't is goed ; het voldoet aan het oogmerk ;
en dit is de waar• inaar 't is niet goed voor my ,
eid."
h
•
Gaarne willen wy toeftemmen , dat in deze Voorrede der ge .
achte Vertaalfter veel waarhcids opgefloten ligc ; doch wy
kunnen echter al hec door haar gezcg le , op verre na , niet
voor onze rekening neemen : en fchoon dit verflag reeds to
verre is uitgedyd , om ons hierover nader to verkiaaren, of
cus in byzonderheden in to laaten, voegen wy hier alleenlyk
by : dat (naar ons oordeel) de man, die, door zyne geichriften,
zynen ongeoefenden tydgenoot, op eene menschkundige wyze,
allengs tot verhevenere begrippen zoekt op to leiden, en des .
zelfs zedenlyken fmaak trapswyze to verfynen , door hem van
lieverlede waardigere leesoe£eningen voor to disfchen, meer by
bet menschdom verdient, dan hy, die door zyne werken, steeds
gewyzigd naar den traagen voortgang der algemeene volksverlichting , ja , wel de geringe vatbaarheid eener eenvouwige
volksmenigte ftreelt , doch tevens voor deze den weg gefoten
houdt, om zich boven ha laage peil haarer gewoone kunJig,p
h~den to verheffen .

1let Leven van 7efus , voor Kinderen, in vyf Samenfpraaken ,
door G. VAN ALPHEN , Krankbezoeker . Te Thiel, by A . H .
van Elten, 1799 . In 8vo . 42 bl .
1 wederom sets voor Kinderen . De Thielfche Krankbezoeheeft , in vyf Samenfpraaken , tusfchen
A
ker
cen Vader en Zoon, eene korte fchets willen geeven van het
VAN ALPHEN

geheele leeven van Jefus . De eerfte handelt van zyne kindsheid, de tweede van zyn heilig leeven , de derde van zyne
leer, de vierde van zyne wonderen, de vyfde van zyne lotgevallen . Men mogt deze taak , tot zoodanig einde , nog we!
eenigzins anders uitgevoerd wenfchen . Maar elk doet, wat by
kan. Wy pryzen 's Mans welmeenende zucht , om voor do
$inderen der Hervormde Gemeente to Thiel nuttig to weezeta .
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LETTER.-OEFENINGEN.
herkfaring van den Brief aan de Hebreen, door G . EONNET , Doelor en Profesfor der H . Godgeleerdheid,
en Academie - Prediker to Utrecht. hllde Deel. Te
Utrecht, by W. van Yzerworst, 1799 . In gr. 8vo .
333 bl.
it Zevende Deel des arbeids van den Hoogleeraar
over den Brief adn de Hebreen , loopt
D
alleen over bet Tiende Hoofddeel van then Brief. Van
sawNFT,

een Werk van deezen aart een aaneengefchakeld bericht to geeven, is niet wel doenlyk, ten zy men de
kanttekeningen der paragraaphen wilde affchryven .
Daarmede zoude den Leezer geringen dienst gefchieden, indien men hem niet meer z--ide ; en wilde men
van elke paragraaph een uittrekfel geeven , hoeveel
ruimte zouJe men dan wel noodig hebben ? Evenwel zullen veelen waarfchynelyk lets meer wenfchen
dan eene bloote aankondiging . Wy zullen daarom by
twee of drie plaatzen een weinig ftiittaan .
Ter gelegenheid van HES . X: 2, leezen wy, b1 . i3 .
„ Een confcientie der zonden to hebben, betekent, over,, tuigd to zyn, of, dat de zonden niet vergeven, of,
„ dat de zonden , als nog, Wet verzoend zyn ." Of
deeze bepaaling volkomen juist zy, is lets dat wy nu
niet willen onderzoeken : maar dit blykt 'er uit, dat,
volgens des Schryvers gevoeien, de zunden kunnen vergeven zyn, zodat de zondaar volkomen van alle ftraf
bevryd worde, en daarvan verzeiiering ontvange, zon .
der verzoen-l to zyn . Dit erkent de Schry ver, onmid .
dellyk na de aangehaalde woorden, uitdrukkelyk . En
op de volgende bladzyde leest men . „ 'Er bleef, ook
„ by den gelovigen Ifraeliet, een conlcientie der zon„ den . Schoon bewust van zyne rechtva :;rdigmaking
„ voor God, moest by echter zyn fchuld, die hem vol„ komen vergeven was , als nog onverzoend , aanmerLETT. IUUOO . NO, 5 .
N
„ ken ."
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„ ken ." Op biadz. 56, zegt de Schryver
flier
• [HEB . X: lo] heeft de Apostel [van heiliging fpree .

• kende] bet Ogg op . . . zulk eene afzondering en toe •
„ wyding aan den Heere , die ten gevolge heeft ge• meenf chap met God, en eeuwige zaligheid . En wat
• behoort daar toe voor den gevallen mensch? Voor
• eerst , zyne fchuld moet weggenomen , zyne zonde
• moet verzoend zyn." Hieruit fchynt to volgen, dat
de geloovige Ifraelieten, niettegenfl :aande hunne rechtvaardiging en de verkregen vergiffenis van zonden,
ene gemeenfchap met GOD hadden of konden hebgn , voor de daadlyke verzoening hunner zonden door
den dood van CHR1sTUS. Want op bladz . i5 leezen
wy : „ Geene zonde wordt gerekend verzoend to zyn,
• dan , voor welke de ftraf gedragen is ) bet zy door
„ den mensch zelven , of door eenen anderen, in zyne
• plaats ." - Hebben dan de godvruchtigen van oude tyden, heeft by voorb . Af1tAHAL1, de groote Vader
der geloovigen, geene gemeenfchap met GOD gehad ?
De Schryver zelve erkent [bl. 76], en hoe zoude by bet
ontkennen ? „Van ADAM tot op cHA1sa Us, waarn 'er . . .
„ menfchen die geheiligd wierden, die deel hadden aan
• de volkomen vergeving der zonden, en de vernieu .
• wing des Heiligen Geests ." De geleerde BONNET
heeft ook deeze zwaarigheid gevoeld, en tracht ze uit
den wech to ruimen . Handelende over vs . 18 , zegt
by, bladz. 92 : Vergeving van zonden „ is, in bet ge• meen, die richterlyke daad van God, waar door by
• den zondaar vry verklaart van alle de gevolgen zy .
• ner overtredingen , even als of by nimmer zonde geNu zegt de Apostel, waar zulk eerl
„ daan hadt
• vergeving is, daar is geen ofertinde meer voor de
„ zonde . - Hy wil zeggen, dan, komt "er geen offerande
„ meer to pas." Hierop maakt by zich, bl . 95, deeze
tegenwetping : „ Is 'er geen offerande meer nodig ,
• omdat 'er vergeving is, dan volgt , dat 'er geen vergeving heeft plaats gehad, zoo lang 'er Dog een of;, ferande voor de zonde nodig was :" en dat gevoigelyk vdor bet lyden van CHRISTUS „ geduurende een
„ tydsverloop van vier duizend jaren . . . geen waare
• vergeving der zonden heeft plaats gehad ." Hy erkent dat deeze bedenking zeer natuurlyk is . Oru ze to
beantwoorden , toont by vooreerst , bl . 96 env ., dat
• d gelovigen,) voor de komst van CUR1STUS in de tie„ geld,
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reld, Gene u'aare en volkorrene vergeving van zonden
gehad" hebben . „ Maar [bl . 99] dan blyft de tweede vraag . . . hoe kan Pauuts dan to kennen geven ,
dal de vergeving eerst een gevols is van Christus ofOm bier op to antwoorden, moeten
,, fercinde ?
• wy aanmerlken, dat 'er een tweeerlei vergeving . . is :
~, de eene is perfoneel, de andere raakt de gantfche Kerk,
• in haar geheel befchouwd : -- De perfonele verge .
„ ving . . . is die daad van God, waar door by ver• klaart, dat de zonde nimmer ftrekken zal, om den
• mensch to veroordeelen , en hem uit to fluiten van
,, de zaligheid ." Na eenige bygevoegde aanmeikingen
vervolgt de Schryver , bladz . ioo : „ Dat 'er eene
is , die hare betrekking heeft tot de
• vergeving
„ gantfche Kerk, in haar geheel befchouwd .
Deze
„ beftaat in de verklaring van God, niet, dat 'er geen
• zonde zal toegerekend worden ; dat kon plaats hebben,
• al was de zonde nog niet daadlyk verzoend ; en heeft
• ook . . . . plaats gehad ; maar . . dat 'er geen zonde
„ meet is, die de volkomen zaligheid der gantfche Kerk
„ hinderen kan ." Indien deeze verklaartrg de zaak voor
den befcheiden Leezer duidelyker maakt, wenfchen wy
hem geluk met een dieper doorzicht dan bet onze is . Wel
befteedt de Geleerde Schryver nog eenige bladzyden aan
dit onderwerp ; maar to vergeefs hebben wy getracht
de kracht zyner redeneeringe to vatren . Altoos kwam
in ons bet denkbeeld op, dat de gantfche Kerk, en de
byzondere Perfoonen , welke die Kerk uitmaaken , in .
derdaad een en bet zelfde zyn , en niet anders dan
door denkbeeldige aftrekkinge van elkander kunnen on .
derfcheiden worden .
Men weet , dat de Uitleggers bet geheel niet eens
zyn omtrent de aanhaaling van den XLften Pfalm, welke
wy H LB . X : 5 env. ontmoeten . Groote Geleerden befchouwen lien Pfalm als waarlyk Propheetisch , den
Mesfias bedoelende, en als zodanig door den Schryver
van deezen Brief aangehaald . De beroemde J . D . MnCHAeLIS heeft , in zyn Critifches Callegium, alle zyne
geleerdheid, alle fynheid van zyn vernuft, gebruwkt om
dit gevoelen to ftaaven ; ja rekent , blykens den titel
van zyn werk, den gemelden Pfa1m onder de drie gewichtig(ten raakende CHRIS FUS . - Andere groote Man .
men, waaronder CALVINUS zelve, denken, dat door den
Schryver aan de Hebreen op Christus overgebragt word
do
N .2
„
„
„
„
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de heigeen DAVID van zich zelven zegt , of, zo als
STINSTRA bet uitdrukt , in de Nareden van bet Eerfte
Deel zyner Oude root fpellingen opgehelderd, dat
bet gebruik, door den gemelden Schryver van deezen
Pfalm gemaalit , Jlegts eerie woordlyke overbrenging it
van Davids uitdrukkingera , geenzins eerie toepasfing vat;
Davids zaakelyke meeninge . Van weerskanten zoude men
een aantal van beroemde naamen kunnen bybrengen .
De Hoogleeraar voegt zich, bladz . 17, by hen, welken
den Pfalm befchouwen als Propheetisch en metterdaad
den Mesfias fpreekende invoerende . Of by daarin gelyk
hebbe, beflisfen wy niet. Maar de redenen, welke by
voor dat gevoelen inbrengt, fchynen ons niet zeer overtuigende . In bet voorbygaan beroept by zich op bet
gezach van PAULUS , dat is, van den Schryver aan de
Hebreen . Doch wat daarop kan geantwoord worden, is
boven reeds aangeftipt . -- Dan zyne voornaame reden is bevat in de volgende woorden op bladz . 28.
„ floe is Let . . to begrypen, dat deze Vorst [DAVID,.
• die zoo zeer was ingenomen met de Mofaifche inftel
„ lingen, en naderhand getoond heeft, hoe zeer hem de
• ftaatlyke vereering van God, voornaamlyk met offer• anden, ter harte ging, . . . . bier voor den Aiwetenden
• zou betuigen : Gy hebt geenen lust gehad aan Jlacht• offer en fpysoj'er, enz ." -- Hy werpt zich bier wel
fommige plaatzen der Schriftuure tegen , waarin bet
waarneemen van Gods zedelyke geboden gefteld wordt
boven de onlerhouding der plechtige inftellingen , en
tracht die tegenwerpmg to beantwoorden, door, bl . no,
to vraagen : „ Was DAVID niet . . verpligt, den Heere
„ offeranden toe to brengen ? of , beyond by zich in
„ bet geval , dat by , zulks willende doen, een uit„ drukkelyk bevel van God zou overtreden? gelyk bet
„ met SAUL was : of, . . eenige zedelyke pligten zou
„ veronagtzamen? waar op by den Propheet HOSES ge• zien zien wordt ." Noch bet eene noch bet andere van
deeze twee laatfte itellingen, kan men antwoorden . Men
kan toeftaan , dat DAVID zekerlyk verplicht was de
Mofaifche inftellingen to onderhouden ; en evenwel
kan men beweeren , dat by van de meerdere voortreffelykheid der zedelyke Wet duidelyk genoeg overtuigd
was , klaar genoeg begre . p , dat deezer onderhouding
voornaamelyk en in de eerfte plaatze gevorderd wordt,
om War by uitftek, vs . 9, bet welbehaagen van God
to
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to noemen,en alle plechtige verrichtingen daar by als niet
geeischt, met eene dichterlyke vryheid, voor to t}ellen .
Ik wil my bier niet beroepen op bet zeggen van God
by JEREMIAS, H . VII : 22, of by ASAP}I, Pf. L : 8 env.
Maar men leeze flechts hetgeen DAVID zelve zingr, Pf.
Ll : 18, I9 . MtcHAeLIs , die bet in de hoofdzaak met
onzen Hoegleeraar eens is , fchryft in zyn Crit. Colleg.
S. 301 . „ Een Dichter, vooral dan, wanneer by door
„ bet onverwachte verwondering wit veroorzaaken, bindt
• zich niet aan de befchroomde bepaalingen van den
„ Kort - Begrip - Schryver , die by ieder woord in vree• ze is, dat men hem zoude kunnen verketteren . Hy
• fpreekt louter, en wanneer alle Offeranden niet om
• haar zelfs wille zyn ingeteld, maar God order dee• ze beeldtenis iets edelers vorderde , waagt by, zon• der bedenken . de uitdru {king, dat God ze nooit ge„ vorderd heeft ."
Wy zouden bier nog iets kunnen aanmerken over bet .
geen de Schryver zegt aangaande Heb . X : 26-29.
Doch wy herinneren ons hetgeen wy reeds in de Bl.
semeene haderl. Letteroof voor 1798, bl . 204 env . over
Heb . VI : 4-6 aangeflipt hebben . Des Schryvers uitlegging van beide piaatzen is op denzelf'den leest gefchoeid, en onze aannmerkingen zouden dus h )ofdzaaklyk dezelfde zyn . Doorgaans befchouwt men de beide
gemelde plaatzen als gelykluidende . Dan de geleerde
J . D . MICHAeus verklaart, hiervan niet volkomen overtu,gd to zyn . „ Ik vinde bier niet duidelyk uitgedrukt,"
zegt by by HEB . X: 26, , dat de afvalligen voorbeen
• zelven Wonderen gezien, of buitengewoone gaaven
• van den H . Geest gehad hebben ; ook niet , dat het
• onmogelyk zy, hen weder tot Boete to vernieuwen :
• maar alleen, dat by, die van den Christelyken Gods• dienst afvalt, geen ander Offer voor de zonde hebbe,
• dewyl by, naamelyk , bet cldnige Offer verlechent,
„ hetgeen de zonde verzoenen konde . Niets vindt men
• aangaande de onmogelykheid van dit verfinaade Of• fer in het toekomende wed ,-, r aan to neemen ."
De Hooggeleerde BONNET is Academie-Prediker to
Utrecht . Meermaalen hebben wy gedachr, by bet doorleezen van dit Werk : zoude , misfchien , de Hoogleeraar ook den geheelen Brief aan de Hebreen in zyne
Predikatien verhandeld hebben .. en daaruit deeze Verklarirq zyn voortgekomen ? Maar naauwlyks konden
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wy nalaaten deeze gisf ng geloof to geeven, wanneer wy
bladz. 162 env . van dit Zevende Deel lazen : (de SchryN
ver handelt dear over Hlir; . X : 24, 25.) „ Wat zegt
• het, op elkanderen acht nemen ? Het woord, hier ge• bezigd , is otis reeds voorgekomen HIr OR . 111 ; 1 . , . ,
• Het is zoo veel, als, de aandacht tot eenige zaak
• bepaalen, en met behoorlyke oplettendheid daar om• trent verkeeren , om van dezelve eene naauwkeurige
• en zekere kennis to verkrygen .
Op elkandcreu
• acht nemen, zegt dan, „ naauwkeurig to letten op
„ „ elkanders ftaat , omftandigheden , gemoedsgefleld .
„ „ heid, gedrag en wander ." "
„ Dan 'er is velerlei achtnemen op elkanderen, dat
ten hoogften veroordeeld moet worden : omdat
•„ bet beginzel
niet deugt . ---- By velen is dat begin• zel laakbare nieuwsgierigheid. Deze menfchen zyn
• gelyk aan de Athenienfcrs , welker dagelyks werk
• was , seat nieuws to horcn , en to zeggen . Ze zyn
• zeer begeerig om to weten , wat 'er by anderen om• gaat . . . . Vooral , maken ze , gelyk iewand wel ge,, zegd heeft, van hun geheugen, als een riool,waar in
,, alle vuiligheden van den naasten als byeenverzameld
,, worden ; en wel , om dezelve tot kennis van ande .
• ren to brengen . Schandelyke menfchen . .
,, By fommigen ontftaat zulk een acht nemen uit nog
,, bozer beginzel : kwaadaartige nydlgheid. Ze kennen
,, hunne eigene zwakheden en misflagen ; en zien, met
,, leedwezen, dat anderen . . aan hun gelyk , of wel
~, boven hen zyn : dit is, by hen , een oorzaak van
,, kwelling en verdriet. Geen beter middel, om dat . .,
,, to verzetten , dan naauwkeurig to letten op de zwak .
• heden en misflagen van zulken , die zy benyden ,
• om zich daar mede to troosten, of . . . . daar van,
,, by anderen , gebruik to waken . Zoo verre wy aan
,, dit kwaad mogten fchuldig ftaaa, nioeten wy ons
,, zelven verfoeien . . .- No g vender gaat bet ,
„ wanneer men , eeniglyk uit een beginzel van boos.
,, heid, acht geeft c,p anderen, en wet , om hen on• gelu ,Aig t ,_° waken . 't Is daariina , dat men hunne
• onfi:huld,gffc bedryven . . . in cen verkeerd licht
• ftelt , hunne hreken
. . verzwaart , en . . .
„ fehan,lelyk .: leugaans verfi .-rt [verziert ]
. om
„ hen dan kwaadaarrrge lasterzucl,t ten procoi to ge,a
Elk ,
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„ Elk, die eerbied heeft voor dozen betaamlyken
„ regel , ' t gene gy wilt , dat u de menfchen doer, ,
„ doet bun ook alzoo , zal van zu'jk een zoortgelyk
• acht nernen op elkander een grouwel hebben
„ Zegt men 't kan echter van eenig nut wezen .
• Ik fla toe , dat , onder de Godlyke toelating en
„ hoog befluur , bet zondig bettaan en bedryf van
• den een, tegen den anderen , eon goed gevolg kan
• hebben . . - Maar dit einde, 't welk de nieuws• gierige , de nydige, of boosaartige waarnemer ook
• niet bedoelt , maAt zyn gedrag geenzins verfchoon„ lyk ; kwaad blyft altoos kwaad, al hadden wy 'er
• zelfs een goed einde mode voor . De Apostel leert
• oils, rtorr . III, dat der zulker verdoemnis regivaar• dig is, die dezen godlozen regel volgen , law ons bet
• kwaad doen , op dat 'er het goede uit voortkorne ."
Op deezen trant vaart de Schryver nog eenigen tyd
voort , en handelt vervolgens , bladz . 167 env., over
de volgende vraagen : ,, Wat verflaat de Apostel door
„ liefde, en goede woken ? Wat is de opfcherring
• der liefde, en der goede werken ? Hoe kan het aciit
• nemen op elkanderen cen gefchikt middel daar toe
~~ zyn 1 "
Wy kunnen ons vergisfen, maar houden niet onwaar .
fchynelyk, dat de Hoogleeraar, hetgeen by voor dee .
zen aan eene bepaalde vergadering mondeling had voorgedragen , onder eene andere gedaante , maar waarin
hierendaar nog trekken der voorige zyn overgebleven, tot bewerking van een uitgebreider nut heeft willen aanwenden : en dat by daarriede veel nut doen mo .
ge, wenfchen wy hartlyk .

Disfertatio exe •
getico-Theologica , continens vestigia do.`irinx de
immortalitate animorum in Lihns Jet . Inilrumenti
obvia. Harderovici, apud E. Tyhoj, 1799. In 8 vo .
in. f. 136 pagg.

JOHANNES JACOBUS METELERKAMP,

is ongetwyfeld eene der grnot(le verdienflen van
Ivan etdeszelfs
den Infleller van den Christelyken Godsdienst, en
Afgezanten, dat zy de verwacoting van een
t,ekomend leeven buiten alle bedenking geiield, en in
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bet allerheerlykst licht geplaatst hebben . Nogthans was
de Leer der Onfterflykheid, in vroegere tyden, zoo ver
of van onbekend to weezen, dat zy, integendecl, by alle
cenigzins befchaafde Volken, waarvan men kennis draagt,
van de oudite tyden af, of ftellig aangenomen, of ten
minften een voorwerp van befpiegeling en hoop fchynt
geweest to zyn .
Des to vreemder is 't verfchynfel , dat men in de
oude Godsdienstboeken der Jooden , die men niet zonder grond vooronderitelt , door bovennatuurlyke tusfchenkomften der Voorzienigheid in de waereld gekomen to zyn, of althans de voornaamfte gronden van een
Gcdsdienst, door Gods byzonder beftuur en uitdrukkelyken wil aan de menfchen geopenbaard, in zich to bevatten ; dat, zeggen wy, in deze oude Godsdienstboeken
der Jooden , zoo weinig melding gemaakt wordt van
den toekomenden ffaat der menfchen na den dood .
Sommigen, anders niet onverfchillig omtrent de hooge
waarde van 't Godsdienftig onderwys, daarin vervat,
zyn zelfs van oordeel geweest , dat 'er naauwlyks Jets
van die natuur in deze Schriften is to vinden , en bet
ontbreekt in onze tyden nict aan geachte mannen , die
aan dit gevoelen een hoogen graad van waarfchyuelykbeid bygezet hebben , door een nader en naauwkeurig
onderzoek van den waaren An van alle gezegden, waarop men zich dus verre, tot ftaaving van 't tegenovergefteld gevoelen, heeft beroepen . De Eerw. METELERRAMP heeft dan , in dit Academi .ch ttrydfchrift, ter
verkryging van de dotoraale wa .ardigheid, geen weinig
beduiciende taak op zig genomen . Hy maakt daarin
opzetlyk zyn werk , om de voetflappen van zoodanige
verwachting , die by vastftelt , dat in de Schriften des
0 . V . voorhanden zyn, na to fpooren,, en in 't regte
licht to plaatzen .
In bet eer to gedeelte dezer Verhandeling worden de
gewoonlyk bygebragte plaatzen, die daarop zien zullen, tot zekere hoofdclasfen gebragt, en daarover nog
al eenig licht verfpreid . Nicuwe gedachten van eenig
belting moot men 'er juist niet in zoeken . Men vindt
bier echter veel byeen vetfameld uit geachte Schryvers,
die over dit onderwerp opzetlyk gehandeld , of althans
over doze en gene pia :tzen, girds en elders, goede aanmerkingen geleevei d hebben . Vervolge_rds words , in
bet t'vce:le deel , al 't geen men meent, in doze plaatzen,
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tot ftaaving van de Leer der Onfierflykheid te behooren, als een geheel befchouwd, en tot eenige hoofdpunten gebragt, met aanwyzing van den ooriprong en
de voortplanting derzelve, en van de redenen , waarom
'er in de Schriften des O . V ., overeenkon.ftig derzelver eigen aart en doe] , niet meerdere en duidelykere
voetftappen van to ontdekken zyn .
Wy hebben deze Academifche Verhandeling met genoegen geleezen, en wenfchen de Harderwyk/che lloogleeraaren geluk met zulken Leerling , die van bunne
voorlichting en leiding met zoo veel verfland heels
weeten gebruik to maaken , tot vervaardiging van een
zoo welgeregeld opltel, dat allerwege getuigenis draagt
van de belezenheid en meer dan gemeene ervarenheid
des Schryvers , waarvan wy ons , zoo by op lien
voet, met- een weinig winder fchroomvalligheid en ingenoomenheid voor deze en gene verjaarde begrippen,
voortwerkt , veel goeds durven belooven .
De drie Wee - .Bazuinen ; van welken de eerfle en iweede
reeds voorby ; en de derde nu is begonnen , onder welke
do zeven Fiolen van do vvrake Gods worden uitgegoten
op de aardc : zynde do inhoud van twee Leerredenen,
gedaan binnen Londen , enz . den 3 en 24 February
1793, door ELHANAN WINCHESTER . Uit het Engelsch
vertaald. To zfmfleldanz , by J . A . Swalm. !n gr.
8va . 117 bl.
at de Eerw .
geenzins de regte man
D
is, om de Profetifche Schriften , naar derzelver
eigen aart en verheeven doel, uit to leggen, is ons,
WINCHESTER

by de aankondiging van 's Mans gefchryf tegen Paine (*), reeds gebleken . Men had daarom, onzes oordeels , deze twee Leerredenen , over de drie WeeBazuiren van bet B :;ek der Openbaaringe , aan den
Apostel Johannes doorgaands toege .fchreven, zonder m~rkelyk nadeel voor de Maatfcnappy der Christenen,
wel onvertaald kunnen laaten blyven .
De eerfle Leerrede handelt over gebeurde zaaken,
die men, daartoe lust hebbende, bier niet onaartig met
de
* Letteroef. r8oo, bl . 103 .
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de afbeeldingen Openb . IX, X, XI, kan vergeleeken
vinden . Eerst komt Mahomet, met zynen geheelen Saraceenfchen aanhang , en de verbaazende voortgangcn
van den Mahomedaanfchen Godsdienst, van de zevende
tot de elfde ceuw, als bcdoeld door bet eerfte Wee,
onder de vyfde Bazuin, to voorfchyn . Van bet tweede
Wee, onder de zesde Bazuin , worden alleen eenige
voornaame gebeurtenisfen aangewezen , die plaats heb .
ben moesten by deszelfs aanvang, en cten by 't einde,
Cm aan to toonen , dat ook dit tweede Wee voorby
is . Het geluid der zesde Bazuin zal al reeds, omtrent
van den jaare 1281 tot het jaar 1793 toe , gehoord
zyn . 'Er wordt eerst verflag gedaan van de verfchrikkelyke verwoestingen, wyd en zyd aangericht door Othomannifche legers, en vervolgends van de groote omwcnteling in Vrankryk, voorheen een der fterkte fteunpi
laaren van den pauslyken eerdienst . Met deze verbaazende gebeurtenis , die dit tydperk met de groottle
juistheid kenmerkt, is bet we de We ten einde gelo ,
pen, en de zesde Bazuin geheel opgehouden . En nu
begun aanftonds, zonder tusfcbenpoos, bet derde Wee,
onder de zevende Bazuin , welk met de geheele vernieling van bet beest , de vernietiging var, de Pausfelyke macht , zal vervuld zyn . Hierover handelt de
tweede Leerrede, waarin de voorfpelling omtrent de zevende Bazuin , Openb . X1 : I5--1$, vergeleken wordt
met de befchryving van de uitgieting der` Fioolen , in
bet zestiende Hoofdftuk . Alle heroeringen en omkeeringen , die , met de uitgieting der cerfte Fiool , in
1793 (*) zyn aangevangen, en byzonder tot ftraf zouden dienen voor de menfchen , die bet merkteeken des
beestes hadden , en die zyn beeld aanbaden , moeten
eindelyk uitloopen in den ondergang van 't Pausielyk
gezag, eerst in Vrankryk, de Nederlanden en Duitschland, vervolgends in Spanje, Portugal, op de Eilanden,
en dat gedeeite van Italic, dat aan de zee grenst , en
eindeiyk zelfs binnen Rome . Het Opperhoofd der
Roomfche Kerk zal niet langer regeeren ; zyne macht
en zelfs zyn naam zal verdelgd worden . Daarna zal
de Stad Rome ingenomen , uitgeplunderd , met vuur
verbrand , en voor altoos onbewoonbaar gemaakt worden .
(") In dat jaar zyn deze Leerredenen uitgefprooken .
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den . Dan zullen ook de Mahomcdaanfche machten aan
de beurt zyn . Het geheele Turkfche Ryk zal derwaate verzwakt , verminderd en verlaagd worden, dat bet
Christendom 'er niets moor van zal to duchten hebben .
Eindelyk zullen alle overgebleevene vyanden van bet
Koningryk van Christus, zoo wet Hei,ienf the als Roomiche en Mahomedaanfche , geheel uitgeroeid , en alzoo
de weg gebaand worden tot een allerheerlykften Kerkitaat, wanneer de verheerlykte Verlnsfer zelf in perfoon op aarde verfchynen , en in zyne waare grooot .
heid, duizend jaaren lang , zal erkend worden over de
gantfche aarde.
Over dit duizendjaarig Ryk worden
ons bier ook nog veele byzonderheden gezegd , alles op
grond van aangenomen vooronderftellingen , over dcn
zin en mooning van duistere voorftellingen, en geheimzinnige beelden in bet B •)ek der Openbaaringe , waar .
van bet niet moeilyk_ zou vallen to bewyzen , dat ze
even los en willckeurig zyn , als alle andLrcn, die men
van tyd tot tyd heeft z .*en to berde brengen .
Verdediging van den Bybel tegen de bedenkingcn van an
van deszelfs hedendaagfche Befiryderen, in cen reeks
van Brieven, gefehrccen door R . WATSON, Bisfchop
van Landaff en Hooglecraar der Godgelcer dheid nan
de Hoge Schole to Ca :;abridge . Naur de zcvende Uitgave uit het Engelsch vcr~aald. Te Rotterdam , by
N. Cornel, IM- In gr. 8vo . 203 bl.
"t A Aoge anders zonderling fchynen, met de weder.IN legging van con buitenlandsch Schrift , eer 'er
nog eene overzetting van 't oorfpronglyk Work , in de
Neclerlandfche taal, voorhanden is, to voorfchyn to ko .
men , de Vertailer van doze wel doordachte Brieven
aan Paine zal weinig tot verfchooning noodig hebben,
over de gemeenmaakrng van doze aitoos leezenswaardige
Verdediging van den Byhel, die zoo regt ggefch .ikt is ,
om het verlanun naar een tweede Stukjen van de beruchte Ecuw der Rede , zoo het anders iemand , die
nog niet verzadi .g d ware van bet voorgaande , mogt
bekruipen, merkelyk tc verrninderen, of wet geheel to
doen ophouden .
De beroemde Hoogleeraar w,TSON , die zich reeds
Jan g, al een doorkund g en yverig voorftander van de
zaak

lt . WATSON
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zaak des Christendoms , heeft leeren kennen (*), heeft
in dit Werkjen, waarvan binnen den tyd van twee jaaYen zeven uitgaven, en ook eene Hoogduitfche vertaaling, z ,, n in 't licht verfcheenen , de wigtig(te zwaaxighc:den, welke Paine tegen den By'bel, als eene Goddelyke Openbaring, in bet algemeen, en tegen de echtheid en geloofwuardigheid van alle bybelboeken in bet
byzonier , ;eopperd heeft, en welker meerendeel de
to enwerpingen der Deisten zyn, in eene geregelde orde, zoo veel bet gelchrifi van Paine toeliet, uit een gezet en opgelost, op eene wyze , die 's Mans verftand
en hart eer aandoet . De beantwoording der ingebragte
tegenbedenkingen is kort , klaar en nadrukkelyk . Alles client ter zaake, en wordt op een ernftigen toon,
doch overal met gepaste befcheidenheid, behandeld .
Zie bier, tot eene proeve van den fchryftrant, bet
begin van den eer(ten en laatften Brief. De eer(te vangt
dus aan : „ Onlangs is my een boek van u in handen
gekomen , bet welk ten opfchrift heeft : de Eeuw der
Rede, twede Siuk, zynde ene nafporing van ware en fabefachiige Godgeleerdheid ; en ik oordele het niet on .

beftaanibaar met mynen hand noch met de plichten, die
ik aan de maatfchappy verfchuldigd ben , u en bet publiek met enige aanmerkingen op een zo buitengewoon
gefchrift lastig to vallen . Buitengewoon poem ik hetzelve , niet uit hoofde van de nieuwe tegenwerpfelen ,
welke gy tegen den geopenbaarden Godsdienst hebt to
berde gebracht , want in dezelve vinde ik weinig of
niets nicuws ; maar uit hoofde van den yver , waarmede gy arbeidt , om uwe gevoelens to verfpreiden,
en uit hoofde van bet zelfsvertrouwen, waarmede gy
u .ve denkwyze voor waarheid houdt . Gy merkt bier
uit, dat ik u ten aanzien van uwe oprechtheid niet
verdenke , hoezeer ik ook uwe wysheid, in op zodanig ene wyze over z-)danig een onderwerp to fchryven , mn ;e in twyfel trekken : ook ben ik niet onwillig om to erkenmen , dat gy ene groote zeggenskracht
en veell fcherpzinnigheid in 1:et onderzoeken bezit ,
hoewel men bet my niet ten kwade duiden moet ,
wan(*) Tn een uitrnuntend Werkjen , by den Drukker deezes,
vddr eenip j :uren uiu<-g--even, getiteld : Brieven !ot
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wanneer ik my heklage , dat deze begaafdheden Diet
op ene voor bet menschdom nuutiger en voor u zelven
meet achtbare wyze zyn aangewend geworden .
„ Ik maak een aanvang met de inleiding van uw
book . In dezelve zegt gy, dat y reeds i, .ng v~ ;c :nemens waart uwe denkwyze over' Godsdienst - op,:n1yk
in bet licht to geeven, maar dat gy dit eigenl v' ; bewaard had voor enen meer gevorderden ouderdFsn ; . -Ik hoop Diet, dat 'er zich liefdeloosheid onder menge,
wanneer rk zeg, dat bet voor de Christen held geluku
kig zou geweest zyn, zo uw leeftyd ware vnleind geweest, voor dat gy uw voornenten volbracht haddet.
Met bet vervullen van uw oogrrerk zuit gy het
eloof van duizerden op losfe fchroeven gezet , aan
et hart van deugdzame lydenien alle hunne troostryke overtuiging van ene ioekomflige vergelding ontroofd , in bet gemoed van booswichten alle hunne
vrees voor aanflaande ftraf vernietigd , aan de overheerfching van elke drift den teugel gevierd , en daar .
door medegewerkt hebben , zowel tot de invoering
van ene algetnene onveiligheid , als tot bet- ongeluk
van byzondere perfonen , welke beiden bet zedenbederf gewoonlyk en meestal noodzakelyk vergezellen .
,, Niemand kan over den Priesterbiecht en daarop
volgende vergiflenis van zonden, zo als ze in de Roomfche kerk plaats hebben , ongunfliger denken , dan ik
Joe ; echter kan ik my Diet overreden orn met u dezelve to houden voor de oorzaken van de flachtingen,
die de Guillotine heeft aangericht . Tot het bedryven
van aile foorten van euveldaden waren de gemoederen der menfchen voorbereid,'niet, zo als gy veron .
derflelt , door deze of gene leerflukken van de Roomfche kerk, maar juist door dat zy dien Godsdienst Diet
volkomen geloofden . Wat heeft dan de maatfchappy
Diet to wachten van de genen , die de beginfelen van
uw boek zullen inzuien .
,, Ene koorts , w-.-he gy zelf en alien, die by u
waren, verwachtten , dat een eind van uw ]even zou
maken , herinnerde u met vernieuwde zelfvoldoening ,
dat gy de Emir der Rede gefchreven had ; en gy
weet dus , zegt gy , by eigen ervaring , dat uwe beginfelen den toets van bet gewisfe doorflaan . Ik laat
deze verklaring gelden voor cen bewys van de op .
recht-
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rechtheid uwer overtuiging , maar ik kan dit niet
houden voor een bewys van de waarheid uwer grondbeginfelen ."
De laatfte wordt dus begonnen : „ Op bet overig
gedeelte van uw werk kan nauwlyks enige aanmerking vallen . Het beftaat voornamelyk uit onbewezene
ftellingen, beledigende uitdrukkingen, lage befchimpingen, gyoordenjlryd, ongodlyk ydelroepen, en tegenflellingen der valfchelyk genaamde wetcnfchap (*) . Het
doet my leed, my, ten einde aan het onderwerp recht
to doen, in de noodzakelykheid to zien om zulk ene
harde taal to voeren ; en ben 'er in waarheid bedroefd
over, dat uw geest, ten aanzien van a11es wat den
geopenbaarden Godsdienst betreft, ik weet niet waarvandaan , ene verkeerde wending gekregen heeft . Gy
zyt tot wat beters in ftaat, want 'er is ene wysgerige
verhevenheid in fommigen van uwe denkbeelden , wanneer gy fpreekt van bet Opperwezen, als den Schepper van het Heelal .
Doch op dat gy my met van
minachting jegens u zoudt befchuldigen , wanneer ik
eniz gedeelte van uw werk, zonder op hetzelve by2ondere acht to flaan , voorbyging , zal ik u volgen
in bet geen gy bet befluit van uw boek noemt"
(*)
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Vade-Mecum Medicum, &c . Au(tore GULIELMO TA2EWELL . i)at is Geneeskundig Zakboelje van WILLEM
TAZEWEL, enz .
Te Leyden, by A . en J . Honkoop ,
i8co. In 8vo . r9B bl.
e Heer
Lid van verfcheidene geleerde
Genootfchappen, heeft 'dit Werkje in bet licht geD
geeven, otn to ftrekken tot een Handboekje voor jonge
TAZEWEL,

Geneesheeren . HCtzelve fchynt een goeden aftrek gehad to hebben , dewyl deeze Leydlche uitgave een
herdruk is van de tweede Parysfche uitgave . Het
Werkje kan ook met nut tot het oogmerk , waar merle bet is in het licht gegeeven , dienen .
Vooraan
virdt men de beknopte ziektekundige bepaalingen van
Cullen , die waarlyk zeer gefchikt zyn, om in weinig
woorden cen goed denkbeeld to geeven aangaande den
aard
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card en bet onderfcheid van de meeste ziekten . Hier,
op volgt acne beknopte Apotheek , in welke de voornaam(te middelen , zo de enkelvoudige als de zamen .
gettelde , naauwkeurig worden opgenoemd : terwyl men
onder de laatfte ook nog al byzondere dingen vermeld
vindt , die niet overal voorkomen . Ten opzichte
der Chemifche middelen heeft de Schryver verkoozen
gebruik to maaken van de konsttermen der nieuwe ,
re Scheidkundigen . En dewyl dezelve niet even verfl:aanbaar zyn voor alien, heeft by 'er eene lyst bygevoegd , op welke de nieuwe benaamingen tegen over
de oude zyn geplaatst . Achter de Apotheek volgt
eene dubbele Tafel, itrekkende ter bepaaling van de
giften der middelen : naanielyk eerst in cene alphabetifche, en vervolgens in eene geneeskundige orde , uit
welke men dus met een opflag van bet oog de voornaamfte middelen en derzelver giften kan vinden, die in
eene bepaalde ongefteldheid to pas komen . Waar
op eindelyk volgt eene verzameling van zeer eenvoudige en werkzaame voorfchriften , in eene gelykzuortige orde geplaatst ; wordende alles beflooten met een
Etymologisch Register . Wy twyfl •e len niet, of dit
nuttig Werkje zal ook bier, gelyk elders, een goeden
opgang maaken.

Nicutve Scheikundige Ljibliotheek .

6de Stuk,

Te dm .

Jlerdam , by de Wed . J . Do11 en Zoonen, 1799gr . 8vo. rob bl.

In

eenige uittrekzels uit buitenlandfche ScheiB ehalven
kundige Schriften , en bet nader bericht van DireEteuren van 't Bataaffchap Genootfchap to Rotterdam , om .
trent bet bericht van den 1Jeer vary Husfem, aangaande
de zuivering van bedorven water , komt in dit Stukje
voor , eene belangryke Verhandeling van den Heer
C . G . ONTYD , over de werking en bet nut van onderfcheiden Zuuren, en vooral van bet verdund Salpeter.
zuur, in de geneezin, der Venusziekte . Naauwelyks
hadden de Lavoifienaau(che ontdekkingen een nieuw
licht verfpreid over de Scheikunde , en de bewonderenswaardige eigenfchappen van bet Zuurmaakend begin-
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ginzel (OxygMe) leeren kennen , of men trachtte daar
van ook gebruik to inaaken in de Genceskunde , en
zo wet de bronnen van veele ziekten , als de werking
van veele geneesmidlelen, to verklaaren, uit eene wegneelning of toevoegirg van genoemde beginzel van of
tot de vaste deelen en de vochten des menfchelyken
Daar flu tot bier toe niemand reden had
lichaams .
kunnen geeven van de werking der Kwikbereidingen
in de Venusziekte , en deeze middelen meestal als
Oxydes , of overzuurde zelffiandigheden , konden wor.
d ; :n befchouwd, kwam men ophet denkheeld, dat in
deeze ziekte eerie verminderirg van het Zuurmaakend
beginzel plaats bad, en dat de geneezing een gevoig
was van de ontwikkeling des Zuurmaakenden beginzels
der Kwikbereidingen, en van deszelfs toevoeging tot de
vaste deelen des Lyders .
Was nu deeze onder(lelling waar , zo moest daar
uit natuurlyk volgen , dat de Zuuren , die een grooten overvloed van dit beginzel bezitten , gelyk Salpeterzuur , Overzuurd Zoutzuur , enz. dezelfde of
nog wel eene meerdere werking , tegen deeze verfchrikkelyke kwaale , moesten doen , als de KwikRas wierden ten then einde alomme een
middelen .
aantal proeven aange(leld , uit welke ook bleek , dat
verfcheidene Venerifche toevalien , vooral door hot
Salpeterzuur , zelukkig waren geneezen . Thans liepen de liefhebbers van nieuwigbeden geheel en al met
hunne Zuuren in de hoogte , zo dat zelfs de Heer
Cruickfank zich vleide , dat men , met geduurende
cenige dagen rykelyk Citroenen , Oranje- en Chinasappelen to eeten , de verfchrikkelyke Venuskwaal ,
in den beginne , zou kunnen fluiten . Ondertusfchen
heeft de Heer ONTYD , na alles naauwkeurig onderzocht to hebben , zeer voldoende beweezen , dat de
Zuuren en de middelznutige overzuurde zelfftandigheden , met welke men zich vleide de voornoemde
kwaal to zullen kunnen geneezen , over bet geheel ,
onvoldoende , en dat zommige derzelve, by voorbeeld
bet Overzuurd Zoutzuur, gevaarlyke middelen zyn ,
die het geheele lichaam in een ftaat van ontfleeking
brengen ; dat voorts wet hot Salpeterzuur in zommige gevallen van dienst is geweest , doch geenzins
atgemeen en zeker , ja dat het byna nooit een waar
Ve ,
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Vcneiisch toeval heeft kunnen geneezen, zo niet vooraf
Kwikmiddelen waren toegediend geweest .
Hier uit volgt eclrter geenzins , dat bet Salpeterzuur , in de behandeling deezer vuile ziekte , van
geen wezendlyken dienst zy . De Schryver bepaalt integendeel drie gevallen , in welke men met goed gevolg van dit Zuur in de Venuskwaalen gebruik kan maaken , en wel
z° . By Lyders, wier geftel, door kwylkuuren , floo .
vingen , of bet onverftandig misbruilc van Kwikmiddelen , geweldig verzwakt is. Het herflelt alsdan
de kragten , en flelt den Lyder in ftaat om nader .
hand de Kwikmiddelen weder to kunnen verdraagen .
2° . By perfaonen , die natuurlyk tot Klierziekten
geneigd zyn ; naardien de Kwikmiddelen , by zodanige Lyders , de Klierziekten dikwyls in werking bren .
gen, zomwylen zelfs met een doodelyke uitkomst . Het
Salpeterzuur herilelt, door zyn verflerkend vermogen ,
deeze wanordes, en ftelt de Lyders in that, om vervolgens wederom bet nooaige Kwik ter geneezing to
kunnen verdraagen .
3° . Het Salpeterzuur is insgelyks van eene groote
nuttigheid , wanneer fcorbutifche, of zwakke en aan
zenuwtrekkingen onderheevige Lyders door Venusziekte worden aangedaan . Zodanige Lyders kunnen immers
de Kwikmiddelen niet verdraagen, maar verliezen zelfs
meermaalen bet leven, door de toevallen, welke by hun
zodanige middelen verwekken . Het vertlerkend Salpeterzuur is bier van bet grootfle nut ; bet verbetert der
Lyderen geflel, vermeerdert hunne kragten, en is dus
een der beste voorbereidende middelen tot bet aanwen .
den der Kwikbereidingen .
Gefchiedenis van de Ttristlyke Kerk , in de Achttiea .
de Eeuiv . Door A . YPEY , Lid van het Zeeuwfche
Genootfchap der ll'etenfchappen to hlisfngen , Predikant to Ethen in bet Land van Heusden, en beroe .
pen tot Hoogleeraar in de fferklyke Gefchiedenisfe atm
de Hooge School to Harderwyk . Ilde Deel. Te Utrecht„
by W . van Yzerworst, 1799 . In gr . livo . 375 bl.
nder de gebreken, onzes oordeels , in den anders
lJ pryzenswaardigen arbeid van den Kerkleeraar YPEY,
LETT. xUoo. NO . 5 .
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(dien wy met zyne berceping tot Hoogleeraar in hit
vak, waar by joist t'tiuis hoops , geluk wenfchen,) teiden wy de bteeafpraakigheid (*) . WY zien, met ge.
noegen . dat by voorneemens is, om, in hot bearbeidcn
deezer Gefchedenis, zyn plan merkelyk in to korten,
en zich voortaan op de kortheid , zo veel mogelyk
is, toe to leggen . Waarheid is bet, dat wy, overeenkom(big met zyn zeg~ en , die kortheid allendeels niet
ontdekken in de Gefchiedenis der Franfche Deister, ,
dewyl die reeds eenigen tyd hadt afgewerkt gelegen ;
dan, in volgende Stukken des derden Deels , en zo
Vows, hoopt by aan (lit verlangen en aan zyne belofte to beantwoorden .. Wy twyfeten bier niet aan ; doch
kunnen onzen werisch Met verbergen, dat by, ter bekortinse, ook minder of korter uitweidingen , gepaard
met uitroepingen , maake ; waar van wy , ook in dit
Beci, veele voorbeelden ontmoet hebben .
Dan, laaten wy voortgaan ow verilag van dit D4el
to doen . 't Zelve vangt aan met eene korte en zcer
gepaste lnlei in? ; tot de Gefchiedenis van bet Deism
in ous Vaderl ::rd . E,:rst behandelt by do Gefchiedenis
der grave Deisten in ons Vaderland . Hier vinden wy
vermeld HATSVELD, een Sa:tisch Edelman ; JAN v .Arr
Twit vLrN : order de min buitenipoorige komt een breed
beri ;t Van Pniutr: nAvLE vo;jr ; een Man, van witn,
to midden van veel ten zynen bezwaare, wet tot zyn
]of to zeggen valt, ~ ;elyk dit beige bier ooi ; geichiec t,
YPLY fchynt de laatfte uitgave van BAYLE's DiEtionn ,9re, dat Meesterfluk, inlet gekend to hehbtu : want in
onze iollandfche Uitgave van den Jaare 17 ;© is bet vceI
gerugts maakend Artykel DAVID wel niet in den Text
ingetascht, maar, zo als bet oorfpronglyk geichreevvcui
was, achter aan bet tweede Deel gevoegd . --- Het be} ic,t
wegens SIMON TISSO I. : PATOT is, by gebrek van be .
fch ;Wen, niet zeer volledig . Schoon bet getal der
Deistijlche Schbyvcren bier to Lande klein mcge weezen,
is eater hot getal der Disten groot . Zy maaken evenwel
geen Genootfchap slit . 'c Geen gezegd wordt to Zutphe ;
heden ten da ;xe beftaan to hebben , wordt door den
Schryver wederlj rookela .
't Heeft
A1 Vad. Letteroaf. voor Z79°, bi. 352, cu
.
(*) Z=e onze ;
voor 1799, bt . 7 en 11-9 .
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't fleeft bier riet ontbrooken aan Zntideisti/che
Schriften . YPEY verrneldt bier j . BERNARD, Ii . LUS .
NUYS KLINKENBERG, J . M . HOFFMAN,
Y . VAN HAMELSVELD, J . CLAASSEN, LEVADG .

SING, J . VAN

Met lof gewaagt ooze Schryver tan de lnttituuten,
bier to Lande, tot beftryding des Ongrl mfs ; als dat to
Rotterdam van WALTER SENSERFF ; doch dit '. :eeft tot
Dog toe zich bepaalt by hct doen van Leerredenen ,
waar van 'er geene uitgegeeven zyn
d :at van JAN
STOLP to Leyden, en van bet Godgeleerd Genootfc .-up
des Haarlemfchen Inftituuts van PIETER TEYLER VAN
DER IIULST : twee Int ituuten, die grooten room hebben
by binnen- en buitenlanderen, door de in druk uitgegeevene Antwoorden op de Prysvraagen, van tyd tot tyd
uitgefchreeven . Eene breed ere vermelding van deeze
twee laatstgemelde Stichtingen zou in slit I, erk wet gevoegd hebben ; Diet zo zeer voor de JTaderlanders, want
by deezen zyn ze bel:eod ; rnaar voor Buitenlanders,
die bier, als de gefchikte plaats, des verflag verwagten en (yeene enkele overwyzing . Billyk zyn de klagten geweest over de kostbaarheid der Weiken van
TLYLER'S Genootfchap ; doch , behalven dat de Verhandelingen niet gefchikt zyn voor den zogenaarnden
Gemeenen Man, vcrwondert bet ons, dat de Schryver,
by hot herhaalcn van die oude klagt voor onberniddelde
Lieden van Letteren , onkundig fchynt van de edelmoedige pooging der Befluurderen van TEYLER's Naalaatenfchap, die den prys zo laag getield hebben, dat
her Werk voor zeer verkrygbaar mag gerekend worden (*) . --- De rede, waarorn wy bier geen byzonder verilag van bet Ilaagfche Gadsdienst-Genootfchap
aantreffen, is voldoende opgcgeeven .
Leeverde ons Vaderland geen grooten Voorraad op
van Deiticn ; een Heirleger komt uit Duitichlard to
voorfchyn . De Oorzaaken en Byoorzaaken van die
veelvuldigheid worden in 't breede vernreld, en inzor.derheid aangetoond, hoe de loop der Wysbegeerte at. KANT'S Wys•
daar bier toe veelvuldige aanleiding gaf
be(*) 1n orze d1g . Vaderl. Letteroef. voor 1799, h1. 49 ;,
hebben wy die zeer goedi;oope aanbeeding der voorige Deelen, en den .r:agen prys der volgmden , upgegeeven uit do
Kunst- en Letterbode, iX I), bi . ryz .
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begeerte komt bier in geen gunaigen` dag to vooren ;
en de Nieuwe Hervormers in een nog flegter : terwyl
ook bet Pietismus als een voornaame oorzaak wordt by
gebragt .
De grove Deisten in Duitschland worden
wydloopig befchreeven .
Groot is de lyst der min
buitenfpoorige Deisten .
Schryvers van then ftempel,
met naame LESSING en BAHRDT , aangetoogen en ontmaskerd hebbende , fpreekt by van veele ongenoemde
.Deisten .
Wanneer onze Gefchiedfchryver , eenen aanvang met
deeze laatstgemelden maakende, fchryft : „ Die gee• nen, welker Godonteerende gevoelens wy nu nog wil• den opzamelen, hebben hunne fchriften in de waereld
• geflooten, als uit eenen donkeren hock, en zonder
• hunnen naam daar by to zetten . Waarom hebben zy
• de vergiftige vruchten van hun verwilderd brein en
„ bedprven hart, in voile manden, openlyk to markt
„ doen komen, zonder dat men weet, door welken zy
„ daar zyn aangevoerd? Om dat zy wel wisten , dat
„ die vruchten vergiftig waren ; hun eigen geweeten ,
„ hoe zeer ook verzwakt door weelde, moest hen daar
„ van by wylen overtuigen ; en nooit fchynt dat pewee„ ten door de zwymeldranken van zedeloosheid dermaato bedwelmd to zyn geworden, dat bet de eergierig .
te
„ heid affchudden wilde. Zy thorkten wel, onder bet
„ omgehangen masker der verlichting , op hunne edele
„ oogmerken, op hunne inzichten in de waarheid , op
„ hun ontdekken van Priesterlisten, op bun verbryzelen
• van Kerkketenen, op bun heritellen van waare Gods• dienfl:ige Vryheid. Maar zy wachtten zich wel, om
• in hunne egte gedaante to voorfchyn to treeden ,
• zich aan perfoonlyke tegenfpraak bloot to ftellen , en
„ zich openlyk to verdeedigen ;" - wanneer by dit
fchryft, zeg ik , heeft by zeker de reden der Naamsagterhouding van eenigen getroffen ; dock wie haalt zich
niet voor den geest andere redenen, die bier toe aanlei ,
ding gaven ?
Zo geheel verborgen werkten alle Deisten in Duitschland met ; ten bewyze bier van i}rekken de Dei'stifc/s
Genootfchappen daar to Lande . Men leeze de Afdeeling, aan derzelver befchryving gewyd, waar de illumi .
naaten , eenigen met naame genoemd , to voorfchyn
treeden ; waar men een berigt vindt van de Duitf he
Unie, van de Orde der lhaarheid, en eenige naamen
niet
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Diet verzweegen worden . Ten aanziene van deeze berigtgeevingen moeten wy aanmerken , dat ze meestal
van geflaagene Partyen komen, of met een misfchien gepaard gaan .
Het Historisch Berigt, aangaande eenige geheele Dorpen van Deisten in Bohemen, heeft die duidelykheid niet,
welke men zou verlangen . Die Dorpelingen, thans door
den wereldlyken arm verftrooid, fchynen ons toe, veeleer deels Sociniaanen, deels Dweepers, dan wel Deisten,
geweest to zyn .
Eene daar op volgende Afdeeling geeft verflag van
eenige Byzonderheden, betreffende de Deisten in Duitschland, geduurende deeze Eeuw . Het fchetst, hoe her
Deismus daar aangekweekt is door de Grooten -- door
Geleerden -- door Ongeleerden door zotnmige
Boekhardelaaren . Hier ook treffen wy , onder veel
waarheids , veel onbepaalds aan . Het ware to wenfchen, dat de Schryver zyne eigene welgepaste Aantekening , bl . 3e8, over de mildheid, waar mede men
den naam van Deist gebruikt , fteeds voor oogen gehouden, en aan Berigtgeevingen , wier partydigheid by
elders erkent , geen geloof geflaagen hadt . Desgelyks
kan een to onbepaalde voordragt verkeerde denkbeelden
inboezemen . Dit althans kan bet geval weezen, als by
over de openbaare Leesbibliotheeken en Lcesgezelfchappen
in Duitschland handelt , en die over 't algemeen be
fchouwtt als broeinesten van De seen
n ons Vaderland , weet men, dat bier en elders, door bewer .
king van de Maatfchappy : Tot Nut van 't Aigemeen,
Leesbibliotheeken voor den zogenaamden Gemeenen
Man aangelegd en geopend zyn, zo gefchikt om nuttige
kundigheden to veripreiden en eene algemeene verlichting to bevorderen . Wy willen den Schryver niet verdenken, dat by dezelve wraake ; loch een kort woord
van uitzondering zou bier niet to onpasfe geweest zyn .
In Duitschland, waar alles zo zeer zamenfpande om
bet Deismus voort to planten , ontbrak bet niet aan
eenige wel aangewende poogingen ter ftuiting van betzelve. Deeze geeft onze Gefchiedfchryver op, met vermelding der dlntideistifche Schriften , in Duitschland,
itaande deeze Eeuw, in onderfcheide Tydperken uitgegeeven . Hier treeden to voorfchyn G . w . LEIBNITZ ,
T. C . LILICNTHAL , J . A . NOe%SELT en ) . F . w . JERU .
SALE',vl.
Laatstganoemde ondergaat geene zagte beoor .
deem
03

193

A . YAEY

deeling, ja eene veer fcherper dan by verdient, on : dat
by in Begrippen over eenige LPerflellingen des Chrisundomns met den tyd is afgeweeken van die on : e Schryver ombeist. YPEY's bier opgegeeven Regel : „ Wan• neer wy aan cene Godlyke Opcnbaaring +villen ge„ looven, moeten wy alles, wat dezelve behelst, geloo• ven, en niet uitmonfleren, 't gene ons niet a : nilaat,"
is to onbepaald ; want de vraag blyft , seat b.heist de
Openbaari,ugam P Ditch bet is bier de plaats niet, over
dit ftuk to handelen . Over dit toegeeven en niet toegeeven aan de Dei'sten herinneren wy ons fraaije a .anInerkingen geleezen to hebben in eene Voorreden
voor een der bekende Stu'. :ken van LILIeNTHAL .
By onzen Kcrklyken Getchiedljoeker v„lgt op JE uSALEM bet Gefchrift van G . F .
T . F . JACOBI's en GELLERT'S Schriften werden niet vngedagt ge .
iaaten .
Met verwondering moet men verneenien,dat, daar bet in
I:uitschland zo vol van Deisten is , geene daar tegen gekante Inrigtingen bekend zyn, als in Engeland bet lnfli ,
tuut van BOYLE , en de reeds vernielde, bier to iande,
van SENSERFF, STOLP en TF YLER . ,, De eenige wei .
• nige openlyke inri gtingen ter flremming van bet Dei's„ me in Duitschland waren op zommige Academien de
• bevelen deer Curatordn aan de Hoogleeraaren , om
• voor hunne Leerlingen Antideistijchc lesfen to hou..den Zodanige bevelen werden, onder anderen, ge .
• den
„
geeven aan de Hoogleeraaren to Halle , en aan die
• inrigting hebben wy to danken het Werk van ties•

SELT ."

Van eenen geheel anderen aart waren de poogingen,
die, ten Jaare 1788, ter fluiting van bet Deisme, in bet
werk werden gelleld door den Koning van Pruisfen,
FREDERI!{ WILLEM ; naamlyk bet uitgeeven van bet
Religions Edit . Hoewel bet veelen toe ;1 een , dat de
vryheid van danken, in bet iluk van dea Godsdienst,
daar door volkornen tegengetiuerkt, en voor afle verder
onderzoek der waar ; ;id cen fchutboom geflaegen werd,
fchynt bet den Heere YFLY toe , dat (lit 's Konings
oogmerk
: t geese ; st 1 - ; -A %e . Attderen vellen c1aar
over een
an :.' r oorci
'e r1 . Een onzer VaderlandfCne Gele~c(=el` . r3ACOT, brandinerkt bet met den nriam
van eei~ do ;'2Bi(l zivee,1 endd 1nri< ting ---van ee/l flaufsch

vsrhr .;~;et;d werktui;; ; terwyl by detl Prulsjifaicn Staats .
die-
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G;-,'l`llir, een PTvtEv'4 zt njen ook van
dit Edi&, ut het gun&igst en :)punt befchou<vd, n,,-g-,
ve:rlloopen,
met 's471.ianiiigs flood verdwecn die hoc ;) m
¶
delcn rook.
~-vo•T•r-nr iti , es v,.1
-:
in irl ;e ;ac( .
Len
E:di&, nicer Christlyke vi'yheid ac€( ire t 'e , l ltl : ec(ie
de piaats van 't voorige . In r zcly vinaen wy deeze
or'nerkenswaardige taal gebezigd : ., In wars e tyden
• was 'er gee11 t=chi(;O9is L&C~, Inau.i v1JC1zekcr iocil
„ was 'er loci) meet' Godscienst Il }I.i :'•d er '1;U• . cheiaa• ry, dan tegenwoordig ; en het Geestlyke Dcn~rtement
• ftondt toen by islanders en u tleemfchen in de root• fle achting . Ik zelf eerhiedig den Godsdienst, ja bet
• firekt my tot genoegen , zo cikwyls ilk dcs ;.elfs lied• za^me voorfchuften nn- cpvolgen : en ik begeer om
nit, cen VnIk =c re--T eermi, 't welk can
99 rzo veel
„ GoJsdienst had . l\Iaar in tveet Ook , dat de Gods(~.ienat cene 7aak. van l ;cat 1,art,
c gen overtuig
„ zyn eil blyvcil meet , en doo' gene middel(n van
„ diving by can geda(ai -elo?s nil ,l .hl en in veragti} g
„ m= wnidcn 2 . ;kI7 ~ , 1 v :1 'icn dezclve aan deu ;d
„ en braafh°id l vordcri ,k zal zyn . De Rede en de
~, W ys1) Certe i t c c'i u . '! getrouwe nlede ezeilin„ nan zyn . Ilan 7. : :1 fly ici : ;<: 14.en ico anti ;en, zonder
„ h t gezag benco(igd to -_1 van zodanieen, (17e zich
r, !r a'i,)t!P;Cn, (fl
it 6e tock ,Ollleode ecnwen
„ IP , 4le3lingcn cp to drinaen, en den nakonletimen to :r
;, to fchryven, 3,0 .- Z3 , iii Lunoen tyd d°_nitr_n Inoeten.
w (;nneer Gv in het h efhu .ir van uw Dal: rtenle : : naar
•„ e&,te ~~~th fc~ee g:ron •a i?.eilingen tc avert : oat
zo
„ . ei.eelci al zyn in c.i(n c;cest v ;,Il dcil tsch ar c.rzes
;, Godsdiensts , en met deszelfs Leer c,vcreenkcm n,
• wailneer Gy maar daar vorr zor~ t , id, t de lid ig'
• piaatzen van Predikanten en floc leeraaren vervt ;U
• x eo-den met braave en bekwaame f niannen , die met
• de vorderingen in Weetenlchappen, vooral in de Exe• gefe, welken van tyd tot tyd genlaakt worden, be„ kend zyn,, zonder zich met dogmatifche fpirsvindi
„ heden op to Louden ; zo zult Gy wel ras 'er v_in
• overreed worden , dat nocli dwangbevelen, neck de
• herinnerin,en daar aan noooig zvn, om waaren Gods• dienst in bet land aan to kweeken, en deszelfs wet• daadiges invloed op ket geluk en z_edclv«l,cid van
• allc Volksclasfen heinde en ver uit to brei ien' ."
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Achter dit Deel zyn twee Byvoegzels . Het een, tot
bet Eertle Deel behoorende , een Brief des Maartendykfchen Hervormden Leeraars J . A . LOTZE, wegens de
Vertaaling der Heilige Schrift in het Maleitsch .
Een ander Byvoegzel , tot dit Tweede Deel betrekkelyk , behelst een duister berigt van een Deistisah openbaar Genootfchap to Dclft, gegrond op eene Rcdenvoering, uitgefprooken in een Gczelfchap van Liedcn, ,velke Been byzondere L'ecie van Godsdierst belydcn , over (it
bstekenis van he; woord Godsdienst (*) .
(*) t.~ y hebben de nietsbeduidendheid van dit Stukje aan .
getoond in ooze T%aderl. Letteroef. voor 1799, bi . 430 .

Reize in Z • itferland, door HELENA MARIA WILLIAMS .
Ilde en laatfle Deel. Te Liydcn, b y A . en J . Honkoop. In gr. 8vo. X29 hi .
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Il et volgende Deel zal ons gelegenheid verfchafl'en
CZ om jets breedvoerigers over . to neemen : " met
deeze woorden beflooten wy onze Beocrdeeling en aanpryzend Berigt van het Eerfte Deel deezes Werks (*) .
Het zal ons geene moeite geeven, daar toe het een en
ander uit to kiezen ; loch de keus zelve valt moeilyk , to midden van zo veel fchoons en mededeelens .
waardigs.
Steeds vindt de Reizigfter WILLIAMS gelegenheid, om
gebreken by gebreken in de Zwitzerfche Volksregeeringen op to merken, en teffens dezelve in zo klaaren als
afzigtigen dag to zetten ; din merkt zy, in bet tweeds
Hoofdftuk deezes Deels, naa in het cerfte den Leezer
de bronnen van den Rhyn getoefd to hebben, op :
De zedenlyke en ftaatkundige georeken van die Zwitzerfche Volksregeeringen leveren egter geen bewys op
tegen de Volksregeeringen in 't algemeen, noch tegen
de Regeeringen by vertegenwoordiging ; deeze gebre.
ken hangen van de zeden, niet van de flaatkundige regeeringsvorm af. gist is als of men uit de partyfchapa
pen , die de Republieken van Griekenlandi en Rome be.
loerd hebben , wilde bewyzen , dat de Vrylaeid niet
voor
(+) Zic onze 41g, Vad. Letteroef, voor 1799, bl . 352.
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Moor den mensch gefchikt is . Deeze (Felling is binnen
kort in Engeland fterk verdeedigd geworden ; maar 1k
gal deeze gelegenheid waarneemen , oin , tot handhaaving van de cer der Engelfche Letterkundigen, aan to
merken, dat de Franfche Staatsomwenteling haare yve .
rigfte verdeedigers onder de voornaamften hunner gevonden heeft ; zy hebben, door de bevalligheid hunner
welfpreekenheid of door de kragt van hunne redeneeringer) , de loontrekkende Schryvers verpletterd, die bun
geld wonnen, met de beginzelen, op welken de Republiek gegrond is , to belasteren . Men herinnert zich
nog wet, dat de eerie onder hen voorzegd had, dat
Frankryk van de Kaart van Euro.pa zou uitgeveegd
worden . Alzoo deeze voorzegging in eenen tegenovergeftelden zin is bewaarheid geworden, en Frankryk zich
met alleen eene Volksregeering en een kragtig be(Fuur
gegeeven heeft ; maar , vermits zy zelfs haar grondgebied
omtrent een vierde uitgebreid heeft, houden de Schryvers vaii die zel .f le party thans ftaande, dat noch de
Republiek , noch de Conftitutie lang kunnen duuren .
Het is by hen de gewoonte, tot bewys van deeze (Fel .
ling , bet voorbeeld der Griekfche Republieken aan to
haalen ; en deftige en arbeidzaame Schryvers, de hedendaagfche inftellingen met de oude verwarrende, befluiten uit de vergelyking, dat, vermits die niet hebben kunnen blyven beftaan, deeze niet beter ftaande
zal blyven ."
Van de Vryheid, de Valtelins door nuONAPARTE bezorgd , fpreekende, geraakt de geest der Schryffter in
verrukking ; wy willen hair bier volgen . Y) Wanneer
men met eenen wysgeerigen geest in de verloopene eeuwen to rug ziet, met welk eene droefheid ziet men dan
de lange lyst niet ontrollen van menfchenvernielers ,
welke de Gefchiedenis Helden noemt ! Hoe weinigea
vindt men van die godlyke weezens, die gewerlit hebben en welken bet gelukt is om hunne gelyken to
verbeteren, in plaats van dezelvc to vernielen ! Tot
hier toe had men de toomlooze heerschzugt zig ongefiraft zien verheiigen , de wacreld in boeijen to houden ; men had de raaskallende gloriezugt haare dorst
zien lesfchen met de traanen, welke zy deedt vergieten .
De Tier der dichters vierde die verwoedheden , en
fmoorde de (Fern der Wysbegeerte, en de lesfen van
getnaati dheid, welke zy geeft : maar daar is een nieuw
0 5
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tydperk begontien : ver . ceste Provincien, drommeti van
menfchen , die geflacht z,%, ,- n, zuilen geene glorie-tytels
racer zyn . Pat Bu'1NAPAKTE, de 4lpen bekiin:men :.le,
den h:cizerlvlcen Adelaar voor zig verja :-gd, en dat by
zyn dreig enden ihavel zyne lieffle prooy ortrukt heeft,
by been 'er zel,er yk recht door verkree,,,en op de vervoeringen van onze bewondering . De groote Bevelhebbers der oudheid, en van h ;dendaagfcl ;e tyden, worden
door hem verduisterd ; zyne bekcvaanil ;cid, zyne dapperheid, zyn bovcn alien lof ; zyn cog') ()in my van de
welfp.eekende taal van eenen Franfchen Minister to be .
dienen, oneflal het geval alles, en zvn vooruitzigt mnaak .
to hem meester van het toeko'iende ; maar waaroin zal
by voornaarn1yk in de Gefchiedenis geroemd worden?
Om zyne edenoediheid
g
jegens de volker .n, die by
overwonnen beef, lie blikfeins van zynen del, ;en zyn
voor hun de eerfte flraalcn der Vryheid geweest, en zy
hebben do verne_,'emnde bandcn der flanverny tegen de
zin°:eheelden der Vryheid, met den olyft k des Vredes
ve.irnengd, vercvisield . - -- Dccz- grontheid is rieuw,
zonder voorbeeld ; en (iat ons weinig verwonderen
titer t is dezeive gevoegd to zien by die ecnvoudige
, ;V, der and?e id, die hem byzo,zder eigen is, by zyne
t tot de nt2eirnk en wcctenfchappen , by zyne there
ceacit t: vane alle luister, pragt, ireelde, die verachtl .k voorijfespen van ecrz .'.gt van gemecnc zielen . En
clot : k eene zagte ontroering in myn hart, een gevoel
van nationaa •d c n hoogn;oed verwekt, is de neiging, welke deezen grooten Man na O fian trekt, wicns hartstoc ntl .y ke ee nvo.tui ;l ei d overce ikoin~t met zyne verhecvene govoe ers , en hero boven de din gen der woiereld
opVoert . 1)e Glorie van LuONAPARTE, zegt de Minister, hehoort aan yne dalpere Soldaalen, aan a%le Fran .
kl.en toe . Ilk du,f 'er byvoeg,n, de Glorie van nuri,4n:vARTia words nict tlechts op Frarkryk alleen to rug
g :e . :oztst ; gelyk die van iioMiatuS of Nt:Wr0N, behoort
de i eh ele Waereld toe ."
Het Canton Glanis, tusfchen hooge en byna looc'rec'i .
te bergen gelegcn lchynt door de natuur dear medo
oimirgi, om eon land to verdeedirei, dat zy beflemd
heeft orn do orfclhcitdhaare lchuilplaats der Vryheid to
.o rken
zvn . Deeze getleldheid doet do Reiaig(ler Pane fleiie bergen zyn voorzeker uiuliun,eixle vcrtc'on finger geweest, toej hot 'er voor tit Volk op aan1m aui
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Itwam om zyne onafhar,geiykhti-l te v'~rkryg~!1 Or t~
handhaaven; maar zander den g~est vr;!1 'Vry hti-l zouden zy weinig gehoJpen hebbn1. D~ R!:j?i, Luxcm.burg en i11entz, door de He!kHe Krygsl;undc verdedigd, hebben Duitschland niet. kunnen bch()u~kn; de
moerasfen van Holland hebben den Stadhouder'niet g~
red, en de Alpen zelve zyn or:g~noeg7.3ame Lolwcrk~!1
geworden voor !laaffche LC:2;er:llctglcn."
De Regeering van Zurid, het At!C1?C1J van ZWitZC7land, wordt door de vryheidminnende Rcjli!~Ler alB
nag AIifl:ocratifcher dan die van Raze! l:c;c:ntcc.veu.
Op die van Lucerm vaIt desgelyks vecJ "an te HK'ken. "Te LticerflfJ," meldt zy, " hezitten de Friu;t,cr:,
omtrencde h~lft van de Rykdommcn van het Cmton}
en zy" hebben den koophandel vel'Dodeu. De beEt dcr
Iykdommen van eenen Staat in hauclen del" geenen, die
niets tot rleszelfs welvaard toebrc;igen: nag meer, van
die geenec, welke dezeive vcmietigen! 'Welke fhydii;"
Jleden tw.sf(~hen (Je wOIJ({c:.rl'yke I~cdcn V~tn dat /.I~:/v(;iiJ(,/;
Lichaam! TCl'\vvl te Baze! de
cen (}ud
is hy te Lucen?'! nkt meer d:,m een fl a;;; f. Zoo men
tusfCl1:cn deeze t\Vee uiterften kiezcn moest, zou dar
van Razel nog de voorkeus vel'dienen, alzoo het Jeil
rykdom veortbrengt, en het ander de armoede teeit.
rvlaar laaten wy Hever eTkennen, dat Zwitzerlal1d noodwendig zyne in11ellingen moet verandcren. De tyd is
voorby, .Jat men 'er ni(t oncclDicdjg V~i1 durfCle ijJfeel;:e!l."
u
Te meermaalen vi!)dt de Burgeresfe WILLIAMS rechtmaatige oorzaal;:e am niet voordcelig van de Geestiyk~
heid te fpreeken; doch dit werkt by h::w.r niet uit, 't
geen ol1g~;lukkig het gr.val by veelen is, om de Geestlykheid ;5onder onderfcheiding met een zwarte In.vast
te Qverf1:ryken. Men ]eeze haar berigt v~:n de ilbt·
dy van den Etl{je!clibcrg en het Cb:uacter Vdl den
.fl.bt.
j\fwisfelefid wordt 'er van Po/,yS, in cit, rc1yk ill
l1et voorgaande Deel, gefj,nooken. v Bet negendc' He:oI'd.
fiuk bl:vat eene uitweidwrr over den Staat dc;r Kun.
fren te diET Stede, opge})eJderd door eenigc Asmeke·
tingen des Vcrtaalers, die zich onlangs tc Pm)'s bevondt.
De Republie!: v:m Gene"e trckt de" 38nd<1gt der Rei.
:tigHer iu 't byzonder. ?? Deeze b,ld," icbryft zy, .. ;:1
17 f3 Sh
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1789, door eenen algemeenen opttand, de ketenen af.
gefchud, Welke haare Magitlraaten, door de Franfche,
Sardinifche en Bernfche Legers geholpen , bun zeven
jaaren to vooren hadden opgelegd . Op then tyd fpeelde zy bet voorfpel van bet tooneelftuk der Omwenteling, en zedert heeft zy 'er altyd de klugt van blyven
fpeelen ." Gewis doet zy den Leezeren geenen ondienst, met bier eene fchets van haare Omwentelingen
to plaatzen, welke de Nieuwspapieren maar zeer onvolkomen hebben opgegeeven . Deeze ftrekte om haar
Werk, beftemd om den tegenwoordigen toeftand van
Zwitzerland to doen kennen , to vollediger to maaken . Dit ftuk was haar gefchreeven medegedeeld door
eenen Genevenaar, die alien geloof verdient .
In bet Arittocratisch Canton Bern neemen, volgens
bet berigt, 't welk wy bier aantreffen, „ de Magiftraaten nooit hunne toevlugt tot de Burgers, noch om hunne maatregelen to doen goedkeuren , noch om zig to
doen verkiezen ; bet yolk is 'er zoo weinig fouverain
21s mogelyk is . Alle de bedieningen, die rang of voordeel geeven, behooren by uitfluiting aan zes en zestig
geflachten . Het is onder derzelver leden, dat men die
van den grooten Raad verkiest ; dan , alzoo eenige van
die, welke dit gewigtig vocrregt genieten, tot twaalf,
veertien en zelfs twintig Raadshecren leveren, gebeurt
bet thans, dat flechts zeventien Geflachten de meerder .
held van ftemmen kunnen uitmaaken ."
Zonderling is de wyze, op welke men daar leert regeeren . „ De jonge Burgers hebben eene foort van Societeit, de Buiten-Staat genoemd , en bettaande uit
eenen Raad, een' Senaat, en uit Magittraaten van alle
rangen, van dezelfde benaamingen als die der Cantons .
Alies wat d! Vaders , die met eene weezenlyke magt
bekleed zyn , doen , wordt door hunne Zoonen in den
Buiten - Staat nagevolgd : zy benoemen zelfs bailluwen ,
die het bevel voeren over de puinhoopen van de oude
kasteelen, die in bet Canton verfpreid liggen , en daar
bereiden zy zig tot de bailluwfchappen , die zy eerlang in goeden that in de nabuurfchap vinden ."
Naa eerie opgave van de denkbeelden, die vodr de
Franfche Omwenteling over 't algemeen heerschten, wegens den ftaat van Vryheid van bet Canton Bern en
van geheel Zwitzerland, fchryft de Burgeresfe WILLi yls ; „ maar bet helder iicht, dat die Omwenteling
over
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ever alle ftaatkundige onderwerpen verfpreid heeft ,
heeft den geleenden Iuister van de Zwitzerfche Oli .
garchien doen verbleeken ; dus wordt bet zwak licht
van den glimworm verduisterd, zoo dra de zrn boven
den gezigt .einder verfchynt. "
De Regeeringsgefteldheid van verfcheidene Cantons
geeft de Schryffter gelegenheid tot meer algemeene aanmerkingen over derzelver Regeeringsvormen, in een
1Sefluit agter bet Reisverhaat zamengevoegd , met toefpeeling op derzelver nakend lot . Wy fchryven dit
algemeene flegts over . , De gerustheid, Welke de Regenten van Zwitzerland behouden hebben , fpruit uit
de ondervinding, die zy gehad hebben, dat de byzondere onregtvaardigbeden by hen nooit algerneen gemor
veroorzaakt hebben : zy zyn overtuigd , dat zy , oin dat
zy bet tot bier toe hebben gehouden, bet altyd zullen
houden . De Franfche Omwenteling en alle de andere,
welke zy naar zich gefleept heeft, hebben de ydelheid
van diergelyk eene hoop beweezen . Maar bet zyn ,
zegt men , de laatfte veranderingen , die in Italic gebeurd zyn , welke in Zwitzerland den meesten indruk
gemaakt hebben . De Franfche Omwenteling heeft, in
haar begin, flechts ethic Monarchic omverre geworpen,
die weinige trekken van overeenkomst had ; maar de
omverwerpmg van die Italiaanfche Oligarchien , die
dikwyls zyn voorgefteld als goede modellen van de
ZwitzerJche Regeertngen , heeft in dat land denkbeelden opgewekt , heeft zaaden geftrooid , die de kietn
van eene geheele verandering in bun ftelzel zullen wor .
den . - De uitwerkingen beginnen zig reeds to doen
befpeuren , terwyl ik dit Werk fchryf ; en als een
vonkje van de Franfche magt de ontvlamming begunltigt, als de Republiek zig komt to overtuigen, dat zy
haare grenzen een zedenlyk bolwerk moet geeven, die
(welk) zoo fterk is als haar geographifche omtrek, is bet
meer dan waarfchynlyk , dat zy deeze Republieken zat
vormen naar beginzelen , meer overeenkomftig met die
zy belydt ."
Zo fchreef, ten deezen aanziene, de Burgeresfe WILLIAMS in dit Werk , waar van de Voorreden den 14
Dec . 1797 gedagtekend is . Herroepen wy bet zints in
Zwitzerland voorgevallene in ons geheugen, wy zullen
haar onder de Staatkundige Prophetesfen nioeten rang .

fchikken.
Veel,

Xo6

1. . M. WILLIAMS, RLIZE IN 2WITSERLAND .

Vc'hnazl vondt de Rcizigt :•e r gelegenheid om in 't
4'•s bergen en 7svelden to fpreeken .
htir~ri e, en, zoo 't ons toefchynt, de beste Aan .
, welke wy immer daar over geleezen hebben,
d :n Burger n ,Mc Nn deswegen gemaakt, komen als et-'n larrhangzel deezer Reiz! voor . Te groote
ruimnte 17eeli bet veel aanfl ;ppenswaardige uit de Reize
zeive beflaagen, om, ten opzigte van dit Aanhangzel,
't welk eene geheele Verhandeling is , loopende van
bl . 174 tot 229, lets meer to zeggen .
t o : :_ ; : « n van de

Reize door de Ma/ory van 's Hertogenbosch , in den
,are 1793 , (irr Jirieven .) Met Plaaten . Te Anfioidam, by A . B . Saakes. in gr . uvo . 146 bl.
't js ons lot , in den iaatften tyd, geweest, veele KaI. zrerreizen aan to trefen : dan wy gelooven niet
deeze daar onder to moeten rangfchikken ; althans dezelve heeft alzins bet voorkomen van weezenlyk gedaan
re zyn, in 't opgemeide Jaar . De flyl heeft ook dat
gemconz name, 't welk eigen is aan oorfpronglyke Brie .
ven, valt zonityds in bet Iaage, en is van ongelykheid
niet vry to fpreeken .
De Reis, (zo dan deze,ve daadlyk gedaan is) meest
to voet afgelegd, gaf den Reiziger gelegenheid tot veelvuldige waarneemingen , die andere Reizigers ontglip .
pFn : veelal , wel is waar , beflaan ze in kleinigheden ; dock deeze behooren tot cen Reisverhaal van then
aarr
1)!-, tyd , in welken l;y de Reis ondernam , was, in
rf.ker opzigt , ongunflig ; dewyl de Religiehaat , daar
z,;-., lers ±naar al to kenbaar, zich, nit hoofde der Staats .
ver .rideE in_;e , met verdubbelde woede vertoonde . De
ontmoetingen daar van, fchoon de Reiziger
v :celvu di
hctuigt geen hair van de waarheid to zyn afgeweeken,
en bereid to weezen , om, indien men hem van bet te, ,-,
r l U n overtuigen, zulks in een Tweeden Druk (zo
dei:.ze noodig zy) to verbeteren, maaken bet leezen, op
ves iv a: ige plaatzen , onaangenaam . - Of deeze Brieven , van die haatlyl>e gebeurtenislen overvloeijende ,
2ullen flrekken, mar den wensch des Uitgeevers, „ om
., de Belyders van den koonfchen Godsdrenst, in de
„ Al-pry, met cene edele fchaamte , over bun tot bier
„ toe
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toe gehouden gedrag en onverdraagzaamheid , te be„ zielen , en op to wekken, om , door liefde en ver„ draa zaamheid lcgens anders denkende Vereerders van
„ bet Opperweezen , hunne voorige fouten tut to Wis .
„ fchcn," enz . - twyfelen WY zeer, lailgemerkt de
weinige leeslust aldaar , en de~rayl de trant, op welken
bun , zeker afl :eurenswaardig , gedrag won't vocr efteld , geenzins , zo hot ons vooil :ornt , is ingerrigt inn
dat duel to treffen . %Valgt bet den Onroonafchen, zo
veel , en op die wyze , van de Roomrchen to leezen ,
hoe zeer rnoet het d :: laa .tst ;;ctnt l! : n llooten ! Indiet2
de Schryver die fchildery enn mar waarheid, deck nog
„

veel vcrzagt,

heeft c „ egee~en, gelyk

hy, hl . 8i3, be-

tuigt , dan wcetcn wy ivaarlyl ; niet, wat wy van het
origi, •t eel maaken moetcn .
Buiten dit hebben wy doorgaanae dit Stukje met
genoegen geleezen, en durven ooze Leezers ver&keren,
dat zy 'er veele anders niet waargenomcne Byzonderheden , dit gedeelte onzes Lands raakende, in zullen
aantreffen . Negen Afbeeldingen eeniger voornaame
Plaatzen dienen tot cieraad, en bet nieuwe Iiaarijc
van do Majory tot nut .

ED UARD .

Door JOrtN MOORE,

Al . D .

O dmus ,uteri
Hos qungne fOices, qui terre i>>cummnua vt^°,
Nec )actar~: iugum, VIA asdicer ; : magiiii .

Jvv .
Naar tlen Tweeden Druk rut het Engelsch. ILIe Deel. Te
4mrrlerdam, by de Wed . J. Yntunra en Goon, iSoo .
In
gr. Svo . 392 bl.

ebben wy, by de aankondi ing van het eerlte Deel doze
H
l H Romans
onzert wensch g a t , dat hetzeive ipoedig
door het tweede Dael mogt ge~u,gJ word-ca ; aan dez-n
wensch zien wy voldaan, daar wy Lhans reeds in itaat zvn .
onze Lezeren met de uitgave van dat tweede 1)eel, w:tarmede deze Roman beflooten w :)rdt, geluk to Zwenichon
Geluk to wenfchen, zeggen wy : w .7nt, daar do gretige om :tvangst v : n eon aantal Romans, by onze Natie, haare ingenoMew
(") Zie onze Vaderh Letteroef. voor i8co . bl . 36.
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menheid met dit foort van leesoefenirg bewyst, en 'cr, om
aan dozen haaren fmaak to voldoen, zoo veele onbevoegde
perfoonen, 't zy met eigen vindingen, of wel allerlei vertaalingen , de hand aan dit vak van lerterarbeid flaan, tvaardoor
wy alzoo van de laFfte , en , inzonderheid voor de Jeugd, allergevaarlykfte gefchriften overhoopt worden , mogen wy onze
Landgenooten wel geluk wenfchen met elke pooging van zut .
he mannen, die (even als de beroemde MooRE in hot oor.
fpronglyke, en de kundige Vertaaler in de Nederduitfche overzetting dezes Werks) in hunne gefchriften, by het vcrmaak .
lyke derzelven , tevens bet zedenlyk nuttige bedoelen. Met
genoegen dus zetteden wy ons ter leezing van dit tweede
Deel, en vonden dat hetzelve, in voortduurende edele gedraagingen van den hoofdperfoon, EDUARD, in aartig famenweeffel van tusfchenkomende gebeurenisfen, in blyken van 's Schryvers kunde met opzicht tot de getteldheid van bet menschlyk hart, in veritandige ten toon fpreiding van hot deugdzaame in fommige, en volgeestige gisping der gebreken in andere
perfoonen , die bier ten tooneele worden opgevoerd , niet
voor bet eerfte behoefc to wyken . Vooral heeft ons de onverwachte belcendwording van EDUARD met zyne afkomst en
geboorte, die hem, tot digt by bet flat des Werks, altoos
een diep geheim was gebleven , zeer behaagd ; terwyl ook
vastheid van character, beitendige
EDUARD zelf, door zyn
dankbaarheid en erkentlykheid iegens hen, die zyne opvoedirg en verzorging zoo edelmocdig op zich genomen hadden, liefde tot deugd en braaiheid, belangloosheid en dienstvaardige mcnfchenliefde, oak dan, wanneer dezelve zyn uiterlyk belang in den weg ftaan , zich by zyne Lezeren zeer
voordeelig aanpryst, en hen de kleine onefl'enheden in zyn
gedrag, die cene verregaande kieschheid in gevoelens omtrent
waare eer veelal ten grondflag hebben , ligtlyk over het hoofd
doet zien.
Werden wy, by ons verfiag wegens bet eerfte Deel, van
de moeite ontheven om voor onze Lezeren lets ter proeve
of to fchryven, dewyl hot Mergelwerk eener voorige Letter .
oefening reeds die proeve opleverde , thans echter vinden wy
ons aangefpoord, em, daar de veelheid der in 't Werk voorkomende perfoonen, en derzelver onderfcheidene gebeurenisfen, (die meest altoos in verband ftaan met, of niet weinig
licht verfpreiden op, de lotgevallen en handelingen van den
Held dezes Werks,) ons een geregeld uittrekfel van hot geheele Book uiterst moeilyk , zoo niet voor ons beftek onmooglyk maaken, onze Lezeren eenen trek uit EDUARD's gefchiedenis voor to disfchen ; en daartoe hebben wy verkozen
het Twee-en-tachtigfte Hoofdftuk bier to laaten volgen : eens .
deeds , dewyl het een op zich zelven ftaand voorval in zich
be-

J.

M

c o.

E ,

LDU'!

).

209

bevJt ; anderdeels , omdat hot chara-~Jter vtn EDUARD zich
bier op eene niet onbelangryke w~zc voordoet ; zullende wy
echter, duidelykheidshalve , vooraf de daarin betrokkene perfoonen doen kenbaar worden ; deze zyn :
Juffrouw ANGUISH, Echtgenoote van den Heere ANGOISU, een
regtichahen man , then EDUARD op eene reize door Napels hadc
leeren kennen, en met welke lieden by cone nauwe vriendfchap
hadt aangegaan . Juffrouw ANGUISH was van eene mensch'ievende geaartheid, doch hadt,fchoon zy voimaakt gezond was,
hoc zwak, zich altoos ongefteld to waanen, en was hierdoor
eenigzins wispeItuurlg van aart geworden . Gemelde Beer en
Juffrouw ANGUISH hadden zich vervolgends op een landgoed ,
in de nabyheid van dat, alwaar de Heer en Juffrouw BARNET hun verblyf hielden, ter woon begeeven ; terwyl EDUARD,
naadat by in een tweegevecht, (waarin by zich door een overdreeven begrip van eer hadt Iaaten wikkelcn , en 't welk is
de nabyheid van des Heeren ANGUISH landgoed voorviel,) gekwetst werdt , ten huize van gemelden Heer ANGUISH was ingebra4t . alwaar aan zyne geneezing gearheid werdt .
Duffer CAROLINA HUNTLY, eene zees fchoone en edelhar.
tige jonge Datne, die tevens een groot vermogen hadt geerfd,
en , uit hoofde der afweez ; gheid haarer Voogdesfe, Juffrouw
NEVILE, welke naderhand ontdel .t wordt Y.DUARD s Moeder
te .zyn, by den Heer ANGUISH voor eenigeu tyd log:erde .
Hot bedoelde Hoofdfluk voert tot opfchrifc
„ Dapper gedrag van

EDUARD .

Ontj?eltenis .

t's •e ugde .
„ Net was omtrent in bet midden van Oogstmaand, bet weder was fmoorheet ; Venetiaanfche blinden flooten de brandende flraalen der Zonne eenigcrulaate buiten, en veroorzaakten eene foort v,.n 1chc mering in het vertrek , waarin Juf.
frouw ANGUISH, Duffer HUN ELY en EneAan zaten . De twee
laatflen fcheenen ten vollen vergeuoegd met hunnen toeftand,
en hadden zekerlyk geenen wrnsch Gin elders to zyn . Juffrouw A.NcursH, fchoon eene vriendlyke en wclgeaarte Vrouw,
was eenigzins een ongemakiyk gczJfchap voor luiden , die
genegen waren to blyven daar zy waren . Zy was gefchikt orn
bet genoegen to flooren, door veranderingen voor ce flaan,
en d .Icht doorgaans, dat zy geiekitiger of genoeglyker zoude
zyn daar zy niet was, dan daar zy was . „ Heer ! " fprak
zy, „ ik weet niet, w,iarom wy bier zo in bet donkey zou„ den opgefloten zitten , daar wy bet even koel, en genoeg .
„ lyker, kunneu hebben in bet nieuwe prieel , dat ik in den
., tuin heb doen maaken : want daar zullen wy even zeer
„ bedekt zyn voor de Zon, en daarby gcnot hebbea van
„ het koeltjen ."
LETT . I t8Q7 . N O . K,
„ 1k
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„ ik geloof, dat 'er geen koeltjen is, myne waarde," zeide
Duffer HUNTLY .
•
r zal fchielyk war komen ," antwoordde juffrouw AN-

GUISH .
„ Ont$aat dat gewoonlyk op den middag in dit jaargetyde?"
vraagde Duffer HUNTLY .

• Wy zullen pet zekerlyk veel peter hebben in myne nieu„ we zitplaats . Kom, CAROLINA, volg mynen raad, en laat
„ ons gian," zeide JAffroUW ANGUISH .
„ 4llons donc," riep CAROLINA , van haaren noel opfpringende .
• Wat deezen eerst zich herffellenden Vriend aanbelangt,"
zeide juffrouw ANGUISH, „ Inisfchien zal her voor hem beter
„ zyn, dat by blyft daar by is ."
• Verfchoon my," antwoordde EDUARD , „ ik wilde liever
„ met u een weinig van de verkoelende middagluchi genieten :
• Zy girgen vrolyk na den tuin , en plaatften zich in eene
foort van prieel . CAROLINA en EDUARD, hoe onwillig zy geweest, wiren om van plaats to veranderen , waren fchielyk
wet to vrede met hunnen nieuwen toefland ; maar juffrouw
ANGUISH herinnerde zich , dat zy then dag nog geene beweeging had gehad , en dat beweeging goed was voor zenuwkwaalen : zy floeg daarom eene wandeling voor.
• 1k hoop, dat her eene zeer korte zil zyn , myne waar• dr," zeide CAROLINA ; „ want de hitte der Zon is onver• draagelyk."
• Wy zullen met de Zon niets to Inaaken hebben," zeide
juffrouw ANcUTrsH ; „ want de laan begint juist aan de ach• terdeur van den tuin ."
„ Zy gingen gevolglyk deeze achterdeur uit , en traden ter .
Pond in eene laan, gevormd door ryen van eerwaardige boomen ; wciker dooreengeftrengelde takken de flraalen der Zonne
nitflooten, uitgezonderd op eenige weinige plekken , welke
door eene iaauwe fchakeering van licht en fchaduw op den
grond onderfcheiden werden .
• Ei," fprak juffrouw ANGUISH, „ nu zullen ivy her beter
• hebben dan of wy in huis of in den ruin raten ; want bier
• kunnen wy bet genot hebben van wandelen , en zonder
• dat is her onmogelyk vry to blyven van zenuwkwaalen ."
,,Nadat zy hunne wandeling een klein eind wechs voortgezet
hadden, gaf juflro nw ANGUISH to kennen, dat, misfchien, cull
weinig beweeging in een rytuig aangenaamer zoude weezen ;
maar cur over dat onderwerp jets meer konde gezegd worden, kwam, eensklaps, een groote pond, die uit een nahuurig dorp was losgeborf'en , met open bek en fchuimt nde kaaken , recht to- de laan afloopen . Fly werd vervolgd door
eenige hutbewooners , die onder her loopen fcbreeuwden :
„ Een dolle bond! een dolle bored ! "
„ juf-
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,, Tnffrouw ANGUISH, die hem cerst in bet oog kreeg, keerde zich onmiddellyk om, en liep, uit alle haare macht, na
de tuindeur ; roepende haare `-riendin, dat zy haar moest
Yolgen .
• b, Mynheer EDUARD ! " riep Duffer HUNTLY, „ wat zal
• van ons warden l "
„Volg owe Vriendin, zo fchielyk als gy hunt," riep EDUARD,
• en gy zult fpoedig in veiligheid zyn ."
„ War gv," riep zy ; „ war zal van u worden?"
• Dit zal my befchermen," zeide EDUARD ; eene foort van
langen flaf of t1aak, welken by in zyne hand hield, op!i~, tende. „ 1k bid u, Mejuffer, loop! om 's hemels wil loop!`
voegde by er by.
„ Duffer HUNTLY had naauwlyks zes treden gedaan, wanneer
haar voet tegen eene kluic fret, zy op den grond viel, en
bet raazende dier regelrecht op haar aankwam . De flaf, waaranede EDUARD was gewapend , was gelukkiglyk een van die
flaaken . met eene yzeren pen aan bet eene eind, welke ten
platten dande voor wandelflokken gebruikc worden. Met bellendige oplettendheid hield by bet oog op de beweegingen
van den bond, die, zonder op hem acht to f1lan, zynen loop
na Juft_r HUNTLY voortzette , en haar genoegzaam bereikc
had , wanneer EDUARD hem met zo groote kracht in de
zyde floeg, met bet gewapende erode van den flok , dat
by eene zyner ribben brak , en to gelyker tyd hem ter neder
wierp. Eer bet gewonde dier de pooten weder onder bet
lyf konde krygen, verdubbelde EDUARD zyne flagen zo fchielyk, dat de bond gedood was, eLr bet boerenvolk, die hem
najaagden, 'er by kwamen .
,, Juffer HUNTLY was met groote vlugheid van den grond
opgefprongen ; maar wanneer zy de oogen achterwaards floeg,
en EDUARD met den bond bezig zag, bleef zy, in plaatze
van haare vlucht voort to zetten , flit flaan , als door beto
veringe : haare voeten wren beweegingloos ; maar at do
trekken van haar gelaat ondergingen fchielyk afwisfelende veranderingen , naar maate haare hoop of vrees rees of daalde .
„ God Almachtig zy geloofd 1 " riep zy uit , zo ras zy
bet woedende dier ademloos op den grond uitgeftrekt zag
lig ;en .
„ Ik hoop, dat gy u door den vat niet bezeerd hebt," zeide EDUARD .
,, Waarde Heer !" riep zy uit, „ hoe oneindig veel ben
„ ik aan u verplicht !"
,, ft ben reeds meer dan betaald," riep by .
„ Nook ! nooit l hunt gy meer dan betaald worden, Myn• beer ; gy hebc meer dan myn leevcn bewaard," vcrvolgde
zy. „ in welken verfchrikkelyken toefland had ilk nu kunuen
Y 2
,, zyn ;
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zyn ; een'en toefland veel vreeslyker dan de dood . Gena .
dige Hemel ! hoe beef iii als ik 'er om denk . Van deeze
rampzaligheid heht gy my bewaard , met 'er uzeiven aan to
waagen
Ivlyn waarde Heer , eeuwig moet ik in uwe
fchuld blyven ! "
„Deeze en dergelyke uitdrukkingen van verrukkin ,e borften
uit de lippL .n deezer jonge Dame , terwyl haar hart Dog fidderde door een gevoel van bet gevaar, dat zy ontkomen was .
En zo dikwyls EDUARD poogde den dienst to vert,leinen, welken by haar bewczen had, trok dit eene nieuwe uitflorting
van dankbiare erkententsbetuigingen uit de gevorlige boat
van Juffer HUNTLY . Dit jonge paar ging weder na bet huis,
in eencn ftaat van zo aangenuame geestdrift , als niernand zich
een denkbeeld van kan vo!tnen, d .;n zielen van uitgelezen
aandoenlytheid .
• Ler Juffer HUNTLY en EDUARD de tuinpoort bereikten ,
ontmbetten zy den tuinman en twee arbeiders , die tot hunne
pulp kwamen toeloopen . Zy wren afgezol den door Juf.
frouw ANGUtfH , terwyl deeze den tuin door'iep. Op bet
oogenblik, waarin zy aan bet huis kwam , dreef zy ook al
de knechtc uit om haare gasten to befchermen ; en kort daarna , uitgeput door vermoeidheid en fchrik, viel zy in herhaalde vlaagrn van bezwymince , in welken flaat zy to bed gelegd werd . In de tusfcheupoozen haarer bezwymingen bejammerde zy bet lot haarer jonge Vriendin , die voor de
woede van een raazend dier was blootgefteld . Deere herhaalde jammerklachten hadden zulk cene uitwcrhing op de
verfchrikte verbeeldingen der meid en der huishoudtter , die
aan de zyde van haar bed zacen , dat, naar haare gedachten,
Juffer HUNTLY , by dien tyd , door den bond half verflonden
rnoest zyn . Zy waxen , derhalven , grootiy ;;s ontileld , toes
zy die jonge Dame de kamer zagen inftutven , en vluchtten
beide voor haar met verhaasting .
De meid, zich berollende in cen der bedgordynen, riep
•
ult : „ Om Kristeswille, kom niet by my !"
„ Noch by my I" riep de huishoudlier, van achter een'
grooten ziekenftoel, welken zy tusfchen zicltzelve en Juffer
F3UNTLY hield .
• Vat is 'er to doen ! Zyt gy dol ? " fprak de jonge
Dame.
• Wy zvn juist bet tcgendeel ," nntwoordde de meid ;
, . rraar men kan gemaklyk zien wat gy zyt , daar gy zulk
• eene vraag doet ."
• Gy hchoorde u driemaal in de zee to doen dompelen,"
a ;et de huishoudfler .
,, Juffer HUNTLY, die op haare uitroepingen was blyven flil:aan, ping na na Juf ouw ANGUISH, wuarop de meid haar
op
„
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op een' aandoeniyken toon aan(prak : ., 6, Majuffer, 1k bid
• u , fpaar myne arme onfchuldige Juffrouw ; bedenk , dat zy
• voordeezen uwe Vriendin was ; en of gy haar al byt, dat
„ kan u met geneezen."
,, Duffer HUNTLY, om dit vertoog glimlachende, verzekerde
haar bedaardlyk , dat niemand gebeten, en dat de bond gedood was . Waarop de meid , zich uit de gordynen ontrollende , verklaarde : „ dat zy Diet half zo bang was geweest
voor zichzelve , als voor haare waarde juffrouw." De
huishoudifer begon eene foortgelyke verklaaring to doen, in
Iangwyliger bewoordingea, wanneer Juffrouw ANGUISH , zich
heritellende van de verwarringe , welke dit tooneel veroorzaakt had, haar beval heen to gaan .
,, Duffer HUNTLY verhaaide daarop de omflandigheden, welke
haare Vriendin onbekend wares, en fprak zeer van hot edelmoedig en onvertzaagd gedrag van EDUAItD .
,, Drt verhaal deed den moed van Juffrouw ANGUISH zodanig ryzen , dat zy , opitaande van bet bed , waarop zy tot
nog toe gelegen had , uit de kamer ging , uitioepende
„ Waar is by ? o! Waar is de braave knaap?" En EnUARn in den gang ontmoe code , omhelsde zy hers , en borst
uit in do opgetogenile uitdrukkingen van dankbaarheid en
verwonderinge, jufFer HUNTLY , die Juffrouw ANGUISH op
do hielen voigde, was, zo we, als eenigen der bedienden,
getuige van dit tooneel , hetgeen EDUARD zelve!I zodanig
verraste en in verwarring bragt, dat by buiten ftaat was van
cen onderfcheiden zeggen voort to brengen . JufFer HUNTLY,
fchoon haar g,_laat uitwees, dat zy decide in EDUARD's verwarring , had genoegzaame tevenwoordigheid van geest om
}mare Vriendia in de zykamer to leiden , alwaar alien diie
in korten tyd tot eene grootere maate van bedaardheid
kwamen . Zy bragten bet overige van den d&'g en den avond
door in hot genot van zo aangenaame herinneringen, als eenige, waarmede de inenschlyke natuur bekend is Do harten
van twee hunner vloeiden over van genegenheid en dank .
baarheid ; de derde was zictz~D
iven bewust, dat by , door
cene verdienstlyke daad , de oorzaak was van der anderen
veiligheid en geluk ; en alien verheugden zich in de gedachten , dat zy eon
oot en dreigend gevaar ontkomen
waren .
„ De Heer ANGUISH zat aan bet middagmaal ten huize van
eenen Beer in bet zelfde Graaffchap, wanneer een knecht inkwam met een verward inaar ontrustend verhaal van eenen
dollen bond, die veele menfchen op bet land, en in hot byzonder verfcheiden perfoonen uit het huisgezin van den Heer
ANGUISH, had gebeten .
Hy fprong onmiddellyk van tafel, en
$eerde , onder groote vreeze voor eenig allerverfchrikkelykst
P 3
voor-

2I¢

J. MOORE, EDUARD .

voorval, na huis : alwaar by, tot zyn onuitfpreekelyk genoegcil , JUffrOUW ANGUISH, Duffer HUi4TLY en EDUARD vond,
zittende by elkander, zo als boven befchreven is . Juffrouw
ANGUISH vlocg in de armen van haaren Man, en verhaalde
denzelven, met al die gretigheid, waarmede wy hun, die wy
beminnen, vertellen hetgeen wy weeten hun vermaak to zullen geeven, de historie van dien gebeurteuisvollen dag ; help
naauwlyyks den tyd laatende om eene vraag to doen .
„ De overgang uit eenen ftaat der aller(iiiartelykfle bekom .
meringe, tot dat voile genoegen, hetgeen by nu fmaakte,
bragt den Heer ANGUISH, in bet punt van getuk, tot gelyke
hoogte met bet gezelfchap, waarby by gekomen was .
„ Juffrouw ANGUISH bleef met verrukking uitweiden in den
]of van EDUARD , terwyl CAROLINA , fchoon fpaarzaam in
woordlyke Iofipraaken , door haar gelaat toeUemming en goed .
keuring to kennen gaf van alles wat haare Vriendin zeide . In
de volbeid haarer blydfchap zeide Juffrouw ANGUISH vrolyk
tot haaren Man : „ Gy hebt tot deezen dag toe nooit reden
• gehad om jaloers to zyn ; maar fk moet bet u voor de vuist
„ zeggen, ik benrin deezen jongman ."
• Wel , myn lief , daar de zaak zo is," antwoordde de
Heer ANGUISH, „ Yerheug fk my, om uwentwille, zo wel
• als mynenthalve, dat gy uwe liefde openlyk belydt ; want
• dus zal Diet
„ Bedektheid op uw roede wangen aazen,
„ Gelyk de worm den bloemknop fchenda"

• Ik haat bedektheid , " antwoordde Juffrouw ANGUISH ;
• inaar , al ware bet anders , bedektheid is nu buicen myne
• macht ; myne drift is bekend by bet gantfche huisgezin ;
„ want op bet oogenblik , waarin ik EDUARD zag, toes by
• van bet behouden van CAROLINA wederkeerde , floeg ik
• myne armen om zynen hals, en kuste hem met zo veel
• hartlykheid , als ik ooit in myn leeven eenen man ge„ kust heb."
• Bravo!" riep de Beer ANGUISH uit ; „ maar ik hoop dat
• deeze forge Dame op dezelfde wyze den Heer haare dank .
• baarheid betuigd heeft ."
„ Indien zy bet niet gedaan heeft, zal zy het nog doen,"
riep JUffrOUW ANGUISH ; Juffcr HUNTLY by de hand grypende,
en hair na EDUARD trekkende .
• Het gelaae van juffer HUNTLY was in een oogenblik met
bloozen bedekt
en haare Vriendin tegenftaande, zeide
zy, met eene ontlelde Item : „ Zyt gy doly"
• Neen, myne waarde, niet volkomen," antwoordde Juffrouw ANGUISH ; „ maar , indien deeze Heer bet niec had
,, ac-
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„ gedaatt, hadt gy raazende dol kunnen zyn . Kom daarom,
• Loon uwe erkentelykheid , en dank uwen verlosfer met uwz
„ eigene lippen ."
, . Dan dank ik u, Mynheer, uit den grond myner ziele,"
zeide Duffer HUNTLY, met eene uitberlling van dankbaarheid,
welke haare ftem verleevendigde , eenjgermaate de overhand
kreeg op haare verwarring , en haar bLminnelyk gelaat haar
eon weinig na Er)UARD deed buigen , die, met verrukkende
ontroering, bet oogenblik aangreep, en zyn@ lippen op de
baare drukte.
„ Nu, myn lief," fprak de Heer ANGUISH tot zyne Dame,
• daar CAROLINA het zelfde teken van dankbaarheid heeft
• gegeven, dat gy gaaft , zal ik de drift, welke gy belydt
• voor EnUARD to hebben , met meer fatfoen kunnen drag• Fen ; want ik heb hoop, dat gy , ten hoogften, flechts in
• ftaat zult zyn om zyn hart met haar to deelen ."
„ Dc Heer en Juffrouw ANGUISH vervolgden nog eenigen
tyd deeze foort van boertende zamenfpraak , zonder door
JUffer HUNTLY of door EDUARD geftoord to worden ; welke
beiden to eenemaal fcheenen verzwolgen to zyn in hunne eigene overpeinzingen , en geheel niet geneigd om op bet gefprek to letten , of 'er deel in to neemen ."
Wy zullen hier alleen nog byvoeaen , dat, fchoon EDUARD
aan Duffer HUNTLY, Pints lang reeds , niet onverfchiilig was,
deze dappere daad haar in liefde jegens hem ontftak ; en daar
ook EDUARD haar oprechtlyk beminde, worden zy , aan 't
einde dozes Boekdeels , echtlyk vereenigd, en genieten bet
flreelendst huislyk geluk.

Kleine Dichtertyke Handfchriften . Twaalftle Schakeering .
llnsfleldam, by P. J . Uylenhroek . In gr. 8yo. 144, bl.

Te

e voortzetting van dit door ons reeds meermaalen aangeD
kondigd Dichtwerk fielt ons in de aangenaame geiegenheid, om onze Lezeren weder met eene twaallde Schakeering ;
van 't zelve bekend to maaken . Dezelve bevat vier-en-vyftik ,
zoo uitgebreide als kleine, dichtttukken, pronkende met de
naamen van bet meerendeel der Dichters , die wy reeds by de
aankondiging eener voorgaande Schakeering (*) vermeld hebben . Onder de Itukken , die deze Schakeering uitmaaken , en
waaronder zich veelen van onderfcheidene waarde bevinden ,
beefs ons dat van den verdienstlyken c . LOOTS, getyteld het
.$ygeloof, zeer behaagd : zoo wel bet byfchrift eerfle Zang,
Os
(') Zie 41g . Vaderl. Letteroef voor r7,9, bl . 141P 4
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als de befchryving van den overgang des bygeroofs uit Egypte
to ., Griekenland, die den beftryder van 't zelve, Socrates, ter
dood veroordeelde, waarmede dit dichtftuk reeds eindigt, duidt
aan, dat wy van hetzelve in bet vervolg meerdere Zangen to
waehten hebben . Voorts hebben wy den Lof der hleijery van
j . Du rae, Servilia aan Brutus van A . L . BARBAZ, (zynde
een tegenge1teld tafreel van het in de acht(le Schakeering
voortt)lnend dichtftukje, getyteld : Brutus aan Servilia, van
denzelfden maaker) den Brief over Parys , van Q . HE FLINES,
eenige Vertaalingen van de Ouden, als van Boltius, Tibullus,
Horatius, enz . door BILDERDYK , ARNTZENIUS , VAN WINTER
vsz. , enz . benevens eenige Punt- en andere dichten , met
veel genoegen geleezen .
Zo bet dichtftuk, ten opfchrift hebbende : het wederzien in
do eeuwigheid, door W . VAN OLLEFEN, niet to veel plants be .
11oeg , gaarne zouden Wy bet , om &szelfs belangryken inlioud en fchoone zedenleer, bier affchryven ; dan, nu zullen
wy orzen Lezeren een ander, van r . G . WITSEN GEYSBEER:, tot
een ftaaltje medcdeelen. Of bet onze Nederlandfche meisjens,
in 't algemeen, zeer bevallen zal? hiervoor durven wy niet
intlaan : hoe 't zy, dus luidt hetzelve :
A A N

LIMA.

Waartoe die wulpfche en weidfche pracht?
Waartoe die dartle en dwaaze reden ?
Bet fchoonst fieraad van uw gefackt
Beflaat in zuivre en zagte zeden .
Natuur jchonk u volmaakte leden :
Waarom haar voorfchrift niet betracht?
Waartoe die gordel onder de armen ?
Waant gy dat zulks u fchooner maakt?
In Mai wilt ge a met boot ver warmen ,
En gaat des winters byna naakt,
Dient zulk een leefwyz' niet gelaakt ?
Yerdient uw dwaasheid geen ontfermen (*;?
Waartoe uw 1wiren afgefnedn ,
Waarby geen ebbenhout ken halen ?
Is 't omdat zy reeds gryzen? Neen,
Cy wilt met blonde lokken pra!en ;
,Hoezeer doet u de dwaasheid dwalen! . . .
Had ooit een pruik behoorlykhedn ?
0 Z*
(+ Gaat bier de dichterlyke vryheid niet wat to verre, met naain.
lyk oxtfermen op yerwarmen to laatau rymen
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S Lino! last die dwaasheid varen .
Indien ge u gaarn' beminnen ziet,
En lang uw fchoonheid wilt bewaren,
Misvorm din uw gefialte niet ;
Moor volg, war u natuur gebie~t
Dan overleeft uw fchoon urv' jaaren.

Macbeth , Treurfpel. Cevolgd naar her Fransch Van M. Duers ,
door Mr . P . BODDAERT . Te Antflerdam, by de Wed . J . Doll,
i8oo . In 8vo, 8o bl.
D e Gefchiedenis van MACBETH maakt, in de Kronyk van
Engeland, Schotland en Trland, door RAPH . HOLINCSHEr,
en WILLIAM HARRISON, in I7$ ; to London uitgegeeven, cen
zeor avontuurlyk verhaal uit, het welk door B UCHAN .I N in zyne Schotfhe Gefch ;edenis, fchoon eenigzins verkort , is overgenomev . DuNKAN, Koning der Scho+ten en Ooin van MACBETH , zo laf en vreedzaam, als zyn Neef (tout en wraakgierig was, had deszefs hulp , tot het beteugelen van oproeren
in zyue Staaten, noodig . Deeze geltild zynde, en MACBLTir ,
benevens een ander legerhoofd , BANQUO , in eenen oorlog
tegen de Deenen , gebruikt zuilende worden , ontmoeteden
beiden, wanneer zy naar DUNK AN reeden , dric Toverhexen ,
welke hen, op haare wyze, heil voorfpelden, en onder anderen, dat MACBETH nog cells Koning van Schotland zoude
worden, en dat bet nag flacht van BANQuo de Kroon zoude
erven . Eenige voorafgegaane en minder belangryke voorfpellingen toevallig bewdarhe :d zynde geworden , begon MAc •
BLTH eindelyk op middc1en to denken , om deeze voorfpel .
lingen geheei vervuld to krygen, en zich het Koningryk Sc,'rot.
land eigen to m aaken . by werdt in deeze zyne poogingen
zeer verfterkt door zyne echtgenoote , eene trotf;he , eerzuchtige vrouw, welke niet fcheen to kunnen rusten, voor
dat DUNKAN door haaren man was vermoord geworden .
Behalven deeze voorfpeiling , hidden gemelde Tovereefen
ook aan MACBETH gezegd : dat by simmer van iemand g .,dood
zoude worden, die van eene vrouw geboren was ; en nict
overweldi ;;d , voor dat het Birnamer woud tot bet Slot van
Dunfinane kwam . Ook deeze beide Hexergezegden warden,
ten nadeele van MACBETH bcwaarheid ; want zekere MACnuF,
met welken by , uit hoofie zyndr dwingelandy , in oorlog
kwam , en die uit deszelfs moeders lyf gef .ecden , en derhal .
ven niet geboren was, hieuw hem het hoof,'. Pf : na dat de .
zelve aan zyne krygslieden had geboden , om elk e .n tak nit
her Birnaner woud to fnyden, en dear mede in de hand ,
naar Dunfinane to trekken,'ten einde het getal der naderende
man .
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nlanfchappen VOOr MACBETH bedekt to houden . De laatile nu
meenende het Birnamer woud naar zyn Slot te' zien komen,
achtte daar door de voorfpelling vervuld, en voadt, al vluchtende, op voorgemelde wyze, zynen dood : het welk i;i den
jaare Ic$7 zoude gefchietl zyn .
De Ei elfche Dichter SHAKSPEAR heeft dit verhaal , in den
dramatieken ftyl van zynen tyd geheel weeten over to gieten ;
waar uit onregelmaatigheden geboren zyn , die men alleen tan
hem, en eenigen zyner tydgenooten , kan vergeeven . Verfcheide lieden hebben, na hem, zich beyverd, om, met weglaating va' veele byzonderheten, het zelfde onderwtrp, op
nieuw, voor het toneel to bearbeiden . Dit deed reeds WILLIAM DAVENANT, in de voorige eeuw, in Engeland - STY;PHANIE den `Jongen , 1774 ; F. H . FISCHER 1778 ; H L . WAGNER 1 779 , en G . A. BURGER 1783 , in Duitschland ; ja dit
deeden M. LEFEBRE 1783, en naderhand M . DCCIS
die ook Othello, Lear en Hamlet heeft omgewerkt , in
Frankryk .
Het Stuk van deezen laatflen heeft Mr . P . BODDAERT voor
zich ter naarvolging gekozen, en ais zodanig moeten wy het
onze Leezers doen kennen . Ducts, in al zynen arheid, zich
toereitgd hebbende oin de Treurfpellen van SHAKSPBAR meer
ovcreeukomflig den tooneelvorm en deszelfs regelen to fchikken, beefs daar door ook alle die Hexeryen en verdichtfelen
nloeten laaten vaaren, welken aan de Stukken van SHMtsPEAR
zo veel leven geeven . Alleenlyk fpreekt by nog, nu en dan,
ran MACBETH's droomen, en het vermogen van YPHYCTONA
---- maar de karaktertrekken van MACBETH, en vooral
van deszelfs trotfche en heerschzuchtige vrouwe, zyn bewaard
gebleven : zelfs die van Somnambule , of Slaapwandelaarfler,
welke, volgens den Engelfchen Dichter, .40. V, Scene I,
door de Kamerjuffer befchreeven wordt, en hier mede in het
Vyfde Bedry}, Zevende Tooneel, wordt uitgewerkt . Intusfchen
geeven geene van alle haare gezegden , in dit Tooneel , zo
veel to kennen , als detze enkele woorden, welken zy, in
denzelfden toeftand , by SHAKSPEAR zegt : Here's the fmell of
blood Hill : all the perfumes of Arabia will got (weeten this
little hand. Veel, zeer veel fchoons, had de Franfche Richter , zelfs naar zyn eigen ontwerp, nog lilt SHAKSPEAR kunnen overneemen, het welk by echter niet gedaan heeft : intusfchen is het afmaaken van MACBETH, door Moordenaars
welke zyne vrouw heeft gezonden 0111 MALCOLM to vermoorden , geenszins zo treffend als MACBETH's dood , door het
zwaard van MACDUF : en de dood van MACBETH'S zoon is
by den Franfchen Dichter zeer gewrongen .
De naarvolging is flechts middenmaatig, en toont bier en
daar to reel de fpooren van grooten haast : zelfs vindt men
b1.
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h i . io een vers , dat een voet to kort is : namelyk bet onderfie , zynde van deezen inhoud .
S EVAR .

Gy eischt dit ?
D U N C A N.

Goon ! wil my die openleggen .
Men beeft dit Stuk fpoedig na de uitgave , ten voordeeTe
van de Tooneelfpeelers en Speeleresfen, op bet Amfterdamsch
tooneel vertoond, en hetzelve heeft bevallen . Geen wonder!
3. C. WATTIER fpeelde voor MACBETH'S gade . Zo dikmaals
die rol in zulke goede handen valt , zal deeze Nederduitfche Macbeth voldoen, al ware het enkel om de woedende
hartstocht en heerschzucht eener furie op het hoogtie to
zien .

Brieven, voor min en weer gsvorderde jonge lieden, ten dienst
der Sc hoolen zoo wel , als ten algemeenen gebrui, e , gefchikt .
Door een Lid des Sc/toolbe/luurs eener Departernent.sJi. ;oole
van de Rataaffche Maarfcbappy , tot Nut van 't Aloemeen .
ille Stukje. Te Lelden, by D . du Mortier ea Zoon , IBco.
In 8vo . rco bl.
It Stukje bevat in het geheel achtentagtig Brieven van

een zeer verfchillenden acrd , en dus in veele geD
vallen gefchikt om tot goede modellen to dienen . Meestal
loopen deeze Brieven over gewigtige onderwerpen , genomen
uit de Natuurlyke Historie, de Zedekunde, en menigerleye
voorkomende gebeurtenisfen in het dagelykfche leven . Dus
dienen zy tevens tot verbreiding van nuttige kundigheden , en
bet aanpryzen van verhevene gevoelens en loffelyke daaden .
Zodanig is , by voorbeeld, de tweeenzestigfle Brief, then wy
bier tot een proefje zullen mededeelen .
„

WAARDSTE VRIEND!

„ Daar heb ik een grooten fchrik uitgeltaan . Ik zat voor
myn raam myne lesfcn to leeren . Zensklaps boor ik een
groot gedruisch en gefchreeuw. Ik zie op, en verneern cene
Inenigre lieden op den kant van bet water. Plotsling fpringr
een der aanfchouwei s van den wal, en komt met een klein
kind ten voorfchyn . Men haalt 'er beiden uit, en nu hoor ik
de moeder, ttrwyl zy bet wicht tedsrlyk omhelst, fshrdjende
uitroepen : , ach! 'er ligt rog eeh in ." Tertiond fpringt de
redder van bet eerfte kind on nieuw in het water om ook
het tweede to haalen . Dit was niet to zien, en by moest 'er
lan-
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lange naar duiken . Hy vat bet eindelyk en fleekt bet om
hoog, maar, to zeer afgemat, zinkt by weer naar beneden en
verdrinkt. leder beweende hem en beklaagde zyn lot ; my
dagt echter, dat zyn dood benydenswaardig was , want hoe
kan men ooit gelukkiger fterven, dan midden in bet verrich .
ten eener edele , menscihlievende daad ? Ik ten minften zal
myn leven Diet ontzien , als ik iemand uit gevaar kan redden,
en dit gezicht zal my fleeds in myn voorneemen verfterken .
Vaar wel , myn vriend I
rERDINAND ."

Men zou echter, dunkt ons, met eenige reden kunnen vrazgen : Zyn zodanige edelmoedige gevoelens Diet al to over,dreven?

Recueil de Pieces interesfantes & variees propres pour la Jeunesfe , pour s'exercer dans 1'etude de la Grammaire , de
la Fable , de I'Histoire , & de la Moralc , particuliere.
ment adaptCes pour apprendre a parler ja langue Francaife
purement & a l'ecrire correEtement.
rerzameling van belangryke MeegelMgen voor de feugd , ter
beoefening van de Spraakkunst, de Fabelkunde, de Gefchiedenis , en de Zedenkunde , byzonder gtfckikt om de Franfche
taal zuiver to leeren fpreeken en fchryven . Te ImJleldaan ,
AY W . van Vliet, 1799. In 8vo. 203 bl.
clioon byna alle flukjens, welke uitgegeeven zyn, om, als
themata, ter vertaaling to dienen , door derzelver gebreS
kigen en platten flyl, zoo wel als derzelver eentoonigheid en
lafheid , de Jeugd rasch verveelen moeten ; vindt men in dit
Werkje een honderd vier-en-dertig tal voorfchrifteu ter vertaaiing uit het Fransch in 't Holiandsch, en omgekeerd ; want
in beide taalen zyn dezelven tegen over eikanderen gedrukt
zy bevatten eene reeks van historifche vertellingen, byzondere
en chzrattertekenende trekken , eenige fabelen , enz . en v66raan eenige fpraakkunitige oefeningen . Wy oordeelen dit boekje
alzins gefchikt, om jonge beoefenaaren der Franfche taal op
eene aangenaame en tevens nuttige wyze bezig to houden ;
hetzelve is daarteboven in eenen Diet onbevalligen flyl opgefleld . vooral. wat de Franfche vertaalingen aangaat ; intusfchen
was bet Diet kwaad geweest, dat de Schryver minder fpaarzaam geweest ware in bet piaatfen van zedenkudd ge voorfcbriften , en de plaats van fommige geestooze en overbeken •
de kwinkaen door dezelven hadt doen vervangen : niettemin
durven wy het echter aan Ouderen en Leermeesters, ten gebruike voor hunne kinderen en kweeklingen, alnpryzen.
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LETTER-OEFENINGEN .
De Invloed en Uittverking van het Christendom , op de
Verming en den Toefland der I •o lkeren van Europa .
Door TYGE ROTHE , Koninglyke Deen%he Staatsraad.
Naar bet Hoogdaiisch vertaald door s . VAN IIOEK,
Predikant to flalburg en Heesbeen . I/le Dccl. Te
Utrecht, by W . van Yzerworst , 1799 . In gr. 8yo,
474 bl. Behalven het Voorbericbt .
"it is eere Vertaaling van eene Vertaaling. Oor1.! fpronglyk is bet Werk in bet Deensch gefcbre .
ven, en daaruit in bet Hoogduitsch overgebragt door
eenen Ongenoemden, die zynen arbeid heeft opgedragen
aan den beroemden KLOPST(CK, en in eenige korte aanmerkingen , achter die Opdracht geplaatst, ons onder .
richt , dat de Schryver voordeezen Leermeester is geweest van zyne Koninglyke Hoogheid den Erfprins FREDERIK : hoogstwaarfchynelyk den halfbroeder des Konings van Denemarken, niet deszelfs Zoon den Kroonprins . Beiden voeren denzelfden naam : maar in bet
Jaar r77i, welk getal de Opdracht van den Hoogduitfchen Vertaaler draagt , was de Kroonprins een kind
van zeven jaaren , en begon dus eerst recht vatbaar to
worden voor de lesfen van eenen Leermeester .
Naar dit Hoogduitsch is de Nederduitfche Vertaaling
vervaardigd, door den Eerw . VAN rioEK, die niet fchynt
goedgevonden to hebben, lets van bet zyne 'er byte voegen . Wanneer men overweegt, m e bezwaarlyk bet zy,
in eene Vertaalinge, den waaren zin van bet oorfpronglyke altoos to behouden en met de rechte woorden uit
to drukken, zoude bet niet to verworderen zyn, dat de
Vertaaler eener Vertaalinge hierendaar nog verder af .
week van de meening des eerllen Schryvers, fchoon by
de algemeene bedoeling doorgaans duidelyk genoeg voig.
de . Misfchien is dit wel bet geval van .bet Werk '
waarvan wy nu eenig verflag moeten doeu,
LLTT . 1800 . No . 6 .
Q
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Op den titel ftaat Eer/le Deel. Dit fluit in , dat 'er
meer, of ten minften nog een Deel zal volgen ; gelyk
men dit ook uit verfcheiden plaatzen in bet Werk zelve
kan opmaaken : maar hoe veel, leezen wy nergens .
De bedoeling van den Schryver is, buiten tegenfpraak,
lofwaardig. „ Myn oogmerk," zegt by, in bet begin van
zyn hoorberigt, „ is geenszrns, een wiskunftig bewys,
• voor de waarheid van bet Christendom to geeven ."
Misfchien had de Heer ROTHE deeze verklaaring wet
kunnen fpaaren . Gebeurde zaaken zyn tech . niet vat!-aar
voor wiskun/lige bcwyzen, en geen verftandig Leezer zal
van eenen Schryver bet onmogelyke vergen of verwachten . Doch laat ons hem verder hooren . „ Maar ik bob
• geloofd , dat bet nuttig is, der ligtzinnige tydkortende
• gefchiedkundige Letuure , door welke zoo meenig
• een, tot Oval van bet Christendom, vooringenomen
• wordt , eene gefchiedkundige, ook tydkortende Lec• tunr tegenteftellen, welke den denkenden man . . . zou
• kunnen nuttig zyn , om voorzigtig omtewandelen ,
„ onder de Sophisteryen, de Romans, en, waarom zou
„ ik bet niet lynregt zeggen?! de veele leugens, welken,
„ in de boeken van den dag, worden ter nedergefteld,
,, om den Godsdienst van ons Europa, tot eene fabel
„ to maaken," bl . IX en X . Zo ook bl . XII. „ Het
„ begin der beide onaffcheidbaare Leerftelzels onder de
• menfchen, bet Mofaifche en Christelyke, ftelde ik my,
„ in dit work, als eene gebeurenis, in de gefchiedenis
• der menschheid, voor ; en, het gene ik, als byzon„ der , door het Christendom, to wege gebragt , ont„ dekte , bet gene ik, wanneer ik . . . de keten der daa„ delyke gebeurenisfen ovcrzag, als eene eer voor het
• Christendom befchouwen en erkennen moest, dit ver„ haal ik . My wierd bet Christendom de beste Gods„ dienst voor den mensch , als Individu, befchouwd,
„ voor de Volkeren , voor de geheele Menschheid . In
• deszelfs gevolg zag ik voorfpoed en eer • ; maar, bui„ ten den kring, waar in hetzelve werkzaam is, niets,
„ dan angstverwekkende tooneelen . Ik wilde deshalven
„ anderen daar toe brengen, en beweegen, om, met my,
„ bet Christendom, als then Godsdienst, to erkennen,
„ die hot meest de menfchen veradelt , en gelukkig
• maakt . Ik wilde daar to boven verklaaren, hoe ons
• geflagt, hoe ons Europa dat gene geworden is, wat
• zy thands zyn ; enz ." - I31 . XVIII . „ Hoe ik
,, de
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de onderfcheidene Volkeren en tyden beoordeel , en
daar naar eenen iegelyken zyre eer en zyn geluk toe .
ken : dit zal men, in bet werk zelf vinden . Dit is
bet eerfte deel deszelfs , en indien myn loopbaan op
Aarde zodanig bepaald is, dat I bet einde van myn
„ plan bereiken kan , zullen 'er nog meer volgen . . . .
„ Onder de onderwerpen welken , in de volgende dee.
• len , zullen behandeld worden, zyn , de gefchiedenis
• van I(ONSTANTYN, Vat) JuLIAAN, Van Romens onder• gang, van de Hiirarchie, van de Leengefeldheid,
• van MAHOMET , van de Ridderzugt en de Kruistog„ ten ; vervolgends van de Verdraagzaanihcid, fler„ volging , en Sekten , en bet Deisitmes van den dag ,
• enz."
Doch terwyl de 5chryver ons zegt, wat by denkt to
doen in de volgende Deelen , zal de Leezer verlangen
to weeten, wat by in dit Eerlte hem voordraage . Het
Werk is verdeeld in Afdeelingen, dock welke niet met
getalen zyn getekend . Derzelver Opfchriften zullen wy
vooreerst opgeeven. Ontwerp van dit Boek, bl . I .
yhelke Betrekking heeft de Godsdienst op den S'taatkundigen 7oeJland der Wacreld? bl . r5 . --- Christus en
deszelfs Leer, bl . 22 .
Do Gelukzaligheid van den
Burger, bl . 39. - Hoe wordt deze Vraag beantwoord?
bl . 59 . (Te weeten de Vraag, waarmede de voorgaaade Afdeeling befloten wordt : „ Op welke denkbeel• den, op welk zeden- en godsdienstttelzel kan de bur .
• gerlyke welvaart der Waereld en der Volkeren bet
,, zekerfte en beste gevestigd worden?") -- Mat is de
Gefchiedenis der Waereld ? bi, 68 . - De Oude Tyden,
bl . 76 . - De Gefchiedenis dsr Reden , bl . u3 . - De
Helden eeuw, bL I I I . --- Egypten, bl . I I ii. - Sparta,
bI . 134 . - llthenen, bl . 142 . -- Romen, bl . 153 . --Do Chineezen, bl . 133 . --- filet Christelyke Europa, bl .
nit . -- De hereeniging onder do VVolkeren van Europa,
bl . 216. - De Slaaverny, hi . 261 . -- Onze Regeerin .
gen, bl . 297 . -- Do Goes ; der Lffetten, bl . 362. - 1)e
Zeden , bi . 378 . -- Huislyke Zeden, bl . 39I . -. Dy
Wcetenfchappen, bl . 415 . -- De Kun/len, 11 .455 .
De eerfte Afdeeling begint op cenen vry hoogeiitoon :
• fly Euaova. s zysj trots , en uy zyn hot met recht .
• By ons moet men leeren, hoe edel bet geflagt der
• Menfchen is , en welk eene eerwaardige rol dit ge• ilagt, bier op Aarde , fpeelen kan . By cons kan men
Q 2
„ ont-
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ontwaaren, dat de Mensch vermogens bezit, om eene

• nog veel verhevenere rol, in een ander fcheppings„ fl :elzel , uittevoeren .
Offchoon ik ook een Euro„ peer , en een man der agttiende eeuwe ben, fpreek
• ik egter geenszins, by vergrooting, enz." Zijn oogmerk ontvouwt de Schryver eenigermaate , bl . 8, in
deeze bewoordingen : ,, Dan eerst behandelen wy de
„ gefchiedenis wysgeerig, wanneer wy, zoveel moge .
„ lyk, de daadelyk voorhanden zynde, offchoon dikwils verborgene, keten van oorzaaken en gewrogten
wils
„ opfpooren : en deze, met betrekking tot den toettand
„ van ons Europa , optefpooren , is myne bedoeling
„ in dit werk . Gaarne wilde ik bet juiste punt van
„ zamenvoeging uitvinden, waar deze toeftand met go• beurenisfen van vroegere dagen to zamenhangt ; gaar„ ne . . . aanwyzen, Tangs welken weg wy tot dat ge„ luk , en die regte waarde gekomen zyn . . . Eigenlyk
„ bepaalt zich myn oogmerk wel voornaamelyk tot on„ ze ftaatkundige burger- en volksgefteldheid ; dan de
„ gefchiedenis bier van is to gelyk de gefchiedenis on„ zer reden : immers wat anders regelt den aart en de
„ wyze der wetgeevinge, der regeermge en der zamen •
„ leevmge, dan de zeden? en waar door worden dezen
„ wederom geregeld, waar door anders dan door bet
„ denkbeeld, bet gene wy ons maaken van dat, dat billyk, geoorloofd , nuttig en aanzienlyk is? Wanneer
„ men derhalven aantoont , hoe een yolk , of de Men„ fchen, in eene zekere eeuw, wetten gaven, eenen
„ ftaat inrigtten, en beftuurden, en met elkanderen le,:-f„ den , dan toont men to gelyk, hoe uitgebreid, en hoe
„ juist die denkbeelden waren, welken zy hadden, aan„ gaande dat gewigtige deel der Wysgeerte, dat de na .
„ tour des Menfchen, deszelfs beftemming, verplichtingen en voorrechten ontwikkelt." Vervolgens, bl . 9,
gefproken hebbende van de vierduizend jaaren voor des
Zaligmaakers gehoorte, „ in welken ons geflagt . . . uit
• den eenen toeftand in den anderen Reeds ginds en
• herwaards geworpen is, en altyd zekere gewigtige . . .
• waarheden en denkbeelden, van eenen gemeenfchap• pelyken Opperheer der Menfchen , van braafheid en
• deugd, en derzelver belooning gehad heeft," met burgerlyke wetten en inrigtingen op die denkbeelden ge.
grond ; maar alles, „ zoo wel de kennis als de inrigtin• gen en wetten , zeer onbepaald , niet zamenhangende ,
„ e14
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en weinig toereikende :"v~rvolgt hy,bl . ro : ,Na deze
vierduizend jaaren ontdekt zicrz bet nieuwe itelzel der
reden, en met dit, ook dat eener nieuwe ftaatkunde .
Met eene fnelheid als die des weerlichts, verfpreiden
zich de denkbeelden van God , als een boven alles
• en huiten alles beflaand wezen ; bet denkbeeld van
„ een oordeel na dit leven , van belooning en ftraf ;
• en wel zoo dat dit wysgeerig kan voorgefteld en aan• genomen genomen worden : en met deze denkbeelden ook bet
bezef van dat gene, wat de Mensch is, en wat by,
•• als Mensch, van den overwinnenden Krygsman, van
• den Vorst, en van zyne Medeburgeren billyk eisfchen
„ en verwagten kan ." De reden van deeze groote verandering in Europa, terwyl andere waerelddeelen in de
oude duisternis , of althans onzekerheid , gedompeld
blyven, vindt de Schryver in de voortplantirig en vestiging van bet Christendom, en eindigt deeze afdeeling
met bet zeggen van MONTESQUIEU, raakende hetzelve :
„ dat bet offchoon deszelfs eenig oogmerk alleen de
• zaligheid eenes toekoomenden levens fchynt to zyn ,
• qns egter daar to boven ook in dit leven gelukkig
„ maakt. Deze woorden ," zegt by, „ zullen my als
• 't ware ten tekfte, en dit werk daar van de verklaa„ ring zyn ."
Wy hebben dus taamelyk breedvoerig des Schryvers
oogmerk aangetoond . Maar de Leezer zal vraagen : beantwoordt bet Werk aan bet geen men daaruit mag verwachten? Gaarne zouden wy hierover met dezelfde uitvoerigheid onze gedachten zeggen, en nit ieder Afdeelinge een geregeld uittrekfel geeven, indien wy daartoe
de ruimte hadden . Nu m,neten wy ons vergenoegen met
eenige algemeene aanmerkingen .
In bet algemeen zien wy in bet Werk den verftan .
digen Man, den ernftigen Christen en den Wend van
bet Menschdom, die, hoezeer ingenomen met de Waar .
heid van zynen Godsdienst, hoezeer de poogingen van
deszelfs vyanden , om then Godsdienst uit to rooien ,
verfoeiende, to veel doorzicht en menschlievendheid bezit, om zulken zyner Natuurgenooten, welken denzelven niet kennen, daarom buiten Gods gunst to fluiten,
„ llet ganfche Christendom," leezen wy bl . 15, „ rust
„ op dit hoofddenkbeeld, dat bet tegenwoordige leven
„ flegts bet reringtte gedeelte van bet tydperk des men .
dat de Mensch ,
a, fchelyken :fanzyns uitroaakt : en
i 3
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• in deze zyne eerfte dagen , rnoet volmaakt worden,
„
„
„
„

ten einde by, by de hem aannaderende omwenteling
. . . gewyzigd zyn moge , om eenen zekeren hoogen
trap van gelukzaligheid deelachtig to worden . . ,
Zoo is het . . . een minder gelukkig lot, Diet op zulken tyd, en onder zulk eene lugt(treek geboren to
,, zyn, dat men op then korteren weg van gelukzalig„ heid, op welken bet Christendom ons brengen kan,
„ kan koomen
maar hoe kon bet eene ftraf, of
„ een in ongunst ons toegevoegd en onherftelbaar onge„ luk zyn? Het denkbeeld, dat God een God des gan .
„ fchen geflagts, een God van elk in bet byzonder is
,, . . . laat ik . . . Dimmer vaaren ." Ondertusfchen is de
Schryver, doorgaans, in bet leeritellige die begrippen
toegedaan , welke by de meeste Christenen als rechtzinnig pleegen befchouwd to worden . Hierover kan Die.
mand hem befchuldigen . Maar gaat by Diet to ver ,
wanneer by den invloed des Christendoms op bet geluk der waereld verbindt aan die hegrippen? Laat ons
zyne eigene woorden (bl . 31) bybrengen . „ Zullen
,, wy nu leflisfen, of zulke Staaten, . . . in welken to
• leeven een voorrecht is, onwankelbaar op bet Chris• tendom kunnen gevestigd worden , dan zal bet Diet
• genoeg zyn, dat wy met onze gedagten by de prac• ticaale bevelen . . . ttaan blyven ; . . . . neen, de zeden• leer , de wetten, de denkbeelden , de aangenomene
• gevoeiens, die, ftaatkundig befchouwd , de besten zyn ,
• deze moeten, zal bet Christendom waarlyk en vol• koomen zegevieren, hunnen grondilag hebben, in dat
• begrip, dat God eene openbaaring gegeeven heeft, en
„ dat jEsus cenen verhevenen, eenen Godlyken oor• fprong heeft, en [NB .] dezen Diet aan dit fcheppings .
• ftelzel fchuldig is , noch daar toe behoort ." De
Schryver dringt dit , op zyne wyze, verder aan , en
zegt , bl . ;2 en 33 : „ Een van heide inner waarheid
,, zyn ; of CHRISTUS was een wezen van een geheel
„ ander geflagt, dan bet onze, of Hy beefs Diets meer
• kunnen weeten dan een Mensch . . . Dan bet fchynt
„'er konde een derde plaats hebben ; dit, dat de Leer
„ van CHRISTUS ja we] ricer ware dan bet gene ceae
• ziel, in een bewerktuigd iichaam, door eigene kracht
• . . . ervaren kan, en fly egter in zyn perzoon dezelfde
• was, die wy zyn, wanneer naamelyk God dat gene
• aan Hem bekend maakte . . . bet gene Hy aan ons
„ voor-
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Dan . . . . zoo kan bet niet zyn .

Immers

„ voorftelde .

• deze Leeraar zegt, dat Hy bet van zich zel» en heeft,
,, bet gene Hy aan ons verkondiga, enz ." Waar heeft
de Heer ROTHE toch dit laatfie gelezen ? Hierna zouden wy wel nieuwsgierig zyn ; gelyk ook om to weeten, welke uitlegging by geeve aan de woorden van
jefus, JOANN . VII: 16 . VIII : s8 . XII : 49, en op meer
andere plaatzen .
Ongetwyffeld is de Schryver, indien by nog leeft,
een man van groote belezenheid ; maar met dat alles is
d \, aalen inogelyk . Doch vanwaar by een zo verkeerd
denkbeeld gekregen hebbe van bet ftelfel van ARIUS
(of , gelyk by hem altoos to onrecht noemt , ARRrus)
als by bl . 253 opgeeft, kunnen wy niet begrypen .
Daar zegt by , dat dit ftelfel „ niet meer was dan een
„ louter wysgeerig leerftelzel , en meer is bet Chris• tendom met , wanneer de Leeraar voor een bloot
• mensch gehouden wordt ." Zelfs in bet ftelfel van
SOCINUS zoude men nog niet belioeven toe to ftaan, dat
CIHUSTUS niet meer dan cen bloat mensch geweest ware :
maar bet gevoelen van ARIUS is met die ftellinge volirekt onbeftaanbaar. Wy behoeven den Leezer alleenlyk to wyzen tot MoSHEIM'S Kerklyke Gefchiedenis,
D. II, bl . I35 env. Het verwondert ons , dat de Ne .
derduitfche Vertaaler deeze misvattirg niet heeft gezien, ten minfen nergens heeft aangewezen . Ook zien
ivy het gevolg niet, dat bet denkbeeld, dat cnrZISTUs
een bloot mensch geweest ware, „ noodzaaklyk mede .
• brengt, dat by aan dwaalingen was blootgefteld ."
Konde dan God daartegen hem niet behoeden? Men
z e de boven aangehaalde plaatzen, en voege daar by
JOANN . III: 34 . Over de zaak zelve fpreeken wy met :
maar ieder waarheidlievend mensch , welke gevoelens
by ook zy toegedaan , moet aflkeuren , dat men den
dwaalenden leeringen aantyge, welke zy nimmer voor .
ftonden , of gevolgen to last legge , welke net hunne
fl:ellingen niet noodzaaklyk in verband ftaan , en door
bun verworpen warden . Wat is dit ariders, dan vechten tegen mannetjes , welke men zelve aan den wand
heeft gefchilderd?
Het Werk van den Heer ROTHE is zekerlyk de
vrucht van veel leezens en van lan ;duurige oefeninge .
Maar wy wenschten wel, dat by doorgaans de Schryvers had aangehaald, uit welken by de gebeurtenisfen
Q II
ont-
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ontleende, waarop zyne redeneering fteunt . Dit ge.
fcbiedt , evenwel , genoegzaam nergens . Wanneer by
eene enkele maal eenen Schryver noemt, doet by zulks
zonder de byzondere plaati aan to wyzen, weike by
bedoelt . Zyne oprechthcid wantrouwen wy geheel niet .
Maar het zoude den onderzoekenden Leezer a ingenaam
zyn geweest, indien by zelve de aanhaalingen had kun .
nen nagaan . Met de beste trouwe kon de Schryver
znistasten ; en fchoun, in Let algemeen, zyne opgaaven,
zoveel wy in bet leezen befpeuren, met de oudere en
Jaatere gefchiedverhaalen doorgaans wet overeenkomen,
is by nict geheel vry van vergisfingen . Edn voorbeeld
zullen wy ilechts bybren-en . Bladz . 16 ,2 leest men
• Wy weeten uit
dat by den inval der
„ Gallen , de Sabiners zeventig duizend man hulptroe .
~, pen afzonden ;
de Sarnniiers even zoo veel ; -• de ~,ipygers en Mesfapers vvf en zestig duizend, -„ en zoo alle de andere Volkeren, bet gene, to zamen
• een leger van mcer, dan eene halve millioen men• fcben uitmaakt . " -- Dit is niet naauwkeurig . Jlooreerst had de Schryver wel molten zeggen, welken inval der Gallen by bedoelde . Die niet zeer hedreven
is in de Gefchiedenis van Rome, zal ligtlyk zich verbeelden , dat op den eeiften van alien geaien worde,
waarin Rome ztlve veroveid , en naderhand door CAir.r,t s verlost werd , in bet 364(te Jaar na de bouwing dier Stad . Dan hierin zoude by zich vergisfen .
Een veel laater tyd wordt gemeend, bet Jaar 529,
weinige jaaren vbor den tweeden Punifchen Oorlog .
Doch, ten tweeden, is de opgaaf uit
niet naauwkeurig . De Sabynfche en Tyrrlieenfche hulpbenden
worden daar begroot op vierenvyftigduizend . Van de
overige door den Heer
genoemde Volken, en
van eenige anderen, zegt
we], hoe groot bet
getal der weerbaare manfchap by dezelven was, maar
niet hoeveel troepen zy leverden . By hcm is bet gantfche getal der weerbaare manneu, by de Romeinen eq
derzelven Bondrenooten,
tnaar dat der weezenIyk by de gemelde gelegenheid gewapenden, bet corps
ale referve,
dat to Rome bleef, daaronder begrepen , orntrent Ij6coo. J'id. POLYBII Hifl . Lib . II,
POLYaIUS

,

M

POLYBIUS

ROTHE

PoLYBIUS

770000,

c. 2 ~ .

Over bet geheel is bet Werk gefchreven in eenen
wydloop •. g .n traat, en, fchoua 'er`overvied in is van
zeer
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zeer bondige aanmerkingen, gelooven wy, Ot de zelfde zaaken in een vry kleinere ruimte konden geplaatst
worden .
Den ftyl kunnen wy minst van alles
pryzen . Dikwyls worden de geflachten der Naamwoorden verkeerd gefteld ; dikwyls ontmocten wy volftrekt
overtollige woorden, by voorb. egter evensvel, bl . i6,
reg . 7 v . o . ; „waar geene verwoestende oorlogen , zoo,
• zoo als de onzen zyn," bl . ig, reg . 21 : dit zoo zoo komt
Inenigmaal voor . 'Er is 'er me,-Nib cen, bl . 56, r. 9.
• Weetenfchappen hadden 'er daar plaats," bI . 129,
reg. z v . o . en op mcer plaatzen ; daar 'er daar, bl ..
zoo, r . 13 v. o . ; dan nog doet dit nag Wets, bl . 217 ,
r. i6 ;. daaro :n egter, bl . 2,36, r. 4 . Veder, in de heteke .
nis van pluim, is bekend ; maar of men ooh vedcrea
mag noemen hetgeen men anders veeren beet, en waardoor men zeker middel, om een werktuig in beweeging
to brengen, verttaat, twyfFelen wy zeer : bier vinden
wy hot zo, bl . 1 ;4 , r . 8 . Eigennaamen worden ook
fomtyds anders dais op de gewoone wyze gefpeld, b . v.
Huroniers, bl . 17, r . 14, in plaatze van Hurons. Biwci iisCHERS, bl . 89 . , r. 6 v . o . gaat in het lloog.
duitsch goed, maar in onze taal zoude r3RUCKERs bier
veel beter gevoegd hebben . „ TIBERIUS ging na zijne
• cAPREa ; en seder koos zich eene cApaia uit," bl .
6, r . 13 v . 0 . Zoude men hieruit niet befluiten, dat
Caprea cone minnaares ware geweest van TIBERIUS ,
vooral daar bet woord met kapitaale letteren gedrukt
ftaat? „ De fchoone SCHEKERASADE vertelde den lia• lif een fprookjen in den flaap," bl . 69, r . 6. Indien
bet geheugert ons niet bedriege, moest dit SC1IEHERAzADE zyn .
Doch dit is van geen belang . lets nicer
betekent bet, dat in plaats van kalif moest than Sultan .
De Vorst, welke bier wordt bedoeld, was bet laatfte,
niet bet eerfie, en tustchen beiden is groot onderfcheid .
Doch waar heeft de Schryver of iemand zyner VertaaJers gelezen , dat de Gemaaiin des Sultans denzelven
haare fprookjens in de ;n fl"-a,,) vertelde ? Zy mogt hem
in flaap vertellen, maar zy vertelde nict i ..i den faap .
Saturnen , bl . 398 , r . 03, is waarfchynelyk eene
Joutere drukfeil voor Satyren . - Maar wat zil men
maaken van den „ glinftererd en Sileen, die order den
,, dans en bet feel des Egels ontwaakt ?" bl . ^_9q, r . 11
v . o . Pat de Ouden dc' kunst zouden bezeten h bben
om de Egels to leeren danfen,
elyk de Savoyfhe
jnnQ 5
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jongens hunne marmotjens , weeten wy Diet ooit go-hoord of gelezen to hebben . At zoude dus eene nieuwe ontdekking zyn . Maar, misfchien , heeft de Heer
ROTHE gedoeld op de VIde Ecloga van VIRGJLIUS, en
is by eene der beide Vertaalingen de Nymph AEGLE
ongelukkiglyk gernetamorphofeard in een Egel. Arme
Nymph !
Kortom, de Bedoeling des Schryvers is zeer lofwaardig ; het On twerp fchoon ; de Uitvoering, fchoon Diet
zonder gebreken , geenzins of to keuren ;deStyl,as
thans der Vertaalinge, konde en mogt wel beter zyn .
De Hoofd- inhoud van de .Zedenleer des Christendoms .
In cenige Leerredenen over de elf eerfle haerfen van
het eer/le Hoofd(iuk van den tweeden Brief van Petrus .
Door EWALDUS UST , Predikant to Dordrecht. Ifis
Deel. Te Dordrecht, by A . Blusfd en Zoon , I8oo .
In gr . 8vo . 228 bl. en eene hoorrede van XPI bl .
e geachte Kerkleeraar
had onlan,s een aantal
voortreffelyke Leerredenen over Goes Deugden ,
D
met algemeene goedkeuring, in 't licht gegeeven, en
KIST

naar meer dergelyke vruchten van 's Mans nuttigen arbeid doen verlangen : waarom wy Diet twyfelen, of deze tweede bundel, welken de Leeraar al fpoedig laat
volgen, zal ook by verfchillende ioorten van Leezeren
met veel graagte ontvangen warden . Wy hebben ze
ook aanftonds vol verwachting doorgeleezen, en vinden
geen rede , om jets to rug to neemen van den lof ,
lien wy, by de aankondiging der eerst uitgegeevene
Leerredenen , aan den welbefpraakten Redenaar toegezwaaid hebben . Echter is ons bet plan en de bearbeiding van deze Leerredenen, over 't geheel , minder , dan
der vorigen, bevallen . De waardige KIST is, zoo 't ons
voorkomt, niet vry genoeg geweest , in de wyze van
uitwerking van 't roemwaardig ontwerp , 't welk by
zich eerst fchynt voorgetteld to hebben . Hy wilds den
hoofdinhoud van de Zedenleer des Christendoms , in
cenige Leerredenen, behandelen . By geen foort van
Leerrederen komt bet minder to pas, by de woorden
van den text lang ftil to ftaan. Men neemt voegelyk,
by zulke onderwerpen , ilechts uit den voorgeleezen
text aanleiding, om de bedoelde zaaken in eene -ere
gel
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gelde orde naauwkeurig to ontwikkelen . Maar Du fchynt
de Eerw . KIST gevreesd to hebben, dat men hem, dus
doende, een Planprediker zou noemen, die minder werk
van Bybelverklaaring maakte. fly zegt, in de Voorrede, de eerfte elf Verfen van bet eertie Hoofdftuk van
den tweeden Brief van Petrus des to liever ten texte
gekozen to hebben , omdat in dezelve meer dan done
plaats voorkomt , waarvan de letterlyke zin niet aan .
ionds duidelyk is, en by hierdojr tot Bybelverklaaring zoo wel, als tot ontwikkeling van eemg zaakelyk
onderwerp , aanleiding verkreeg . 5-- Echter hebben ,
onzes oordeels , eenigen dezer Leerredenen daardoor
veel van derzelver waarde verloren , terwyl 'er to veel
moest gezegd worden van de textwoorden, om 'er aanleiding uit to neemen tot de behandeling der voorgenomen ondetwerpen . Deze keuze van texten heeft ook
ten gevolge gehad , dat de zaaken, die men, in zekere
welgefchikte orde, wilde ontwikkelen, fomtyds eenigzins gedrongen 'er uit afgeleid worden . De lust, om
by deze gelegenheid to gelyk een geheel famenhangend
ftuk, uit de H . Schrift gekozen, to verklaaren, en daar
in dan gepaste ftofen to vinden, die geregeld op elkar.deren volgen, zal den Eerw . Schryver, in de uitvocring van de voorgeftelde taak , nog meer belemmerd
hebben. De ftyl der Apostolilche Brieven is waarlyk
niet wel gefchikt , oin 'er zoodanig famenhangend ge .
heel in to zoeken. Men loopt dus, met de grootfte op lettendheid, al ligt gevaar , om of de verkiaaring naar
bet vooraf gemaakt plan min of meer to dwingen , of
bet plan zelve minder geregeld to laaten afloopen .
Bet is ons ten minften twyfelachtig voorgekomen , of
alle bier voorkoniende gezegden van Petrus dies zin
hebben, waarop de geheele behandeling van zaaken gebouwd wort. Van bet derde en vierde vers zegt de
Eerw. KIST zelf, „ dat zy voor verfchillende opvattingen vatbaar zyn, van welke men byna niet weet, wat
to kiezen, hoewel men tot gerustftelling zeggen mc ;ct,
dat ze alien gewigtige en de belangryktte waarl e Icn
beheizen, en ook in bet zaakelyke zoo merkelyk net
nit elkander loopen ." Dat zelfde, en nog nicer , kan
men zeggen van de volgende verfen . 'Er zyn andere
verklaaringen van vroegere en laatere Exegeten voorlaanden, die eon geheel anderen, mogelyk ook met den
geest
•-
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geest der Apostol.ifche Schriften, en het Joel van Petrus
in dezen Brief, meer overeenkomftigen zin opleveren .
Wet verre van uit hoofde van deze aanmerking de
waare verdientten van deze Leerredenen to willen verkleinen, beltennen wy gaarne, dat dezelve, naar de gedachten, die zich do Redenaar van den zin en famen .
hang der Apostolifche uitdrukkingen, en van hot leerftelzel , het welk by onbewimpeld toont toegedaan to
zyn, gevormd heeft, zeer regelmaatig, in een regt klaaren en tevens deftigen ftyl , bearbeid zyn , en een ryken voorraad van de nuttigfte en helangryktte waarheden, tot lering en ftichting, in zich bevatten .
De eerfte Leerrede handelt over bet Geloof, do bron
der Deugd. 2 Pet . I: t, 2 ; de tweede over bet gefchonkene, om godzalig to leven . 2 Pet . 1 : 3 ; de derde over
• gclykvor,nigheid aan God , het doel der trerlosfing .
2 Pet . 1 : 4 ; de vierde over de Deugd. 2 Pet . 1 : 5 a ;
de vyfde over de Kennis . 2 Pet. I : 5b ; de zesde over
• 111atigiieid. 2 Pet . I : 61 ; de zevende over do lydzaamheid onder allcrlei rampen . 2 Pet . I : 6b ; de agtlie over de lydz iambcid onder vervolgingen otn hot
Christendom . Dezelfde text .
In de vier laattte zal
men meer eenheid van plan aantreffen, dan in de eerfien . En dit was natuurlyk to verwachten van den toeleg , om opzetlyke Bybelverklaaring met de behandeling van zaakelyke onderwerpen, en zulks naar aanleiding van deze verfen , to vereenigen . Men vindt
daardoor, in de vier eerfte Leerredenen, veel meer, dan
men, naar 't opfchrift, zou verwachten . B. v . i n de
eerfte Leerrede , die ten opfchrift heeft , bet Geloof,
• bran der Deugd, volgt op de verklaaring van den
test , waartoe to bladzyden befteed worden , op even .
veel bladzyden, Gene ontwikkelirg var, deze vier waarheden : alle waare Christenen hebben in do hoofdzaak bet
zelfde geloof : dit hun geloof verdient met hot grootfie
regt eon dierbaar geloof genoemd to worden : esn Christen heeft dit zyn geloof niet aan zich zelven , maar
aan de goedertierenheid van God en sefus to danken:
• kennis van God en .7efus is bet regte middel, om in
dit geloof, gelyk ook in de heiligmaking en vertroosting,
op to seas/en .
In de tweede , over bet gefchonkene,
om godzalig to leven , behandelt de Eerw . x1ST , op
fbortgelyke wyze , de volgende ftukken : [Fat is een
god-
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godzalig leven ? Wat hebben wy tot een godzalig leven
al van noden ? Is de regte kennis van God , in zyne
heerlyke volmaaktheid , daar een gefchikt middel toe ?
Heejt Yefus Christus zyne gelovigen zulk eene kennis
van God medegedeeld ? in wat zin kon by dus gezegd
worden, door dit middel hun allcs gefchcnken to hebben ,
west zy tot een godzalig leven nodig hebben?
Wy
willen deze wyze van behandeling, op zich zelve be ,
fchouwd, geenzins afkeuren, en hog minder d+: r:uttigheid in twyfel trekken, die een klaar on ierricht omtrent de meeste van deze byzonderheden Iran ltichten ;
maar in een ontwerp, om den inhoud van de Zedenleer
des Christendoms, in eenige weinige Leerredenen, voor
to draagen , zouden wy voor ons meer tdnheid in de
ontwikkeling van byzondere ftukken verlangd hebben,
die men dan minder oppervlakkig behoefde to behandelen . Ook zyn bier en daar , om 't plan to beter to
doen famenhangen met het aangenomen leerbegrip, wet
tens waarheden afgeleid uit twyfelachtige , of geheel
ongegronde uitleggingen . Zoo wordt, b . v . bl . 9, over
't woord verkrygen (de Christenen hadden een even dierbaar geloof verkreegen) aangemerkt : „ Daar is nadruk
in bet woord , dat bier voorkomt . Het betekent : lets
door bet lot to ontfangen , gelyk bet dus van Zacharias
gebruikt wordt Luc . I : 9 . Met dit woord doet Petrus
dus , zyne Christenen gevoelen , dat zy hun geloof to
befchouwen hadden , als een vry en ongehouden geichenk, bet welk zy ontfangen hadden, als een gelukkig lot, dat hun ten deele was gevallen ." En op then
grondflag wordt vervolgends deze Leer gevestigd, dat
de Christen zyn geloof niet aan zich zelven , maar aan
de goedertierenheid van God en Jefus to danken heeft .
Het rs nogthans zeker , dat bet Griekfche woord
JLac,%civero niet altyd die oorfpronglyke beteekenis behoudt , (zie onder anderen Hand . 1 : r7 .) en 'er is
geen rede , om 'er in dit verband zoodanigen nadruk
in to zoeken . Even weinig grond is 'er , om by 't
woord awp,7 , fchenken, (vs .* 3) juist letterlyk aan een
gefchenk , nit vrye onverdiende genade gegeeven , to
denken . Het is altyd nadeelig , op onzekere uitleggin
gen leerftukken to gronden .
Alwat wy dus verre over 't plan en de uitvoering
van deze Leerredenen, zoo wy meenen , op grond
der onzydige critiek , gezegd hebben, zou tegen ons
00g .
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oogmerk misduid worden , wanneer men 'er uit zou
willen befluiten, dat wy dezen bundel voor onze Leezers minder aanpryzing waardig oordeelden, dan de
vorigen . Men neeme deze Leerredenen flechts , zoo
als ze zyn , en dan maaken wy geen zwaarigheid , om
dezelven , in weerwil van eenige gebreken , die de
kunstkenner in de wyze van behandeling mogt meenen
to ontdekken , wel doordachte, met oordeel uitgewerkte, en in de daad voortreffelyke opftellen to noemen,
regt gefchikt, om de overgroote aangelegenheid van
godsdienftige waarheden, en derzelver godvruchtige beoefening , to doen gevoelen , en de daadelyke betrach .
tiag van redelyken Godsdienst, die bier steeds in een
bevallig licht voorkomt , to bevorderen . Men ontmoet
in deze Leerredenen, zoo wel als in de vorigen, ginds
en elders gewigtige aanmerkingen , frame trekken,
uitm4mtende fchoonheden , en doorgaans nuttige aacnwyziugen , treffende beweeggronden en nadrukkelyke aan .
fpooringen : waardoor wy van harten wetnfchen , dat,
by een groot aantal Leezers, zeer veel goeds, tot inflandhouding van godsdienftige gevoelens, en uitbreiding van menfchelyke gelukzaligheid , zal gefticht
worden .
Leerredenen op Feest-dagen en andere plechtige Gelegenheden gehouden door JOHANN CASPAR LAVATER,
ijedienaar des H. Euangeliums to Zurich . Flit het
Hoogduitsch vertaald, door CORNELIS VAN DLR AA .
rite en 2de Stuk . Te Leyden, by J . van Thoir, idoo.
In gr. 8vo . 88 en 99 bl .
en twintigtal Leerredenen, door den vermaarden
uitgefproken, en voorts ter Drukperfe geE
ichikt, heeft de Burger c .
waardig ge-
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keurd , orn in een Nederduitsch gewaat getloken to
worden. Van bet zevental, reeds afgegeeven, bevat bet
Eerfte Stukje eene Voorbereiding tot, en twee Leerredenen op bet Kersfeest -- bet Tweede Stukje, vier
Leerredenen op het Lyden van JEZUS CHRISTUS . Volgens den voorshands opgegeeven Inhoud, zullen de dertien volgende flaan op bet Paasch- , Hemelvaarts- en
Pinxtcrfeest, op den Eerften dag van het jaar, Nachtmaalsdag, Boet. en Ledetiag, den Zomer, den Herfst,
ell
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en den Laatften Zondag des jaars . Leerredenen op de
Christlyke Feestdagen , en op bet Lyden van JEZUS
CHRISTUS, van de hand van LAVATER 1 Niet weinig
verheugden wy ons , toen onze Uitgeevers den welko.
men bondel t'huiszonden . Leerredenen toch over dee.
ze belangryke onderwerpen behooren tot de defiderata
under de goede Leerredenen . Weinige , die draaglyk
mogen genoemd worden , kunnen wy ons herinneren ,
behalven vooral die van den Haagfchen Kerkleeraar
KRIEGER, van welke orrs heugt, t'eenigen tyde, met luf
gewaagd to hebben ; alsmede CRAMER's Lydende Emmranuel. Leed doet bet ons , ronduit to moeten verklaaren, dat wy , in onze verwagting , van bier jet
weezenlyk goods en zaaklyks to zullen ontvangen, niet
weinig zyn to leur gefteld . Alles, immers bet meeste,
koomt bier neder op eene kvrte uitbreiding van veelal
eenen zeer langen text, en op eenige telkens tusfchengevoegde oppervlakkige aanmerktngen, raakende hot zedelyk nut, welk daar in voor de Christenen in 't alge •
meen ligt opgefloten . Zo ontmoeten wy al aanftonds,
aan hot hoofd der eerile Leerrede, tot Opfchrift hebbende : Poorbereiding voor hot Kersfeest der Christenen,
eenen text van dertig Verzen , naamlyk LUKAS I : z6- .
56 . Eveneens is het gelegen omtrent de eerfle Leerredo op de Geboorte van CHPISTUS, naar aanleiding van
LUKAS II : r-so . Beredeneerde befchouwingen van de
voordeelen eener Godlyke Ofenbaaringe in 't algemeen,
van de voordeelen, in 't byzonder, door de komst en
de prediking van CHRISTUS aangebragt -- van de waardye en de voortreffelykheid der Euangelieleere boven
de Wet van MozES - deeze en een aantal andere overdenkingen, tot welke LAVATER overvloedige en natuurlyke aanleiding zou gevonden hebben, heeft by geheel onaangeroerd gelaaten. In den zelfden vorm zyn
ook de Leerredenen gegooten, welke wy, in den Tweeden Bondel, over hot Lyden des Heilands, aantrefen .
Onze meening is niet, dat de Leeraar zyne Textverklaaring met eene menigte Taal- en Oudheidkundige aanrnerkingen moest geftoffeerd hebben . Want niets valt gemaklyker, zelf voor Leeraaren,die weinige of geene waare ftudie bezitten, dan voor bet aangezigt van ongeoe ;fende Toehoorders, met een ontzettenden toettel van Geleerdheid, to praalen . Van nutte behandelinge der Lydensgefchiedenisfe waren wy onlangs getuige . Op eene
be-
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beknopte en zaaklyke ontvouwing van bet niet zeer uitge .
breid textverhaal liet de Leeraar volgen , eene uitvoe .
ripe aanwyzing van bet volfchoon karakter des Verlosfers , van de klaarblykelykheid zyner onfchuld aan de
opgetygde misdaaden , en van zyne liefde jegens bet
Menschdom, blykbaar in zyn geduldig en onderwerpelyk lyden : met ernfhgen aandrang van dit alles, op de
batten der toehoord?eren, tot volftandige aankleeving,
wederliefde en gehoorzaamheid aan den weldaadigen,
onfchuldigen Lyder . Altoos waren wy, en zyn nog,
van gedagte, dat de Leerredenen , over bet Lyden van
jc;zus, aldus behandeld, daar de verhaalen van hetzelve zoo veele ftoffe tot leeringe, vermaaninge, aanfpooringe en vertroostinge behelzen, onder de algemeennuttigfte moeten gerangfchikt worden . En daar LAVATErt's arbeid de plaats van dusdanige Opftellen niet
kan vervullen, herhaalen wy bier den tot nog toe vrugt
loozen wensch, dat Loch eenrnaal een onzer bekwaame
en verftandige Leeraarerr hand aan 't werk mote flaan,
um zynen Landgonooten eene verzameling van uitgewerkte Vertoogen to leveren , op bovengemelde wyze
behandeld . Met regt z,)u dusdanig eene verzameling
den naam van Christlyk fluisboek mogen voeren .
Vertoog over do Christelyke Kerk ; dat de Gelovigen ,
Geroepenen, Heiligen, in de Brieven der dpostckn,
in 't gemeen , de Belyders van bet Christendom beteekenen . Te Franker, by D . Romar, 1799 . In gr.
8vo . 58 bl.
e waare Christelyke Kerk is, volgends den Schry .
ver van dit Vertoog, een genootfchap, alwaar de
D
Geloofs- en Zedeleer van Jefus Christus, in de hoofdzaaken, geleerd, en aangenomen, en beleden wordt .
Dat dit geheele genootfchap doorgaans in bet N . T .
bedoeld is, wordt bewezen uit de benaamingen, die aan
dit genootfchap gegeeven worden, meestal ontleend uit
bet 0 . T ., daar dezelven eigen zyn aan alien, die den
Joodfchen Godsdienst toegedaan waren ; uit het verhaal
van de eerfte oprichting der Christelyke Kerk, vooral
in de Handelingen der Apostelen ; uit de tegenftelling
der geloovigen, geroepenen, heiligen en geheele Gemeenten, aan welken de Aposteleu fchreven , met tegen bet
bes-

VERTOOr OVER DE CHRISTELYKE ItERK .

037

beste deel derzelven, maar tegen Joo .len en Heidenen ;
uit de befchryving van 't Koningryk der fiemelen , in
de gelykenisfen van den Zaligrnaaker ; uit den inhoud
der Brieven aan de Gemeenten in Afien, in de Openbaaring van Joannes ; uit den gantfchen inhoud en 't
beloop van de Brieven der Apostelen, waaruit blykt,
dat tot die Gemeenten geheele huisgezinnen , met kinderen en dienstboden, alien beftuurd door Opzieners en
Diakenen, en zoo wel kwaaden als goeden, behoorden,
aan welken zy dus alleen, onder z ;kere voorwaarden,
de zaligheid belooven ; en eindelyk , omdat 't denkbeeld van eene inwendige Kerk , aan welke de Apostelen zouden gefchreven hebben, geheel ongerymd is ,
terwyl dat foort van menfchen nooit met zekerheid bekend is, en nog minder de uitverkorenen , die nog naderhand tot 't waar geloof moeten gebragt worden . Uit dit denkbeeld der geheele zichtbaare Kerk, worden eenige gevolgen afgeleid . i . Het lyden en de verzoening van Christus is niet voor eenige weinige bepaalde
perfoonen, maar meer algemeen . 2 . Alle de gedoopten
en leden der Kerk worden geroepenen en wedergeborenen
genoemd. 3 . Allen zyn des Geestes deelachtig ; God
en Christus werkt met zynen Geest en genade in de
geheele Gemeente, 4 . De Verkiezing is bet algemeene
voorregt der geheele Christelyke Gemeente . 5 . Gods
Zoon heeft, in twee opzichten, eene naauwe betrekking tot de geheele Gemeente, als haar hoofd en voorfpraak by den Vader . 6 . 'Er words geene voiflrekte
voiharding in de H . Schrift geleerd . 7 . De Broederliefde moat zich uitt ekken tot alle belyders van 't Christendom , zoo lang zy, door openbaaren afval , 't tegendeel niet betoonen . 8 . Er is maar 66ne Christelyke Kerk, en 'er moat 'er maar d6a zyn . - Eindelyk worden nog eenige zwaarigheden opgelost, en deze
en gene plichtregels aangedrungen, die uit bet verhan .
delde fchynen to vloeien . Daartoe zal ook liefde en
eenigheid behooren . „ Wy houden," zegt de Schryver ten flotte, , Avondmaal met menfchen, die wy niet
weten welke dwaalingen zy koesteren, of welke euveldaden zy in bet verborgen plegen ; zulien wy dan die gemeenfchap weigeren aan onze Broeders , die flegts in
duistere Leerpunten een weinig anders dan wy denken !
Mogte tog eindelyk bet groot gebod der Liefde, en bet
groot algemeen belang , meer by ons weegen , dan lou .
tere denkbeelden in mingewigtige befpiegelingen ! "
. NO. 6.
R
LETT . i80©
't Geen
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't Geen de Schryver van dit Vertoog beredeneert, is
meermaalen, met dergelyke bewyzen, verdedigd . Ondertusfchen vindt bet tegenovergefteld begrip nog veel
byval. Die 'er niet genoeg over heeft geleezen , en
onbevootoordeeld genoeg is, om gronden en tegengronden to vergelyken , kan in dit Werkjen, dat welgeregeld opgefteld is, nog al ftof tot nadenken vinden .
Yolk van Nederland! zie op de tekenen der tyden ! To
Utrecht, by de Wed . J . van Terveen en Zoon, 1799 .
In gr . Svo. 42 bl.

t~rrat mag thans wel het plan van den Goddelyken
W Jefus, in 't beftuur van zyne Kerk, zyn? Alles,
war thans gebeurt, is de voorbereiding tot een bloeienden Kerkftaat, en andere groote en voor de Kerk van
Jefus belangryke gebeurtenisfen, die men, op grond der
voorzeggingen, en daarin aangeweezene teekenen der tyden, inzonderheid volgends Jef. LIX, en Openb . XIX :
i1-2r, vergeleken met daarop volgende toezeggingen,
Jef. LX en Openb . XX , mag verwachten . -- Dit
zyn de hoofddenkbeelden , waarby de Schryver van dit
Stukjen de opmerkzaamheid zyner Medechristenen in
Nederland tracht to bepaalen . Alles rust op aangenomen vooronderftellingen, omtrent den zin en de bedoeling der voornoemde Godfpraaken , en de gefteldheid van
2aaken in den tegenwoordigen tyd , waarin de Schryver meent, dat zy haare vervulling erlangen . Hy brengt
de teekenen der tyden , die den bloeienden ftaat der
Kerk moeten voorafgaan , en die wy met onze oogen
zien , tot deze vier hoofdpunten : i . Het is een tyd
van eene verregaande verbastering in Godsdienst en zeden ; 2 . een tyd van een geduchte wraakoefening ;
3 . een tyd van triumf voor Jefus over de vercenigde
nlagt zyner vyanden ; 4 . een tyd, waarin de weg gebaand wordt voor de wederkeerin der Jooden naar het
land hunner voorvaderen. -- Op het drieledi, ; bewys, vooreerst, de noel van den ouden man, to Rome , is reeds ingeftort ; ten tweeden , de zetel van bet
Turkfche ryk, 't wells voor Mahometh, den valfchen
Profeet, knielt, wordt gefclnid, en dreigt in to ftorten ;
ten derden, de zetels van de Koningen der aarde waggeten , - zou, op grond van de jongite gebeurtenisfen,
nog al zoo wat aan to merken vallen .
fll-
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.Mlle de Kunstflukken

door den vernaaarden Bidder

PINETTI DE MERCI vertoond to Berlyn, uitgelegd
door J . W. KOSMAN , Profesfor in de Mathematifche

/J'eetenfchappen, enz . Uit het Hoogduitsch yertaa/d.
Te Breda, by W . van Bergen, i 8oo . In gr. Lve.
165 bl.
it Werkje van den Heer
bevat de verklaaring van zeventig zogenoemde Magifchc KonstD
ftukken , door den handigen
to Berlyn en
KOSMAN

PINETTI

elders vertoond . 'Er komen verfcheidene bekende gochelftukjes in voor , by WITGEEST en by anderen to
vinden . Doch men vindt 'er ook zeer zonderlinge
f}ukken in, voor welker befchryving en ontknooping
wy den Schryver dank verfchuldigd zyn ; vooral ,
daar by , in zyne uitleggingen, in zo verre zulks mogelyk is, in eene korte befchryving, zonder plaaten en
ultvoerige werktuigkundige onderrichtingen , fteeds de
grootfte duidelykheid becracht heeft, en dus een ieder,
die de noodige handigheid en de vereischte werktuigen
bezit, in f}azt is, alles op dezelfde wyze uit to voe •
ren , zo als het door PINETTI is vertoond . Hier en
daar heeft de Schryver ook de verklaaringen der geheimen van PINETTI met gewigtige byvoegzels vermeerderd, onder welke ons vooral voldaart heeft eene proef
van den Heer ECKARTHAUSEN, welke by, bl . 97, op
de verklaaring van bet tweeenveertigfte Konstftuk laat
volgen : waarom wy dezelve bier, tot cen ftaaltje, zullen affchryven .
„ --- Men zal zich op deeze wyze een tamelyk volledig begrip leeren vormen, hoe men, door verftandig
nut to trekken van de natuur, ligtgeloovigheid en kunst,
zich dra tot den rang der tovenaars verheffen kan .
„ Ik ging eens met eenige perfoonen wandelen . Het
was reeds fchemeravond , en wy gingen , buiten de
ftad, op eene zeer afgelegene plaats, een groot, oud,
zomber gebouw voorby . Dit was eene zeer gefchikte
plaats om de geesten to bezweeren , zeide ik. Ik zal
ze eens oproepen , wanneer gy 'er niets tegen hebt .
Hierop floeg ik met myn wandelftok op den grond,
en 'er fteeg eene groote vlam uit . Een wit fpook
reel uit de aarde op, en verdween wederom , toen ik
R 2
ten
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ten tweedemaale floeg. Deeze onverwagte varfchyning
werkte zo zeer op myn gezelfchap , dat de een ginds,
de andere derwaards vluchtte. Niemand kon bet begrypen ; men zag, dat 'er geene voorbereiding gefchied
was, en alles , bet geen gebeurde , ging de denkbeelden van alien to boven . Ook zou bet vraagfluk menig
een Natuurkundigen de handen vol geven : hoe kan
men eene konllige geestverfchyning zo to werk flellen,
dat dezelve op elke plaats , onder bet wandelen, zonder merkbaaren toeflel gefchieden kan ? en wel zo,
dat, wanneer ik met een wandeltlok op de aarde fla,
'er eene vuurvlam opryst , en bet fpook to gelyk om
boog flygt ? Zie daar de vraag , laat ik 'er bet antwoord byvoegen .
„ Ik liet my eene kleine toverlantaarn maaken , en
wel zo, dat ik dezelve gevoeglyk in den rokzak fleeken kon . lit Meld een kleed voor dit experiment, en
liet den zak , waar in ik de toverlantaarn flak , met
blik voeren, zo ook den overflag van den zak . Voor aan
bet Weed liet ik in bet ondervoer een gat fnyden, voor
bet obje&ivglas der machine ; ik liet echter de voering
zo inrichten, dat ik , naar welgevallen , bet gat open
en toe maaken kon. Vervolgens liet ik eene fpookgedaante op bet glas tekenen , en befchilderde de peripherie van bet glas met dikke olieverf .
,, Dit glaasje lief ik in een fyn raamtje van blik
zetten, en in de machine foudeeren, zo dat bet onbeweeglyk was . Toen onderzocht ik bet focus der machine, om to weeten, in welken aftland van den muur
de teekening zich levensgrootte voordeed . Zo ras ik
nu bet noodig focus wist , liet ik 'er ook de pyp in
foudeeren, op dat zich bet focus in myn zak niet verfchuiven kon. Dit alles in de machine gereed zynde,
liet ik ook de lamp vastmaaken , waar in ik wasch
Boot . Boven bet pit . , 't welk van gefponnen wol en
eveneens in een weinig wasch gedoopt was, maakte ik
een klein blikken pypje vast, 't welk ik ter zyde met
een weinig geflooten zwavel vulde en phosphorizeerde,
gtlyk men de glazen, tot bet vuurmaaken, toebereidt .
Bit pypje kon ik met myne hand gevoeglyk in den zak
been en weder bewegen , door welke beweging van de
gephosphorizeerde zwavel bet pit wierd aangettooken .
Van achteren liet ik in de lantaarn een klein blaasbalgje foudeeren ., waar van bet pypje tot op bet pit
der
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der lamp ging, om in een oogenblik bet licht wederom
to kunnen laaten uitgaan . Dit alles moet echter zeer
net en klein, en met groote naauwkeurigheid ingericht
worden . Het obje&tivglas van myne machine heeft in
de peripherie flegts de g rootte van een goede grosch
(een vierde van onze fchelling,) en flelde echter, op
een affland van zes treden, bet beeld in de grootte
van vyf voeten voor .
• Zo ras ik nu met de uitvinding deezer machine
gereed was , en ik myne toverlartaarn aanileeken en
uitblazen kon , naar myn goedvinden , vervaardigde ik
ook myn toverftok . Dit gefchiedde op de volgende
wyze.
• Ik liet een hollen flok, in den f'maak van een natuurlyken wandelftok , maaken . Aan bet einde richtte
ik denzelven zodanig in , gelyk de fakkels der furien
op bet theater zyn afgebeeld . Van binnen was zy met
blik gevoerd ; van achteren was eene opening , welke
ik met zaad van Wolfsklaauw (femen Lycopodii) vulde ; van vooren was een ilukje zwam vastgemaakt,
't welk in wyngeest ingedoopt was ; door bet midden
van de zwam ging een gephosphorizeerd pit, dat bene .
den zeer vast door een pypje getrokken kon worden .
Dit pit was aan een draad vastgemaakt, welke boven
by den knop, als een ftokband, afhing .
• Werking. Wanneer dit alles in behoorlyke gereedheid is, en men de verfchyning maaken wil, dan zoekt
men zich eene plaats uit, liefst in de fchaduw van
een duisteren muur, hoe donkerder hoe beter . Men
fleekt dan ongemerkt zyne hand in den zak , wryft
bet gephosphorizeerd pypje in de lantaarn, en de lamp
wordt aangeftooken. Daarop trekt men tterk aan den
draad van den ftok , en de gephosphorizeerde draad
fteekt bet in wyngeest gedoopte zwam aan . Zo ras ik
nu met den ilok op de aarde fla, geeft bet femen Lycopodii in den wyngeest eene vlam , en de aanfchouwets gelooven, dat bet vuur uit de aarde opryst . Te
gelyker tyd hef ik den lap aan bet ondervoer van bet
kleed op, wendende met den zak de verborgen lantaarn .
pyp naar den muur, en doe, als of ik de hand in de
heup wilde houden, en ftraks verfchynt bet fpook ; ik
keere my om, en terftond verdwynt bet ; ik zet den
ilok vast op de aarde neder , en de viam van den
wyngeest gaat uit, door gebrek aan lucht ; dan fchuive
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ik myne hand in den zak, en blaaze met myn kleinen
blaasbalg de lamp in de lantaarn uit .
Dit experiment is inderdaad zeer aartig . Een liefdie zich de moeite geeft, zal deeze zelfde machine tot meet zoortgelyke proeven kunnen gebruiken,
en zo wel zich zeiven, als anderen, menig vermaakelyk
uur kunnen bezorgen . Laat ik, ten voorbeelde, de volgende verfchyning, welke een heerlyk onderhoud voor
een avond levert, opgeven.
„ Wanneer men op een helderen avond gaat wandelen, han men de voorfchreeven lamp by zich fteeken ;
men laate echter, in plaats van bet fpook, een grooten
ieeuw op bet glas tekenen . Zo ras men nu op een
donkeren weg, waar witte huizen of muuren tegen ons
over ftaan , gekomen is , plaatze men , op de gezegde
wyze, de hand in de zyde, en de leeuw zal aan den
muur verfchynen, en dewyl men op zyn gewoonen tred
voortgaat , is bet natuurlyk , dat de ieeuw ook volgt .
Weldra zal men bet verfchynzel merken en verwonderd
blyven ftaan . Men laat de lappen in bet ondervoer
vallen, men ziet met bevreemding om, en de lecuw verdwynt . Men vervolgt zyn weg, en de leeuw verfchynt
wederom ."
b.131)
131)

tlardrykskundig Woordenboek der Bataaffche Republiek ;
volgends derzelver tegenwoordige verdeeling in Departe .
fnenten, Ringen en Grondvergaderingen . Met negen
fiieutiive, naauwkeurig gegraveerde en afgezette Kaartjens, zoo van de Republiek in derzelver geheel, als
van ieder der agt Departementen in het byzonder . Te
Leyden, by D. du Mortier en Zoon, i8oo. In 8vo.
384 61n dit Woordenboek komen voor , de naamen van alle
Steden , Dorpen , Buurten , Gehugten en Polders,
die, to zamen vereenigd , met hunne onderhoorige landeryen en wateren , bet geheel Bataafsch Gemeenebest
uitmaaken . De naamen van alle deeze plaatzen zyn
bier gerangfchikt volgens eene alphabetifche orde, en
men kan 'er uit zien, hoe veel zielen ieder plaats by
de laatfte telling bevatte, gelyk oak, tot welk Departemcnt, Ring of Grondvergadering, ieder plaats behoort,
of met welke plaatzen vereenigd zy een of meet Grondver-
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vergaderingen daarflelt . Het uitvoerigst artikel van al .
len is dat van flmfierdam , 't geen wy, om iets over
to neemen, zullen laaten volgen .
„4mferdam, Stad, Hoofdplaats van het Departement
van den Amflel, en Hoofdplaats van ieder der zes
eerfte Ringen van dat Departement . In het geheel, zo
binnen haare muuren , als daar buiten , onder haar
rechtsgebied , zyn geteld 21 702 4 zielen . Hier van behuort in den
i Ring een getal van
2

3
4
5
6
7

31500
34100

34.600
34100
34 .500
33324

---

14900

„ De 1 Ring van dit Departement is afgedeeld in
68 Grondvergaderingen , van dewelken 5 uitgemaakt
worden door de Dorpen Slooten , Slooterdyk , Osdorp
e de Vrye Geer.

De 2 Ring is afgedeeld in 681
De 3
69 1

69 } Grondvergaderingen,

De 5
De 6
De 7

67
67J

„ Doch tot den laatften levert Muiden 'er 2 ; Weesp
met de Bylemermeer 6 ; Weesper Karfpel 2 ; Diemen 2 ;
Ouwerkerk 3 ; Abkoude 2 ; Thamen On Uithoorn 3 ;
Kudelftaart, Aalsmeer , Rietwyk en Rietwykeroord 4 ;
Kalslagen en Vriefekoop i ; Leimuiden z ; Amflelveen
1o ; Watergraafsmeer 2 . Zo dat Amfterdam tot deezen
Ring 2y Grondvergaderingen toebrengt .
„ In deeze Stad is ook het Departementaal Gerechts .
hof van het Departement van den Amftel geplaatst ."
De Kaartjes der geheele Republiek en der Departementen zyn in hunne zoort Diet kwaad, doch to klein
van beftek , om zich door derzelver uitvoerigheid of
naauwkeurigheid aan to pryzen.
R 4
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REDE NVOERINGE N .

Redenvoeringen , by gelegenbeid der Vieringe van bet
Nationaal Feest , op den i9 van Thintermaand 1799He ; Vyfde Jaar der Bataaffehe .Vryhcid.
Tweede

Berigt .

met

Tiental Redenvoeringen, ter bovengemelde gele1 genheid gehouden, waarvan wy verfag gaven (*),
mogten wy vry denken, dat alle, die de Drukpers ons
flondt to leveren , niet bevatte ; doch bet was zeker
genoeg op ehnmaal zo veel foortgel5 ks aan to bieden .
De uitkomst heeft aan onze verwagttng beantwoord ,
en wy vaaren voort met de volgende , byonsOtva,
gen, ter kennisfe van onze Leezeren to brengen .
I . Redenvocring omtrent den Plicht van ieder Irgezee
ten deezer Republicg, ona voor de verlosfing van zyri
haderland darkbaar to zyn ; en de overweeging was
hem, in gevolge van dies Plicht , to doen Jlaat .
Ter viering van het Feest , ter gelegenheid van bet
gcheel ontruimen van den Bataaffchen Grond door bet
Engelsch-Rusfisch Leger , uitgefprooken in de Gere .
formeerde Kerk to Amfelveen op den i9 Dec . 1 799,
door Mr. PIERRE JEAN BAPTISTE CHARLES VAN
DER AA , Secretaris aldaar . Tc efmJlelveen , by A .
Goejet. In gr. 8vo . 30 bl
de Redenvoerders ten then Vreugdedage vondt
lJ men 'er . die zich op bet betoogen eener Stellinge
"men
toeleiden, fchoon de meesten zich, op deeze of geene
wyze, met de groote gebeurtenis alleen ophielden . De,
Amfelveenfche Secretaris , Mr. VAN DER AA , aldaar
bet woord voerende , fchaart zich under bet minder.
tal, en verledigt zich ten betooge van de op den Ty.
tel aangeduide Stelling, en tragt ten then einde aan
to toonen :
,, A Dat yder mensch (le VEItLOSSING VAN zYN VA,, DERLAND, als een WELDAAD VOOR zICH verkreegen,
9, meet aanzien .
y, B Dat men MET REDEN zeggen meet , dat ons
„ DIER() Zie bier boven, bl . J54--163.
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„ DIERnAAR VADERLAND van GROOTE boVa4ren is
„ verlost.
• En daar bier uit van zelven volgen zal , dat wy
• den geenen , die ons deeze verlosfang toebragt , den
• ALCOEDEN VADER en WELDOENER aller Menfchen,
• HIER vooR behooren to danken,
• Zoekt by, ten flotte , to beantwoorden de Uraag
• WAT moet 'er van onzen kant gefchieden , op dat
• wy kunnen gezegd worden RECHT dankbaar voor DIE
• VERLOSSING van ons Vaderland to zyn ?"
Schoon wy niet kunnen ontkennen, dat VAN DER AA
de door hem opgenomene taak wel volvoerd hebbe,
heeft zyne Redenvoering doorgaande eene brokkeligheid
gekreegen , die ons minder bevalt dan een meer zamenhangerde voordragt . Doch elk heeft zynen betoogen fchryftrant . Het ontbreekt deezer Redenvoeringe
op zommige plaatzen niet aan vuur , ernst en aan •
drang.
II. Redenvoering , gedaan in de nieuwe of greote Kerk
to Harlingen , op den dag van bet National Feest ,
volgens Publicatie van bet Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek van i Dec . 1799, door FREERK
HOEKSTRA . Waar by gevoegd is een Zangfluk, ter
deezer gelegenheid vervaardigd, door den agtenswaar
digen Burger sIMON sTYL. Gedrukt ten voordeele van
de gemeene Stads Armen . In gr . ^ovo . 27 bl.
Meer den doorgaanden toon van den Vierdag, dan
VAN DER AA, flaat de Burger HOEKSTRA, Leeraar
der Doopsgezinden to Harlingen. 's Mans Redenvoering is vol vuurs en kragts ; daar by een aandoenlyk
Tafereel fchetst van bet Gevaar, waar in wy geweest
zyn , en van de Verlosfing uit den nood . Men hoore
hem de Landing, en de overgave van de Vloct, voordraagen .
• De Stormen, die bykans bet geheele jaargetyde aan„ houdend gewoed hadden, zweegen voor eenen tyd • De Oceaan riep zyne hollende baaren, die onze kusten
• ongenaakbaar maakten, to rag , en effende de vlak• te .. En ach! (zoo is de Waereld, niet door haaren
„ wyzen Maaker gevormd, maar door balftuurige Ster„ velingen bedorven) ach ! deeze aangenaame ltilte, en
„ die zoo fchaars genooten fchoone dagen van heldere
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• zonnefchyn, werden geftoord door loeijende krygsor• kaanen -- Gy verbeeldt u nog ligt, W. L. dien don„ der van eenen geheelen dag ; met dien, welken de
„ goeddaadige Natuur toebereidt, ons aan de verfchroei• de aarde en de drukkende lucht den geurigen balzem
„ der gezondheid en een nieuw leeven to fchenken tot
• behoud van bet kwynend menschdom en bet hygend
,, vee ; maar dien, welken de wreede kunst der heersch• zucht heeft uitgedagt om de fchoonfte weiken der
,, Natuur en van Menfchen to verderven - En
„ toen was bet , dat de Aanvaller, trotsch op zyne
• overmagt, het vernielend moordtuig op onze opene
• ftranden uitbraakte . Toen was bet, dat de onttui• mige vyand den voet zette op onzen Vaderlyken
• grond , fchoon niet zonder toen reeds proeven to on„ dervinden van den ouden Bataaffchen moed - U,
• o Dapperen ! welken kloekmoedig, hoewel met vrugt„ looze pooging , bet gevaar to gemoet fneldet , op
„ dien noodlottigen dog , uw dierbaar leeven voor de
„ Vryheid en het Vaderland opofferdet, u zy hier een
„ traan gewyd van diepe ontroering en dankbaare er„ kentenis . Wy betreuren met uwe Bloedverwanten
„ uwen dood ; maar roemen ook met hun in denzel„ ven als in den dood der eere , benydenswaardig in
„ vergelyking van het ellendig leeven , dat de lafhar„ tige, de verraader, moot voortfleepen, bezwaard met
„ de verachting van alle braaven, en zelfs verfoeid by
„ den vreemdeling, welken by heeft willen dienen, ten
• koste van zyne eer .
,, En wat zullen wy bier ! fpreeken ,-.. . of
• zwygen van eene fchande, waar mede zulke lafaarts
• en verraaders zich zelven en 's Lands Gefchiedbla• den van deezen tyd bevlekt hebben ?
eene
• fchande, die de listige vyand zelf naauwlyks durfde
„ ho!)pen , en die hem half verbaasde -r- eene fchan• de , waar aan by voornaamlyk zynen eerften voor• fpoed to danken laadt - Bastaarden van een Volk,
• dat weleer, door zyne ItUITERs en TLtOMP sN , de
• fchrik van den Oceaan was, en welks roem klonk
• by de verstgelegene waerelddeelen - Bastaarden
• van een Volk, dat voor heldendaaden ter zee fcheen
• gevormd, leveren
(myn mond weigert bykans
• het fchand(tuk uit to fpreeken) den fchat der Bataaf„ fche Zeemagt, zo zuur door bet zweet en blood der
„ In .
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„ Ingezetenen byeengebragt, leveren dien fchat gedwee
„ in 's Vyands handen, en met denzelven de fleutels
„ van bet Land ! "
Uit bet Zangftuk van den Burger STYL necmen wy
bet tweede Couplet.
't Geweld van 't Westen en van 't Noorden
Stoof brullend uit de Golven aan,
Oui fel to plondren en to inoorden
Al wat zyn woede zou weerflaan .
De Burgertrouw kwain toegefchooten,
Haar vuist door 't alziende Oog bezield,
Heeft flraks bet Vloekgefpan vernield,
Dat Monfter heeft zyn kop gellooten .
Voorts meldt ons een kort Voor- en Naaberigt, hoc
men then Feestdag to Harlingen vierde .
III . Redenvoering , gedaan in de Iferk der Doopsgezinden to Leeuwarden , door JAN BROUWER , Leeraar
Bier Gemeente, by gelegenhcid van het Nationaal
Feest, op den iy Dec. J799 gevierd, wegens den 1ftogt der Engelfche en Rusf!che Legers van den Ne .
derlarrdfchen Grond
1e Leeubvardenn , by D. v. d.
Sluis . In gr . 8vo . 2o bl.
e Redenvoerder BROUWER , door de Stadsregeering

D
van Leeuwarden uitgenoodigd, om, op den Gedenkdag den Vaderlande geheiligd , voor to treeden ,
vondt zich verpligt tot bet op zich neemen van dien
hem aangenaamen last . By bet volvoeren van denzelven mogt by, onder anderen, genoegen geeven aan den
Commisfaris van bet Uitvoerend Bewind , den Burger
LA CLE, die, benevens de Leden van bet Departementaal Beftuur van de Eems, en eene Commisfie uit den
Raad der Gemeente to Leeuwarden , onder zyn gehoor
verfcheenen . Dankzegging voor den gedaanen dienst ,
van deezer Mannen wege , gepaard met een verzoek
om bet gefprookene in druk to doen uitgaan , bewoogen hem, om ook daar aan zich niet to onttrekken .
In de daad, deeze Redenvoering draagt alzins blyk
van ernflige Gc'dsvrugt en Vaderlandsliefle, en is zo
zeer, indien niet meer , dan eenige der door ons gelee .
zenen, op den toon van tedere , doch teffens manlyke
deel-
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deelneeming , in bet Godsdien(tig en Zedelyk gedrag
van 's Lands Ingezetenen, gettemd .
Min uitvoerig dan anderen is zyn Tafereel van de
de Oorlogstooneelen ; doch bet ontbreekt niet aan
kragt . Wy fchryven ten ftaale dit gedeelte af . „ De
„ vyand zet eene ontzaglyke Heirmagt op onzen ftillen
„ bodem. Schrik en beangstheid kondigt door geheel
„ het Land zyne komfte , en daarna zyn voortrukken
„ aan . Hy verfpreidt zich wyd en zyd door de vreed„ zaame velden, ontrust, na bet verlies der trouwlooze
„ Zeemagt , onze binnenwateren en afgelegen oorden,
• ftremt alien handel , dringt door , en vestigt zich
• mede niet verre van onze wooningen (*) .
„ Duizenden van rondomme vluchten met weere• looze Vrouwen, Kinderen en Have , voor hem en
„ de elenden des Krygs . Het gewoel der Oorlogs .
• knegten en Burgeren , to wapen opgeroepen , ver• meerdert den angst der Bloedverwanten en Vrien• den, op bet aandenken der dreigende gevaaren . By• kans twee maanden (t) leefden wy onder meniger• lei bekommernis , en zorge voor Haardftede en Al• taaren , voor al wat dierbaar is op aarde .
Nog
„ bloedt ons harte op bet denkbeeld der yslykheden
„ van anderen, onze Landgenooten en Vrienden, door„ gewort}eld ; by wien de vloektooneelen van roof, ge„ weldenaary, verwoesting, dolle drift, en moord ge„ fpeeld wierden ; en waar van, de Hemel zy geloofd!
„ onze oogen geene getuigen geworden zyn . Hoe zeer
„ wy in hunne traanen , in hun berooiden ftaat , in
„ het gekerm van Weduwen en Weezen , van Ver„ minkten, en Rampzaligen, met onze harten deelden,
• ja tot verligting hunner fmarten wenfchen toe to
Genoeg , bet dof geluid van her bul„ fchieten
„ derend moordtuig drone tot onze ooren herhaalde
• reizen door ; en brengt ons nog voor den geest , de
• wakkerheid en kloeken moed onzer Helden, die meer
„ dan

(*) „ Op bet vlek de Lemmer, een Zeefiaven aan de Frie .
fche kusten, omtrent negen uuren gaans van Leeuwarden ."
(t) „ De Vyand is op Calantsoog geland den 27 Aug ., en
de Capitulatie tot zyn hertocht wierd in de waderzydfche
Legers getekend den is OEt. 1 . 1. Het Oorlogstooneel was dus
na genoeg twee rnaanden op Nederlandfchen bodem ."
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„ dan eens met kleener magt , zelfs na ontvangen
fteun van Franfche benden , den vyand wederflon„ den (*) , en na herhaalden firyd to rug dreeven en
„ overwonnen . Zo lang Erkentelykheid , en Liefde
„ des Vaderlands , in onzen boezem woont, en onze
„ Naakomelingfchap kenfchetst , zo lang vereeuwige
„ zich de Roem van hunne Dapperheid , en het aan„ denken aan het Bed van Eere, waar op, helaas ! to
„ veelen gevallen zyn .
„ Want Belgen , waar Gy ooit aan 't ftrand een Grafzuil ziet :
„ Zegt nooit, bier liggen Doon ; de Braaven fterven niet (t) ;'
(*) „ Dit althans zou het geval geweest zyn by de Landing
op den 27 Augustus, en in bet gevegt b y Bergen, den 19
September, volgens de opgave van een Fransch Werkje, ge .
titeld : Precis des Evenemens & Operations Hiftoriques & Mili.
taires dans la Nord-Hollande . No . I . a Hanrbourg ."
(t) „ L . w . VAN MERKEN, Germanicus, B . V . bl . 1 44s,
van waar dit zeggen met kleene verandering ontleend is ."
Het Vaderland aangevallen en verlost. In zes Zangen, door
Te Haarlem , by A . Loosjes, Pz . In gr.
A . LoosJES, Pz .
8vo . io8 hl.
orfpronglyk was dit Dichtwerk niet beftemd om ten Feest .
dage oer Verlosfinge van den inval der Engelfchen
O
Rusfen to dienen . De grootte maakte het, zo als 't zelve

en

vervaardigd en afgedrukt lag , daartoe ongefchikt. Dan de
Dichter, door de Municipaliteit der Stad Haarlern aangezogt,
om, tot het doen eener Itedenvoeringe, ten lien Gedenkda .
ge, in de Groote Kerk, voor to treeden, onttrok zich aan
die begeerte niet, en bediende zich van dit I)ichtftuk, met
zo veele uitlaatingen , dat de voordragt den beftemden tyd
niet overfchreedde . Hy voegde 'er eenige Coupletten aan toe,
bepaald flaande op then Feestdag . Deeze worden in de uitgave zelve niet gevonden ; doch heeft by dezelve, op bet
verzoek van eenigen zyner Stadgenooten, 'er naderhand by .
gevoegd, om ze gratis aan de Bezitters van zyn Dichtftuk of
to geeven .
Deeze byzonderheid is oorzaak, dat wy dit Dichtwerk niet
onder de Redenvoeringen , ten gemelden Dage gehouden ,
plaatzen, maar oniniddelyk laaten volgen op die wy in het
voorgaande !Irtikel aankundigden . Dit Stuk is tog veel meer
dan ten enkel Gelegenheids-vers . Wy moeten 'er ooze Lee .
zers made bekend maaktn .
De

250

A.

LOOSI S, Pt.

De eerfte Zang fchetst ons den beraamden Aanflag door

Engedand, met Rusfssch Kryg •- geweld vereenigd~

De
tweede Zang befchryft de Toerusting tot de Landing .
De
derde Zang de Landing zelve ; waar in de veege toefland des
Lands treffend befchreeven , en de geest van DE RUITER kunflig ingevoerd words , die onder andere de overgave van
's Lands Vloot in deezer voege fpelt .
's Lands zeeroem, edele Bataaven !
Myn dierbaar naakroost! moet begaamven ;
Bereid u tot then harden flag --'t Is uit met Neerlands glorie-viag .
i Gruwel! Britten ziet men landen!
De Helder in Brittanjes harden!
Daar ligt 's Lands eere-vlag geknakt .
Nu taant de laatfle blik der glorie --Daar reeds 's Lands Yloot, op last van Story,
4l deinzend, na de Vlieter zakt.
.7a, treur met my, flechts weinig dagen
Of Englands Root zal 't flrafloos waagen,
Zelfs gul begroet van Texels ree,
Te zeilen na de Zuider-zee .
Daar zal Mitchel 's Lands Moot befpringen,
Haar, zonder fchet, tot firyken dwingen .
By 't west oproerig Yolks -gekraai,
Waar toe bet List en Dwaasheid pardon,
Zal daar een Story Lucas worden ,
De Meter zyn Saldanhabaai.
De vierde Zang ontvouwt , naa het fraai bezingen van der
Burgeren en der Franfchen Heldenmoed, de wisfelende Krygsbedryven, met den lof der gefneuvelde Helden ; de gefleldheid der Noord-Hollandfche Steden --- met eenen oo gflag op 't
Been de Oranjegezinden in Gelderland vergeefsch beflaan .
De vyfde Zang fchildert ons de wisfeibeurtige Gevegten,
met het dieper doordringen des Vyands , ondanks den bc:toonden Heldenmoed . --- De, zesde Zang is deels den laatlien Slag, deels der ontruiminge door den Vyand, gewyd .
Van het veel overneemenswaardige , 't welk ons in deeontmoette , fchryz2r) zo wet a s de voorgaande Zangen
yen wy het vo gende af, waar in 's Dichters gevoel ten flerltflen fpreekt .
De Wyk, ten hoofd kwartier verkooren,
Schynt, beevend, uit haar' hoogen toren,
Te flaaren op bet oorlogsveld,
Dat dreunt door 't buld'rend krygsgaweld .
Het
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Met Velferoord en Sandpoorts duinen,
En 4alrechtbergs beroemde kruinen,
Doet, in dit yslyk oogenblik,
't Gebrul van a'oorlogsdonder beeven.
De Dorpling vlugt, doer angst gedreeven,
En jaagt in Haarlems harte fchrik .
Het yslyk buld'ren der kartouwen
Stoot op de wallen en gebouwen
Van Haarlern, dat, vol ongeduld,
Nu hoopend, dan met fchrik vervuld,
't Muskettenvuur zelf klinkt in de ooren .
Zy acht zich .41kmaars lot befchooren,
Indien bet Leger rugwaards trekt,
Daar ze, in dit hachlykfle aller uuren,
Zo in haar bosch, als in haar muuren,
Ter gt'ensllad en gefehutperk Jlrekt .
Hoe was, t bangfle dag der dagen!
Hoe was toen 't eerlyk hart verJlagen,
Daar 't in den boezem kromp, en vroeg :
,, Leedt nog de Vryheid Wet genoeg ?
Zal 't aan den Brit en Rus gelukken ,
In deeze, als Alkmaars vest to rukken?
M'sfchien, misfchien, Jlechts tenen dag,
En binnen deez' getrouwe wallen
Ligt reeds de Vryheidsboom gevallen ,
By 't waaijen van de Oranjeviag.
„ Eer 't zonlieht weer in zee zal zinken,
Zal 't oproer in deez Stad rinkinken,
En wordt, wyl woestheid zegepraalt,
Oranje juichende ingehaald .
Mat zal dan 't lot zyn van uw braaven,
Hoon , plund'ring, moord, door Willems Jlaaven .
En 't toonbeeld van geregeldheid .
De gryze Vryheids-Stad aan 't Spaaren,
Words , als een hol van plunderaaren ,
En Hollands moord-tooneel befchreid."
Len Dichter, die zo diep Iced gevoelde, is, in het bezingen der daarop volgende Verlosfing, treffend . Het flot-Cou.
plet luidt
De blydfchap gilt, als uitgelaaten,
Langs marktplein, wegen, gragten, ftraaten ;
Zy maakt de koelfie geesten warm ;
Men vliegt elkadr befchreid in d'arm,
En
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En kuscht , met vriendfchaps handen-drukking,
Elkander, beevend van verrukking,
koept juichende in dit heerlyk lot :
„ 8 Deez' Verlosfing is een wonder :
'Er fchuilt gewis lets Godlyks onder,,
6 Zulk een uitkomst fchenkt ans God!"
Van bet Byvoegzel . ten Feestdage beftemd, fchryven wy,
ten flotte onzer Aankundiginge , de twee laatfte Coupletten
of, niet twyfelende of bet geheele Stuk zal den Vaderland .
lievenden behaagen .
d Cy, aanbidlyk Opperweezenl
Dat dwaaze dweepers fidd'rend vreezen ;
6 Bron van Goedheid -- groote God l
Gy, die de fchaal van 't menschlyk Lot,
Die van 't Heelal, houdt in uw' handen,
Zie 't vuur van Dankbaarheid ontbranden ;
Haar efergeur jlygt ma omhoog .
Cy,. eeuwig, eindloos fllvermogen !
Waart in ans leed met ons bewoogen,
Slaa op 's Volks Vreugdefeest bet oog .
't Zy U, 't zy `t Vaderland geheiligd :
Gy hebt . het Vaderland beveiligd ;
Gy, die aloes in aloes zyt,
Gy redde ons in den veegflen tyd .
Befchouw . 6 Oorzaak alter dingen!
In gunst de vreugd van jlervelingen
Zo broos, zo wank'lende in hunn' deugd -6 Vader! Goedertierenst Vaderl
De vreugde brengt ons de Eng'len nader i -Yaa! uw beflaan is zaal'ge Vreugd!
In bet Berigt , deeze bygevoegde Coupletten vergezeiieude ;
geeft de Dichter cenige verbeteringen op in deeze en geene
ltegels .

Eenige Byzonderheden van de eerfle Leevensjaaren van nooNiAPt,RTE , bxeenverzameld en in 't Engelsch uitgegeeven
door een zyner Medefci,oolleren , naar bet Engelsch door
LE C . B . Uit't Fransch. Te Leyden, by D. du Saar, i8oo.
In gr. 8ve . 45 bl.
les, wat groote Mannen betreft, heeft lets uitlokkends ;
men verlangt hun van vroeg of to kennen . Vaak blyven
tie berigten der kindschheid en eerile jeugd in vergetelnisfe .
Ge-
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Getuigen de veelvuldige klagten der Leevensbefchryveren ten
deezen aanziene . Welkom moet, derhalven, dit kieine Stukie
weezen, en to welkomer, daar bet gevloeid is uit de pen
van eetwn Man , in Staatsbegrippen van dien Held wyd verfchillende. Hot Stukje wordt voorgegaan door een korten
Brief des Opflellers aan den Heere ANDREW DOUGLAS, gedagtekend In July 1797 . De Schryver was met hem opgevoed,
metgezel van zyne jeugd, beflemd tot dezelfde oefeningen en
dezelfde leevenswyze . Dan BUONAPARTE hadt, gelyk by fchryft,
• medegewerkt tot bet welflaagen der Franfche Omwenteling,
Dan by
• waar van by [Schryver] bet flachtoffer was ."
doet hem regt in de daaden, door BUONAPARTE by die Omwenteling volvoerd ; bovenal vermeldende, hoe de Conventie,
ten tyde van ROBESPIERRE'S val, aan hem haare zegepraal, en
de Stad Parys haare behouderis verfchuldigd was.
Met •z onder genoegen z+l men den Schoolier BUONAPARTE
ontmoeten , en de zaaden van grootheid onder de kinderlykQ :
of jongelings-fpelen zien kiemen ; niet zonder genoegen bet
getuigenis van liens eerfle Heldendaaden leezen, nit de pen
van een' Medefchoolier, die, fchoon van cone andere Staatkundige denkwyze , der waarheid hulde doet ; wiens eenig
oogmerk was, om eenige omflandigheden, wegens BUONAPARder
TE's eerfle leevensjaaren , en diens gArag in 't begin
Franfehe Ornwenteling, op to geeven . „ Deeze fchets," mogt
by met regt fchryven , „ hoe flaauw ze ook zyn moge, zal
• genoeg zyn om to doen zien , dat zyn kara&ter, van de te• derfle jaaren af, reeds vastheid hadt . Onverfchrokken in
• de uitvoering zyner ontwerpen, even als onveranderlyk in
„ zyne grondbeginzels, heeft BUONAPARTE, van bet begin zyns
• militairen loopbaans af, eene drift doen blyken, die de hin• derpaalen alleen hebben doen toeneetnen , en eenen fpoed,
• die alle ontwerpen der vyanden voorby flreefde . Men ziet
• hem, zonder een voordeel to verliezen, zyne troepen even
• als eenen ftroom voor zynen vyand been leiden . Altyd
„ werkzaam, altyd dezelfde, bet zy men hem ziet vegten, in
• onderhandelingen treeden, flraffen, bet is alles bet work
„ van een enkel oogenblik , van een enlkel woord . 'Er is
• nergens iluiting . Overal, waar by den Gordiaanfchen knoop
ontmoet, wapent by zich met bet zwaard van ALEXANDER .
• In 't midden van zyne verfchillende Eertytels, [men herinnere zich bier de opgegeevene dagtekening van den Brief
• nere
„ tot geleide van deeze Byzonderheden ] verheug ik my, hem
„ de vourfpellingen van myne eerfle jeugd to zien waar maa• ken . In den BUONAPARTE van den brug van Lodi, van Asoles, van Rivoli, to Tolentino, to Clayenfurt vind ik den
• BUONAPARTE van Brieane weder . Overal dezelfde ingetoodezelfde vasthoudendheid, [dit
• genheid, dezelfde yver ,
• woord is zeker bet regte niet ; loch wy misfen bet oor .
S
„ iprongLETT . 000 . NO. 6 .
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fpronglyice om bet to verbeteren,] dezelfde lie`de voor bet
bewind , dezelfde durst na roem . Her gees ons groove ge .
broken fcheenen, was bet zaad van die groote hoedanighe .
den, die by eens moe~t doen fchitteren . Het geen aan ons
jeugdig ongeduld onaantenaamheid verwekte, moest nu, ties
jaaren laater, onze verwondering gaande maaken .
,, Wat de party betreft, die RUONAP«RTf?' in de Omwente• ling verkooren heefc, deeze was een natuurlyk gevolg van
„ zyne gevoelens, die by niet gefchroomd hadt to helyden,
• toen zelfs zyne Openhartigheid nadeel aan zyn geluk hadt
• kunnen doen . Hy hadt liefde voor de Vryheid in zyn hart
„ gevoed . I)eeze vervulde zyne ganfche aiel ; en zyne erkente• nis voor LoDEwYa XVI, dien by alleen befchouwde als den
• uitdeeler van de weldaaden van zyn Vaderland, was niet
• genc.e ; om in hem de aanfpooringen van eene onmaatige
• eerzuwt to verdooven . Daarenboven fcheen hem de troon
• van dien ongeluki,igen Vorst, zo als dezelve ook in de daad
• was, omringd van de fchreeuwendite misbruiken . De gunst
• van hot ilof was alleen de geleidfter tot h :et geluk, en doofde genie en talenten .
liedorven Ministers, onrusrige en
• jalourfche Hovelingen, ltelden tegen de verdieniten hinder• paalen, die onmogelyk to overwinnen wares . Welk vooruir„ zicht bleef 'er aan BUONAPARTE of aan elk ander Edelman
• over, die , gelyk by, geen genoegzaam fortuin hadt, om
„ die gunst to koopen? Op welke vergelding konden menigvuldige en fnoeilyke dienften hoopen ? Op ecne militaire
• vuldige
„ vereering, die zonder onderfcheiding gegeeven, en met on• befchaanfdheld verlaagd werd? Welk een prys om door eere
• fiere ziel gezogc to worden ! Die van RUONAPARTF werd
• zonder twyfei door deeze tegenitrydigheden verhitterd . Zyn
„ nloed fclfaamde zich over de enge pualen, binnen welken
• d cze .v e ve :oorceeld was ow zich op to 17uiten ; en by ow• hehde de party , die hem cenen overvloedigen oogst van
• roem beloofde , en by wake de talenten niet befchouwd
• worden -is verongelykingen .
„ 'f wee jaaren , aan de inoeilyke behandeling der wapenen
• toegewyd, hebben hem de onuervinding ,-an eeuwen gegee• ven ; terwyl zyn land, hem een onbenaald vertrou,ven fchen .
,, kende, zyne genie geene hindernisfen in den weg ftelt , en
• zich vergenoegt om de gelukkige vruchten zyner overwin• ningen to plukken .
„ Dusdanig is de Man, wiens talenten an deugden ik als
• in de wicg gezien heb. l k zd van geene partydigheid ten
• zynen opzichte verdagt worden . In zyne eerfte jeu d acht• to ik hem , bewonderde hem fomtyds, maar ik betninde
• hem niet ; en by, zeer weinig bcmmnnende, maalkte weinig
„ uitza ; doing ten mynen orzichte . 1k heb hem zedert nit
„ bet oog verkooren . 1k vetwagt, nosh vrees niets van hem .
„ Mis-

•
,,
•
,,
•
„
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• Misfchien zal ik nook zyn Medeburger zyn ; maar ik zil 't
• my altoos tot eene eer rekenen, zyn Medefchoolier geweest
• to zyn ."
Zeer voegelyk kan dit Stukje geplaatst worden by de Krygsbedryven van BUONAPARTE, in S Hage by LEEUWESTYN , •) ;
by diens Veldtocht in Italien , to Rotterdam by BRONRHOBST,
enz. (f ).
(*) Zie onze t11gem . Vaderl. Letteroef.
(f) Aldaar voor 1798 , bl. 5co.

voor 1797 . bl . 588 .

Nadenking van eenen Staatsrnan, wegens zyn Miniflerie in Hol.
land. 4loyn, r3oo. In gr . 8vo . 97 bl.
den Tytel ongenocinde Staatsman is geen ander dan
D edeopHygeweezene
Raadpenfionaris
zelve geeft dit Stukje egter niet in 't licht

van Holland, L . P . VAN DE

; volgens
het Voorbericht geichiedt zulks buiten diens weeten , door
Lieden, die van wegen bet aantal en de vertninkte Affchrif .
ten, welke daar van rondzwerven, en de vreeze van eene nog
meet verminkte Uitgave, daar toe beflooten .
Deeze Nadenking, gelyk men he, heeft gelieven to betyte .
1en , is getekend , „ gefchreeven in de Maand Yuly 1795- ,, Zynde in de zesde maand myner gevangenis." De Schryver
zelve zegt 'er dit van : „ Deeze zaaken heb ik gemeend op
• het papier to moeten brengen tot behulp van myn gdheu„ gen, wanneer ik tot ver3ntwoording zal geroepen worden .
• Myn oogmerk was nict eene Gerdeediging van myn gedrag,
• veel minder eene Historie van myn Ministerie to fchryven ;
• maar alleen een herinnering van de voornaamfte Gebeurte• nisfen tot myn eigen gebruik , en bet is om die reden, dat
• bet flechts oppervlakkig en in eenen flyle van enkele aan„ wyzing is opgefl-eld, gelyk een bladwyzer alleen kordyk aan„ wyst, welk de inhoud van een frock zy."
Wanneer wy dit in aanmerking neemen, en de kleinheid
van het Stukje, dan valt ligt op to maaken , dat wy hier flegts
flaauwe omtrekken vinden van 's Mans Denkbeelden en Staats .
verrigtingeri , die zo veelvuldig en uirgeflrekt waren, als do
Gefchiedenis reeds voor elk gehoekt heeft,
llet belangryke voor 's Lands Gefchiedrnisfe, waar van de Uitgeevers ge .
waagen, zd zich tot enkele byzonderheden bepaalen , welke het
van belang is uit de pen van VAN D6 SPIEGEL zelve to leezen.
Voorts heeft deeze geweezen taatsdienaar, in Aanfpraaken
en Vertoogen , die zelfde gevoelens , your weike by ook bier
uitkomt, menigmaal aan den dag gelegd . En zal men , voor
zo verre, in 't eerfle gedeelte weinig dan zeer beliends ontmoeten ; en kundigen in 's Lands gefchied .nisfen weeten, wat
S 2
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des is voorgevallen . Wie daar van onkundig zyn, raaden wy
b y die Nadenking to leezen, de Perzameling van Stukken , in
de zaak van Mr . I .. P. VAN DE SPIEGEL, geweezen Raad,penfto.
,'saris van Holland. Te Amfl . by VAN GULIK, 1796 (*).
In bet laatile gedeelte fteh by zich voor, de Beantwoording
en Ontlegging van drie hoofdbefchuldigingen .
De eerfle,
dat men met alle mogelyke middelen getragt heeft, de oude Con .
flitutie in ftand to houden .
1)e tweede, dat de voorige
Regeering en By, als eertlc Minister, de oorzaaken ware" van
den Oorlog met de Franfchen .
Ten derden, dat de Finan.
Lien van he: Land flegt waxen befluurd, op eene onvergeeflyke
wyze verkwist en verarmd. Doch wie, die eenigzins bedenkt,
wat er op die drie Punten , in dit geval , to zeggen is ,
zal in bet beftek van 33 bi . des lets voldingends verwagten ? Wie dit doet, doer zeker leer dan de Opiteller be .
oogde .
Vreemd , derhalven , dat L ieden van 's Mans denkwyze in
den Londe met deeze Nadenking zo hoog loopen, en dezelve
aanmerken als cent volkomene Verdeediging van de zaak des
geweezen Ministers en de hunne . By zelve, blykens bet bier
boven aangehaalde, wild(" bet daar voor net aangezien heb .
ben, en geen Mensch van gezond vehand, en eenigzins in
bet vak der Gefchiedenisfe en Staatkunde bedreeven , zal bet
daar voor houden . Het is onze task niet, deeze Nadenking
trap voor flap no to gaan en to beoordeelen ; daar toe zouden
tienniaal meer hladzyden, dan bet Stukje zelve vervat, gevorY
derd worden .
Wy zeggen 'er alleen dit van , dat VAN DE SPIEGEL, zints
lange bekend als een Man , die ineesterlyk de pen weet to
voeren, en zich veelmaalen, blykens de Notulen van Zeeland
en de Refolutien van Holland, in de noodzaaklykheid bevondt,
om zyne maatregelen en gedraagingen to verdeedigen , op dit
fluk wel is afgerigt, en de bekwaamheid bezit, om zich en
zyne zaak in eenen gunfligen dag to zetten . Van bier in de
Notulen van Zeeland, doorgaande zeer uitvoerig gehouden en
in 't licht gegeeven , de veelvuldige poogingen van VAN D1i
SPIEGEL , om ingediende Staatsftukken , die niet ten zynen
voordeele klonken, uit de Staatspapieren to weeren ; doch die
'er, zyns ondanks , en to zyner befchaaminge , in bleeven ;
van welke bet ons ligt zou vallen een aantai voorbeelden op
to haalen (f) .
Over bet geheel is bet ons voorgelcomen , dat deeze Nadenking, 't zy dan de gemeenmaaking met goedkeuring of afkeuring
(") tie onze 41g . Aaderl. Letteroef. voor T796, bl . 37x .
(t) Wy verzenden onze t .eezers , die begeerig zyn des onderrigt

to

worden , naar de PaderL ndfche Ilistorie, ten vervolge van WAOErAAR, by
J. ALLART, Xlii D . bl . 250, en XVHI1 D . bl. 224 tot 298 .
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ring des geweezen Staatsdienaars gefchied zy, wel mag vergeleeken worden met het geen men gewoon is eene Globate
Rekening to noemen, die veele hoofdposten opgeeft, doch onder welke opgave veel onverantwoordelyks Ran fchuilen, ell
niet zelden met de daad veel van dien aart verborgen ligt .

Proeven van Nederduitfche Welfprekendheid, ten gebruike by zy.
tie Lesfen uitgegeven door MATTHYS SIEGENBEEK, Hoogleeraar
in de Nederduitfche Letterkunde aan 's Lands Hooge Schole to
Leyden . Te Leyden, by L . Herdingh, 1799- In gr . 8vo,
148 bl., met een Poorbericht van XXYIII61.
e Hoogleeraar
heeft, met het loflyk oogmerk,
D
om eenigzins to voldoen aan de verplichtingen, die by
zich door zynen post, als Hoogleeraar in de Nederduitfche
sIEaENBEEK

Welfpreekendheid , opgelegd rekende, door de uitgave dezer
Proeven , niet alleen eene regt bruikbaare handleiding voor
zyne Lesfen willen gemeen maaken, miar tevens getracht eene
welgepaste pooging in 't werk to flellen , om den verdoofden
lust, ter beoefenmg van onze vroegere Schryveren, weder op
to wekken, en alzoo eenen gezuiverden fmaak voor bet fchoone en verhevene , gevoegd by eene grondige kennis onzer
moedertale, onder zyne Land;enooten aan to kweeken en to
bevestigen . In de meesterlyke voortbrengfelen van den veel
omvattenden geest van onzen beroemden Landgenoot , den
doorluchtigen Gefchiedfchryver en Dichter Hoed , was een
ruime voorraad, tot zoodanig doel, voorhanden . De meeste
welgekozen proeven zyn uit verfchillende Werken van dien
grooten Man genomen t n zyn indedaad, zoo door kracht van
taal, fierlykheid van uitdrukkingen, en bondigheid van voordragt , als door rykdom van denkbeelden, leevendigheid van
befchryvingen, en bet vuur eener alles vermeesterende overredenskracht, in dezelve ten toon gefpreid, onze hoogfte bewondering waardig. Pooraf gaat eerst een oud Dichtftuk, behelzende de verkrachting van de Yrouw van Gerard van YelZen door Graaf Floris den sden , en de wraak daarever door
den eerstgemelden genomen, dat wet, als dichtftuk, weinig opmerking verdient, maar, als een overblyfiei der oudheid uit
bet laatst der rode, of begin der r5de eeuw, voor de kennis
der oude Nederduitfche taal indedaad belangryk moet gerekend
worden ; daarna twee uittrekzelen uit zeker g4chreeven Boek ,
ten titel voerende : Horologium tleternae Sapientiae, ofte Eels .
wige Wysheids Uurwyzer,, tot nut en dienst van alle Godminnende zielen, om Godvruchtelyk to leeren leven en Godzaliglyk
to leeren fterven , het geen men meent een voortbrengfel der
icde of van bet begin der 16de eeuw to weezen ; vervolgends
eenige plaatzen uit de vertaaling van bet gulden beeksken van
Baef*
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$oethius de Confolatione Philofophica , door Dirk Yolkertsz .
Coornhert wiens verdientten voor den opbouw der Nederduitfche Taalkuude overbekend zyn
Op de Uittrekzelen uit de
Wer, en van Hoofrvolgen eenige flukken, genomen uit de Ba •
tavifche Arcadia van 7. van Heemskerk, en uit de Schriften
van Geraast . Brandt ; waarna alles wordt heloten door de
Inleiding tot het Leven van Huig de Groot , gedeeltelyk befchreeven door lfaspar Brandt, den oudften der Brie waardige
Zoonen des zoo even gemelden Gefchiedfchryvers, en na den
dood van dezen door Adriaan van Cattenburg voltooid .
Voorzeker alle deze ftukken geeven den Eloogleeraar gepaste aanleiding en zeer ruime ftof tot allerlei belangryke aanmerkingen , ter opwakkerine van den tmaak en de beoefening
der Vaderlandfche Letterkunde, waartoe wy wenfchen, dat de
fludeerende Jongelingfchap aan de Leidfche Hoogefchool zich
de gunflig aangebodene gelegenheid van zoodanig onderwys,
dat tot hiertoe ontbrak, zal ten nutte maaken .

Proeve van

Sentimenteele Gefchriften en Gedichten .
Door
c . z . Te Amfieldam, by P. J. Uylenbroek, In
gr . 8vo . 85 bl.
H . TOLLENS,

to daar weder een vaderlandsch voortbrengzel , voor vertederde, of halve jongelingen, en geheelgevoelvolleMeisjens, het welk zy zekerlyk niet, dan onder bet uitboezetnen
van Ach ! en Helaas ! ! ! en dus met zeer veel aandoening, ten
koste van hunne zo fentimenteel bonzende hartjens, zullen lee .
zen . Hoe gelukkig, dat de Burger TOLLENS voor hen aan het
dichten is geweestf Pen hem dierbaar Meisjen hebben zyne Stuklens behaagd, zy heeft de uitgave derzelaen gewild, en zulk
een Meisjen toch kon de Dichter met tegenftreeven . Hy biedt
clan de lettervruchtjes van eenige gevoelvolle uuren aan, uitmaakende een zeventien-tal, zoo dicht- als proza-flukiens, onder de
volgende oofchriften : Eduard ; Klaagteonen ; aan KonJlazzee ;
etan de Liefile ; Bede ; aan Lydia ; Herdenken ; Betuit ; waare
liefde ; Neon , by her graf van L'lize ; aan de Liefde ; Ferdissand en Alexis ; aan Louize ; aan myhe Geliefde ; aan myn'
Vrind ; Wandeling ; de Kluizenaar. Zorderling is bet ons
voorgekomen, dat de Dichter byna in alle deze Stukjens cene
hooplooze liefde ten onderwerp neemt . Nu doet by een' jonggling eensklaps verlieven op een meisjen, dat reeds aan eenen
anderen haar hart gefchonken heeft ; dan laat by den dood
ten tederwinnend meisjen van haaren lievenden minnaar afrukken ; elders weder fchetst by twee gelieven . die elkanderen
zonder hoop op eene ver66niging aan deze zyde des grafs beminnen ; maar vooral en wel in zeven byzondere Stukjens,
wydt by zyne liefdezangen aan cen Ineisjen, 't welk to koel
is

Z

H. T O L LENS , C . Z ., SENTIMENTLLELE 0ESCHRIITEN .

4 59

is om door liefde getroffen to worden : waaruit wy, dooz toepasfing van bet bekende fpreukwoord : „ waar het hart vol
van is, loopt de mond van over," haast zouden moeten afleiden, dat de Burger TOLLENS veel met here en onverbidlyke fchoonheden moet to doen gehad hebben .
De ondervinding heeft reeds genoeg bewezen, tot welke buitenfpoorigheden bet overdreeven Sentimenteele veele jeugdige
harten verleid heeft . Afzondering uit de famenleeving , volilage . werkloosheid , in eenen tyd, waarin men regt gefchii
was om zyne krachten to oeffenen , benadeeling der gezond .
heid, ja dolzinnige zelfsmoord ; ziet daar de gevolgen van
zulk eene fentimenteele geestdryvery ; en daar dezelve dour
bet leezen van dergelyke Schriften niet weinig gevoed wordt,
zal de Burger TOLLENS ons (hoopen wy) niet kwalyk neemen,
dat wy de vervaardiging van het voorhanden zynee Werkjen aan
eene overyling van zynen nog maar agttienjaarfgen ouderdom
toefchryven , en hetzelve als de onrype vrucht eener overfpanne verbeelding befchouwen ; terwyl wy aan hem overlaa .
ten, o1I ons tot den rang van koelbloedige harten to verwyzen , wanneer wy hem ernitig raaden , om zyne dichterlyke
talenten voortaan op eene nuaigere wyze to befteeden, eu
zich daartoe , in itede van fentimenteele droomeryen, op de
kennis der Hollandfche taal , waartegen by in dit Werkjen niet
zelden gezondigd heeft, degelyik toe to leggen

De Abt de l'Epee, Gefchiedkundig Blyfpel , gevolgd naar het
Fransch van J . N. BOUILLY, Lid der Maatfchappy van Kun.
flen en Wetenfchappen . Te ilmJlerdam, by de Wed . J'. Doll,
18cco . In 8ve . 136 bl.
e AM
oprichter van • het menschlievend geflicht
der Dooven en Stommen to Parys, verfchynt in dit Too .
D
neelfpel als de yverige waarneemer der belangen van eon zy .
DE L'I PeE,

ner leerlingen, wiens rechten by weet to bevorderen ; en wiens
gefchiedenis, door hem verhaald wordende, zonderling genoeg
is, om dezelve bier to plaatfen . Hot was agt jaaren geteeden,
dat, tegen bet einde van den Herfst, een bediende van de Stadsregeering van Parys een jongen dooven en ftommen by den Abc
bragt, welken de wacht, in den voornacht , op de Pontneuf
bad gevonden . Ely befchouwde dat kind, het welk hem rrrorkwam negen of tien jaaren oud to zyn , met deelneeming, door
deszelfs belangryk voorkomen . De grove klederen, die by aan
had, deeden den .dbt eerst denken dat by aan armoedige ouders behoorde, en by nam dus bet befluit, om hem tot zich
to neemen . Den volgenden dag hen van nader by befchouwende , bemerkte by eene zekere fiexhe ;d in den opflag zy.
,;IIr
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ner oogen , zynde dit kind ten uiterfle verwonderd, zich in
oude vodden gekleed to zien : weshalven de Abt niet larger
twyffelde, of her was een vermomd kind, dat men met opzet
verlaaten bad .
Hy liet hetzelve in de openbaare nieuwspapieren aankondigen ; gaf daar by eene naauwkeurige befchryving van zyn perfoon, en van alles wat men ten deezen op .
zichte wist , maar vruchteloos . De Abt , ziende dat zyne
naarfpooringen geenszins aan zyne verwachting voldeeden, en
zich overtuigd houdende, dat dit kind hct flachtoffer was
cener heimelyke fnoode list, dacht vervolgens over niets an .
ders , dan onderricht by bet kind zelvt to zoeken . De Abt
gaf hem den naam van THEODORWI , en plaatfle hem onder
bet getal zyner kweekelingen, onder welken by zich at ras
deed uitmunten . Hy voldeed zo wet aan de verwachtingen
van den leermeester, dat by, ten e1nde van drie jaaren , zyne
ziel voor de natuur opende, en zich als voor de twcede reize
geboren zag . Duizend herinneringen begonnen toen zyne verbeeldingskragt to treffen . De Abt fprak met hem door tekenen, zo fchielyk als de gedachte ; en THEODOnus andwoordde
hem op dezelfde Wyze . Eens op een dag d rt zy to famen
door Parys, voorby her Paleis der Juflitie, wandelden, zag de
iongeling een Magiftraats-perfoon uit zyne koets flappen, en
by begon to trillen . De AN vroeg hem, van waar die onwillige
aandoering geboren wierd : by deed hem verflaan, dat een
man, even zo in 't purper en hermelyn gekleed, hem dikwils
in zyne armen gedrukt, en met zyne traanen bevochtigd had .
Uit dit eerfle kenmerk oordeelde DE L'zPeE, dat zyn kw,e .
keling, of de zo n, of de nabefla nde van e n Magiftra tsn
perfoon was ; dat die Magi ftraats-perfoon, volgens zyne Staatfiekleding , niet ; dan tot een der hooge Gerechtshoven be .
hooren konde ; en dat gevolgelyk de geboorteplaats van dat kind
eene Hoofdftad was. - Op een' anderen dag de Voorflad St.
Germain to (amen doorgaande , zagen zy de Iykflaatuie van
een' Heer van hoogen rang voorhy gaan . De Abt tnerkte op
her gelaat van THEODOROS eene ontroering op , die toenam
naar maate de trein hen voorby trok . Zo dTa als by de
doodkist ontwaar werdt, begon by weder to trillen, en wierp
zich aan de borst van zynen leermeester. „ War deert u?"
vroeg deeze hem. „ Ik hezinner my," gaf de jongeling
door tekenen to kennen, „ dat weinig tyds , voor dat ik naar
„ Parys gevoerd ben , ik even zo met een zwarten mantel
„ om ., en met los hangende hairen , de doodkist gevolgd ben
• van lien roan , die my zo geliefkoosd bad : alle menfchen
• fchreiden , en ik fchreide ook ."
Uit dit tweede ken.
teken maakte de Abt op , dat THEODORUS een Wees was,
erfgenaam van een grout vermogen , welk zonder twyffel
geldgierige bloedverwanten had aangezet, om met de gebreklyk.
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lykheid van then ongelukkigen hun voordeel to doen, hem_
zyne goederen to ontneemen, hem buiten zyne geboorteplaats
to voeren , en hem voor altyd to bederven, . . . Deeze gewichtige ontdekkingen deeden hem zynen yver en moed verdubbelen . THFODORUS wierdt van dag tut dag belangryker,
en de Abt vormde eirdelyk het ontwerp om hem in zyne
bezittingen to herflellen . Maar hoe die to ontdekken? De
rampfpoedige jongeling had den naam zyn's Vaders nimmer
hooren noemen ; by was volflagen onkun .iig , en van de
plaatt, waar by geboren was, en van het geflacht, tot welk
by behoorde. De ti,bt vroeg hem, of by zich den tyd nog
wel to binnen brngt, dat by Parys voor de eerfle reize ge4
zien had : by verzekerde den Abt, dat dezelve hem altyd duidelyk in 't geheugen lag , en dat het was als of by de Barriire nog zag, door welke men hem daar had doen binnen
treden . Reeds den volgenden dag gint;en zy alle de Baries
sees van Parys fond .
Zo dra zy de Barridre d'Enfer naderden , deed TEIEODORUS cen teken , dat by dezelve herkende ;
dat her daar was, dat men hun rytuig was komen doorzoeken ; dat het hier was , dat by uit hetzelve was geklommen
met twee perfoonen, die hem vergezelden, en wier gelaatstrekken by zich nog vohnaaktelyk herinnerde . Die nieuwe
kentekenen gaven den Abt de verzekering, dat zyn kweekeling aangekomen was langs den weg van bet zuiden ; en uit
bet geen by 'er byvoegde, dat by verfcheidene nachten op
de reize had doorgebragt, en bovenal dat by van uur tot
uur van paarden had verwisfeld , berekende DE L'EPi E den
tyd en affland ; en twyffelde nu niet langer, of de geboortepfaats van THEODORUS was eene der voornaamfte zuidelyke
Steden van Frankryk .
Na , by gefchrift , duizend nutteloze naarvorfchinsen in
alle de zuidelyke Steden gedaan to hebben , nam de Abt
het befluit , dezelve alle met THEODORUS to bezoeken , wien
alles alstoen nog to duidelyk in het geheugen lag, om niet
listelyk de plaats zyner geboorte to herkennen . De onderneeming was langduurig en moeilyx ; om 'er eenig goed gevolg van to kunnen hoopen , moest de reize to voet gedaan
worden. Veele groote Steden werden door hen dourreist.
THEODORUS, brandende van verlangen om zyne haardilede weder to vinden, geleidde den Abt dikmaals op plaatfen die by
niet meer herkende. Na zes en zestig dagen , wanneer de
kragten van den Onderwyzer begonnen uitgeput to worden,
kwamen zy voor de poorten van Touloufe aan . Binnen de
Stad getreden , grypt THRODORUS de hand van den Llbt , en
geeft denzelven een teken dat by die Stad herkent. Zy treden verder binnenwaards ; by elken flap verlevendigt zyn gelaat, zyne oogen worden met traanen vervuld . Zy gaan de
w ~ ..-
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wandelplaats dwars over ; eensklaps werpt by zich ter neeer, de handen ten hemel geheven, ftaat op, en bericht den
Abt, dat by zyne geboorteplaats beeft wedergevonden .
Even
ais by , dronrcn van vreugde ~.1 v rgeet deeze wile vermoeid .
heil der reize . Zy doorwandelen verfcheidene wyken , en
een groot hotel on waarcnde, geeft TIIEODORUS een fchreeuw,
valt byna verflikt in de armen v n zyn geleider, en wyst
denzei en, met de h.nd, bet huis zyner vaderen . De :3bt
vraagt eenige onderricl:tinge, to verneemt dat hetzelve bet
oude Hotel der Graven D'IIARANC )UR is, wier ecnige overgeblevenc afiiammeling zyn Voedfterlh g is ; dat dit Hotel
en alle de andere goederen nog in handen zyn van zekeren
Deer DARLEMONT, zyn voogd en oom, van moederszyde ;
dat deeze zich in derzelver bezit beefs doen fiellen, op grond
eener dood-cedel, welker valschheid in alle opzichten blykbaar wordt .
De Abt naar een Advocaat gevraagd hebbende, en deeze, volgens dit Stuk, in den eerlyken FRANVAL gevonden hebbende,
doet aan denzelven bet bier boven geplaatite Verhaal, verzoekende deszelfs medewerking ter herfieiling vahr den flommen
kweekeling in deszelfs ontnomene eigendom . Toevallig is
de Zuster van deezen Advocaat de miunares van ST . ALME, eenige Zoon van DARLEMONT, doch welke met zyn Vader, die als een trotfche rykaart bier voorkomt , zeer veel
in gevoelers verfchilt . Te vergeefsch tracht intusfchen de
fibt DE L'EPFE , alsmede de Advocaat FRANVAL , den trotfchen D'ARLEMONT over to haalen tot bet to rug geeven van
bet onrechtvaardig aan zich getrokken erfdeel . Te vergeefsch doet zich TNEODORUS , als de wezenlyke Graaf D'iIArANCOUR , aan de oude Huisgenooten kennen , die hem onder den naam van JULIUS voorheen gediend en bemind hebhen : alleen de brave ST. ALICE, vergezeld van zekeren gewezen Kamerdienaar Du PRE, welke laatfte, als medeplichtig
aan het orgelyk den jongen Graaf aangedaan, berouw van
zyne misdaad toont , weeten DARLEMONT door dreigemenrcn
2o verre re brengtn, dat by afiand doet van de door heut
aanvaarde goederen : waar na de jorge Graaf de helft van
zvn vermogen maakt nan zynen yverigen Vriend ST. ALMS,
welke zo veel tot zyne herfleiling heeft aangewend . Wordende daar op bet Stuk gr, floten met bet huw:iyk van CLEMENTIA inet ST . ALICE : welke de jonge Graaf to famen verbindt.
'Er zyn ver :cheidene fchoone Tooneelen in dit Blyfpel,
tvelken door hunne cenvoudigheid moeten behaagen, en door
de r,ieuwiieid en byzonderheid van bet geval WIC ieverdagheid verkry,;tn, die men gewisfelyk niet zoude verwachten
in cen S uk, in bet welk de hoofdperfoon :iom is . Dan,
op
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op zommige plaatfen ziet men war al to veel kunst doorftraalen . Dos , by voorb ., is bet fchriftelyk arrdwoord , bet
welk de gewaande THEOnoRUS daade yk geeft, op de anti hem
voorgeftelde vraag : wie is, naar uw oordeel , van her
thans levende geflitcht, de grootfle man van Frankryk?
Daar deeze 'er op bericht : „ de riatuur noe'nt BUFFON ; de
geleerdheid erkent als zodanig DALEMBERT ; her z,_d .nlyk gevoel en de waarheid cifchen dien rang voor 11-AN JACQUES
ROUSSEAU ; her vernuft en de fmaak wyzen denzelven toe aan
VOLTAIRE
Maar de fchranderheid en de menschlievend.
held roepen om ftryd DE L'EPFE, aIS den groouten man , uit :
ik voor my flelle hem hover alle de anderen ." -- Hoe
fraay , hoe veel betekenend , om den Abc op her 'Cooneel
to pryzen , z~et men in deeze woorden toch duidelyk, dat
hier bet op zyn fludeerkamer zittend en diepd .nkend lid
der Maatfchappy van Kunften en Wetenfchappen , BOUILLY ,
in plaatfe van den jongen Graaf, andwoordt ; welze , als geheel verruht door de voorwerpen, welken by, zo or.verwachts, in zyne Vadertlad h ::rkent, niet wel onderflehi kan
worden, zuik een juist doordacht andwoord voor de vuist
to kunnen geeven,
intusfchen doet eene fyne wending
bet al to kunflire niet zelden voorby zien, zo als zuiks ook
orntrend deeze piaats, !~y de ver.tooning , meestal gefchiedt .
De Vertaaling fchynt met groote fpoed gedaan to zyn , ten
cinde bet Stuk no ;; , geduurende bet Du reeds afgeloopeu
Speelfaifoen, op den Nede :rduitfchen Schouwburg te 'Imfer.
dam zoude kunnen worden vertoond : ten minfle de Gurger
s . J . Z. WISELIUs bericht, in een kort Voorbericht voor herzelve geplaatst, dat dit de reden is , welke hem buiten de
mogelykheid gefleld heeft , our de proeven, met de vereischte
naauwkeurig?eeid, na to zien . Wy hebben wel eens hooren
klaagen, dat verfcheidene nieuwe Stukken, en daar order
zelfs T'reurfpellen in Verzen , en eigen uitgevondene Zangfpellen , die dus vry war moeite gekost hebben , en behoorlyk nagezien en gecorrigeerd waren , reeds geduurende veele maanden, ten gebruike van dienzelfden Annflerda:nfcben Schouwburg, en onder deszelfs bewird, gereed hebben
gele en , zonder dat dezelve vertoond zyn . Met deeze fchynt
men derhalven then haast niet gemaakt to hebben! En daar
deeze beide uiterflen ons zeer byzonder zyn voorgekomen ,
waar van wy de reden niet kunnen verklaaren, dan welligt
ten nadeele van de gewezene Befluurders van den Schouwburg, her geen wy liefst niet doen : zo is , aan den anderen
kant , de dyst van drukfeil,en , w_ike de Vertaaler met die
groote fpoed tracht to verdeeiigen , ons alierbyzonderst voorgekomen : ja , wy fchroomen niet to ze .gen , dat de Burger
. Lius bier al to fpoedig gedacht en gefchreven heeft ; daar
WIS
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wy op die lyst woor&n hebben aangetroffen, die, naar ons
inzien , zeer goed getield waren, maar die men, door de
opgegeevene verbetering, wezenlyk tot taalfouten gemaakt
heeft . Dus ftaat hl . 77 regel S . „ Zoude by weder naar
FRAaVAL zyn gegaan ? " De Vertaaler zegt, dat men hier no
voor naar moot leezen . Weet by dan niet , dat alle goede
Schryvers , die onderfcheid maaken tusfchen no (post) en naar
(ad), altyd fchryven : by ging no vier uuren naar JAN, PIET,
XLAAS , naar de Kerk, naar den Schouwburg , naar bed,
naar Part's, enz . juist zo als by zelve bl. 3 en 5 eerst gefchreven had, en dus ook naar FRANVAL ; maar nimmer, no
de Kerk, no den Schouwburg, enz. o m dat na, post betekent?
En wat moet men denken van de zogenaamde verbeteringen,
om to fchryven, bevreezd, by leezt , by wyzt, ik vreezde,
verbaazd, ongeveinzdheid, enz. Zou men dit, om de ftrenge
afleiding van de woorden, vreeZen , leeZen, wyZen, verbaaZen , veinZen, enz . dus inoeten fchryven y Dit fchynt de
grond van den Burger WISELIUS to zyn , op welken by deeze
veranderingen wil gemaakt hebben . Maar, behalven dat men
in alle taalen , in foortgelyge gevallen, gewoon is, lets aan
de wepuidenbeid op to offeren ; zo flellen wy, bovendien ,
zeker, dat men, volgens den algemeenen regel van TEN KATE, de regelen eener taale meet vinden en niet maaken, zo
dat bet Spraakgebruik, in de meeste gevallen, beitischt . En
is dit zo , dan wenschten wy bet woord verbaast wet eens
to hooren uitfpreeken als verbaazd
dat is , zonder de s,
of t , in dat woord to hooren . Wy gelooven dat bet zeer
wanluidig , of gemaakt , zou klinken , en zekerlyk niet zo
zuiver , om bet , volgens ons taaleigen , in fchrift to willen
naarbootzen .
Wy meenden onze jonge Schryvers deeze aanmerkingen
niet to to mogen onthouden , en zyn verzekerd , dat de
Burger WISELIUS , volgius zyne bekende openhartigheid, na
eene bedaarde overweeging , dezelve mede alzins doelmaatig
zal vinden : terwyi wy, voor bet avenge, onze Leezers kunnen berichten : dat dit Stuk , ondanks de fpoed die men
'er mede gemaakt heefc , met zeer. veel genoegen , verfcheide maalen , op den Amfterdamfchen Schouwburg vertoond is ;
en nu telkens , met even zo veel genoegen , in de andere
Steden onzes Vaderlands gefpeeld en gezien wordt.
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LETTER-OEFENINGEN.
Aanmerkingen over hot luangelium van MATTHIEUS,
daor BROEItIUS IsROEs . VI-XI Proeve . Te Leyden,
by J . van Thoir. In gr . 8 vo . to zamen 548 bl.
ver den aatlleg en de manier van behandelinge van
dit Work hebben wy elders onze gedagten me .
O
degedeeld (*) . Wy vinden geene reden , by de of ifte
deezer Proeven , bet toen geitreken oordeel in to
trekken . De zelfde liberaale denkwyze, de zelfde rykdom van leaure, de zelfde geest van uitweidinge, als
de eertte, kenmerken ook deeze Proeven . Veel is hier
to leeren voor jonge opzettelyk beoeffenende Bybelvrienden en Leeraaren, wier nut wylen de Hoogleeraar
BROES , volgens herhaalde betuiging , meer byzonderlyk , heeft bedoeld . Zonder verdere vooraffpraak gaan
wy nu over, om hier en daar, tot narigt onzer Leezeran, iets op to zamelen, naa alvoorens to hebben aangemerkt, dat deeze Proeven loopen over Hoofdftuk IX
tot XII mgefloten . Op de verklaaring van CHRISTUS,
Matth. IX: i6, teekent BROES bet volgende aan : „ Ik
twyfel niet, of onze Taalsmannen hadden het woordjen
19, 't welk zy ook vertolkt hebben, door want of trounvens moeten overzetten .
De Oordeelkundigen zyn bet
met malkanderen oneens, of bet woordeken Tsar, 't welk
men hier by MARCUS ontmoet, echt of onecht zy. Is
bet echt, men vertaale hot dan insgelyks door want.
Misfchien heeft MATTHZEus de herhaaling van yae willen vermyden . Dat men by de woorden : want deszelyen aangezette lap fcheurt of van het kiced, bet woord let
voegen moet, is, geloof ik, to recht door veelen, ooh
door GROTIUS, aangemerkt . Bedrieg ik my, wanneer ik
onder de menigvuldige voorbeelden van deeze ellipfes
Matth. XII : 32 telle?
Welk eene wigtige les van
Wye

(*) Lettereef. 1799 . bl . 382 .
LETT . I8oO . N O .
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wysheid en voorzigtiuheid (voegt 'er de Aanmerker
nevens) geeft Jitsus bier aan alle lieden van eenea
helderen kop en eenen vuurigen geest ! Niet alle doolingen , al weet men zeker, dat zy doolingen zyn, mag
men ten alien tyde aangrypen . Doch ik twyffel, of bet
raadzaam zy, deeze les in onze dagen aan de Nederlanderen to prediken. Wy zondigen doorgaands meet
door lcleinmoedige menfchenvrees , dan door ontydigen
yver , en veelen fchaamen zich niet, zelfs zulke vooroordeelen to ontzien, die den Christelyken Godsdienst
op de fchandelykfl :e wyze onteeren , en duizenden van
menfchen ten verderve voeren . Onder deeze vooroordeelen tel ik de onfchriftmaatige wys, op walke de
leer van geloof en bekeering met zelden verkondigd
wordt . Het helder licht , 't welk in onze eeuw vooral
over dit belangryk ftuk verfpreid is, zal eeninaal tegen
den angstvalligen menfchenbehaager op eene ontzettende
wyze getuigen ."
Op bet verbod aan de geneezene blinden, Hoofdfl . IX
3o, flaan de volgende bedenkingen : , Het verbod , dat wy
bier vinden, overpeinzende, denk ik to rug aan Hoofdt .
VIII : 4, en twyfel geen oogenblik, of de redenen des
verbods zyn in heide gevallen dezelfde . 's Heilands
bergreden , door bet Volk met verrukking aangehoord,
bad de Pharizeen boven maate verbitterd . --- Ik moet
bekennen, dat ik nu eerst bet achtJte Hoofd,luk van dit
met gadelooze wysheid gefchreven Euangeiium recht
leer vertl:aan ; nu eerst befeffe, waarom op dat pas een
Hoofdman , zoo bemind by de aanzienlykile Jooden ,
tot jefus koomen moest ; nu eerst de reden inzie, cu
van 's Heilands vertrek, in bet aehttiende vers vermeicl,
en van de beide antwoorden, die wy in bet twintigf e en
twee en twintig/le vets aantreffen . Thands, dunkt my,
is bet duidelyk genoeg, dat al, wat MATTH2US verhaalt van bet vyfde Hoofdtuk of tot bet negenrle ingegefooten, d ne zamenhangende gefchiedenis is, gefchiedenis , der aandacht van alle Godgeleerden ,
ys,gee.
ren, Dichters, overwaardig, en to gelyk voor alle de
eeuwen een der krachtigile bewyzen , dat de Joodfche
Geestelykheid, den Nlesfias verwerpende, onverantwoordelyk-Godloos gehandeld heeft . Misfchfen heeft deeze groote gebeurtenis niet weinig toegebragt, om in bet
hart van den inensch ji :sus en bet vertrouwen op God
to fI 'vigen (men zie vs . 35.) en de begeerte to verwekken,
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ken, dat bet den Heere des Oogiles behaagen mogte,
een grooter getal van arbeiders in Zynen Oogst uittezen .
den .
Is 'er iemand, (vervolgt uROEs) dolzinnig
genoeg , om de waarheid der Euangelifche gefchiedenis
in twyfel to trekken , ik heb moods genoeg om hem
bier voor de vierfchaar der verlichte wysbegeerte open .
lylz op to vorderen. LUCAS en MAitcus melden ons
enkele, op zich zelven ftaande, voorvallen, tusfchen welken zy geen' zamenhang kenden, kreunen zich uit go .
brek aan de naauwkeurigfle kunde aan geene tydorde,
en vlechten , ten vollen bewyze dier gebrekkige kunde, andere gebeurtenisien tusfchen dezelven in . MATTHIEUS , de ooggetuige, komt, en uit de verwarring
zyner voorgangeren ryst eene orde, waar in bet oog des
onpartydigen navorfchers den vollen luister eener onemdige wysheid ziet fchitteren ." (Met bet aangenomen
gevoelen by veelen ftrookt deeze flelling niet, dat MARCUS ilegts de verkorter van MATT1i2EUS geweest is, en,
zo wel als by , ook LUCAS laater zyn Euangelium
heefr gefchreeven .) BRoEs laat 'er op volgen : „ Is
dit menfchenkonst? werk van bedriegers? Mogt God
deeze aanmerking, de vrucht eenes onderzoeks, 't welk
my, vrees ik," (waarom to vreezen, wanneer waarheidsliefde en overtuiging eene ftelling in de pen geeft?)
„ de verachting van menigen braaven, deels veel to angstvalligen, Christen op den halze fchennen zal, ter bevestiging van hot Euangelium zynes Zoons overvloediglyk
zegenen!
Op de verkiezing van Judas Iscariotes, door den Heiland, tot eenen zyner Apostelen, heeft EROES de volgende aanmerkingen : „ Heeft de mensch JESUS,
Fly Judas tot Apostel verk©or , geweeten , dat deeze
man eeninaal zyn verraader worden zou?
(zegt by)
kan ik niet denken . -- Ik acht bet veel
Ditwaaricbyntoo"
lyker, dat dit den Heiland naderhand eerst is ontdekt geworden , en dat Hy uit lien hoofde , bet onraadzaam
oordeelende den onverbeterlyken man van Zyn gezelfchap uit to iluiten, hem door een bard woord tot een
vrywillig heenengaan heeft zoeken to beweegen . Men
leeze j'oh. VI: 70, 71 . Eene dergelyke pooging heeft
de Heiland , naar Zyne diepfchrandere menschkunde ,
weinig dagen voor Zynen dood in 't work gefteld. Maar
zy mislukte, en had onder de hooge toelaating van God
eene geheel andere , allertreurigfle , uitwerking. Dit
T 2
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befluit ik met eene waarfchynlykheid, tusfehen welke
en de volkoomenfle zekerheid myns oordeels naauwlyks
eenige affland is, uit ,ooh. XII: 3- C, vergeleeken met
Match. XXVI : i-16 en Marc . XIV : i-ii . Indien
de Euangelifche gefchiedenis een verdichtfel is , dan
moet de Verdichter een verfland gehad hebben, in vergelyking met hetwelk al bet verfland der grootfle
tooneeldicbters, der vernuftigfle romanfchryvers naauwlyks kinderverfland mag genoemd worden . Wie ooit
met een wysgeerig oog by bet licht van taal- en oor .
deel-kunde de Euangelifche gefchiedenis doorwandeld
beeft, zal aan dit zeggen zeer gaarne zyne toeflemming
geeven willen ." De Hoogl . BROES haalt bier aan, cone
uitvoerige redekaveling van LESZ, volgens welke bet
verraad en bet berouw van JUDAS een onwraakbaar bewys opleveren voor 's Heilands Godlyke Zending.
De volgende, fchoon eenigzins uitvoerige aanhaaling,
zal de Leezer ons wel veroorlooven ; zy bevat de aanmerking op Matth . X : 5a . Naa gezegd to hebben, dat
de woorden : Deeze twaalven heeft Yefus uitgezonden,
en bun bevelen gegeeven, zeggende, beter vertolkt zouden geweest zyn : Deeze twaalven zond Yefus nit, nadat Hy bun bevelen gegeeven had , zeggende, enz.
fchryft iROEs bet volgende : „ In de verwonderlyk
fchoone redenvoering , welke bet overig deel van dit
hoofdftuk uitmaakt, koomen verfcheiden gezegden voor,
van welken zich JESUS, naar bet verhaal van LUCAS en
MARCUS, deels by de uitzending der LXX Discipelen ,
deels by andere gelegenheden bediend heeft . Men zie
Luc . X : 3-ia. XII : 4-12, 51-53 . XXI: Iz-18 .
Marc. IX: 41 . Moeten wq bier uit befluiten , dat dit
opflel, zoo als bet bier to leezen flaat, bet maakfel van
MATTHIEUS is , door hem uit verfchillende reds nvoeringen van CHRISTUs kontlig byeen gebragt ? Verre
van daar . Ik twyfel geen oogenblik , of MATTHIEUS
heeft ons de redenen van CHRISTUS, zoo als by ze uit
Zynen gezegenden mond gehoord , kort daarna opgefchreeven , en , door den Heiland zelven overgezien ,
zorgvuldig bewaard had , onveranderd overgegeeven ."
(Eene gisfing van wylen Prof. InRoEs is deeze, in
welke wy meer floutheids , dan waarfchynlykheids ,
aantreffen . Daar de geloofwaardigheid der Euangelifche Verhaalen, by de gegrondheid dier hypothefe, zoo
onvergelyklyk groot belang heeft , zou Profesfor BROES
aan
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aan de goede zaak weezenlyken dienst gedaan hebben ,
grooter zelf dan de voortreffelyke LARDNER daaraan
heeft beweezen, indien by de gronden zyner ftellinge
opengelegd , en in een aanneemelyk licht geplaatst
hadt .) „ Ik bidde mynen Leezer, (gaat BROES voort,)
de volgende aanmerkingen to oveiweegen .
• Eerflelyk . De geheele redenvoering is en ten aanzien van haare uitgebreidheid en ten aanzien van haaren
geheelen inhoud juist zoodanig, als men dezelve op then
tyd, in die omltandigheden, uit 's Heilands mond verwachten moest. En waarom zouden wy dan denken ,
dat MATTHIEUS , de ooggetuige, dezelve ten grootilen
d .-e1e verdicht heeft?
• Ten tweeden . Dezelfde geest van orde, dezelfde manier, om zonder merkbaaren overgang de inwendigite
gedachten der hoorderen to beantwoorden, welken wy
in de bergreden opgemerkt en bewonderd hebben ,
heerscht op eene volmaakt-gelyke wyze in deeze reden .
voering . En zullen wy dan aarfelen , om aan denzelfden Optleller, aan wien wy de bergreden to danken
hebben, ook deeze toe to kennen?
., Ten derden . 't Kan niemand , die de Euangelien
aandachtig geleezen heeft, onbekend zyn, dat JESUS nu
en dan dezelfde zaak by onderfcheiden gelegenheden, 't
7y dan met dezelfde woorden, 't zy dan met kleen verfchil in de uitdrukkingen , voorgedraagen heeft . Men
zie , by voorheeld , ilfatth . V: 20 , 30. vergel . met
hoofdfl. XVIII : 8 , 9 . --- Hoofd/l . XVI : 25. vergel .
met .7oh . XII : 2 5• Ten vierden . In deeze zelfde redenvoering, zoo als
2y door MATTrH2EUs geboekt is, koomen gezegden voor,
die JESUS , naar bet verhaal van MATTHIEUS zelven ,
ook by andere gelegenheden gehezigd heeft . Men vergelyke Matth . X : 22b . Met XXIV : 13- - X: 39 met
XVI: 25 .
• Ten vyfden . Zyn 'er onder de redenen, welke door
MATTHIEUS bier ter plaatfe, door LUCAS by geheel
andere gelegenheden den Heiland in den mond gelegd
worden, de zoodanigen, van welken men niet gelooven
kan , dat zy tweemaalen door JESUS gefproken zyn ;
waarom zullen ivy dan , in plaats van de achtbaarheid
cenes ooggetuige, eenes Apostels, to verminderen , niet
veel liever bet daar voor houden, dat LUCAS een en
ander los fragment van deeze redenvoering in harden
T 3
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gekreegen, en hetzelve, waar by dit voegelykst meende
to kunnen doen , in zyne gefchiedenis ingelascht heeft?
Men weet, dat LUCAS zich deeze vryheid meermaalen,
zomtyds, vrees 1k, onbedagtzaam genoeg, (wederom
een flout gewysde voorwaar !) „ veroorloofd heeft . Men
zie Luc . X: 13-15 vergeleeken met Matth . XI : 20-24,
en myne aantekening by Matsh . IX : 14-r7. i1'Iisfchien had ik wel gedaan, indien ik op de een-en-zestigftc bladzyde der naastvoorgaande proeve Luc . X : z
als een voorbeeld van deeze zelfde vryheid had opge .
geeven . Andere, myns oordeels nog duidelyker, voorbeelden, wil ik, fchoon ik ze by de hand heb, liefst
tot eene andere gelegenheid fpaarer . Aan LUCAS de
eere der onfeilbaarheid toe to fchryvcn , is near myn
inzien de goede zaak van bet Christendom to verraaden," (ware de Hoogleeraar nog in leeven , wy zouden hem verzoeken , wat by bier door onfcilbaarhcid
verftaa, zich nader to verklaaren . Thans heeft de voordragt een gewaagd aanzien, 't welk, hoe zeer de waardige IROES zulks kan noch zal bedoeld hebben, op zommigen geene zeer voordeelige uitwerking zal hebben .)
„ Het fpyt my, (vervolgt BROLs,) dat ik den cooed niet
gehad heb, om reeds by hoofdft . III: 7 dit myn gevoelen rondelyk to kennen to geeven .
,, Leezers, die weeten, tot welke fchampere en voor
den Zoon van God diepvernederende aanmerkingen
zommige harmonie-kunflelaars aanleiding gegeeven heb .
ben, zullen my, hoop ik, wegens dit gefchryf, fchoon
bet voor LUCAS niet zeer vereerend is, noch ligtzinnigbeid, noch kettery opdichten . Misfchien zelfs zullen
zy my voor hetzelve danken, zoo dra zy befeffen, dat
'er in deeze handelwys van LUCAS een onwederlegbaar
bewys gelegen is voor de waarheid der Euangelifche
gefchiedenis .
Men vergelyke myne aantekening op
hoofdft. IX: 30 . Laat ons, myne waarde Medechristeten ! in de beoefening des Bybels blanke oprechtheid
aan eerbiedige bedagtzaamheid huuwen . 't Kan niet
anders, of de uitkomst van dat gedrag zal voor bet
Euan ium van onzen Verlosfer heerlyk bevonden worden . Tal l ooit de waare Christelyke leer over Deismus,
Joodendom, en menig ander ongerymd leerftelzel volkomelyk zegepraalen, men zal eerst de heilige uitlegkunde
tot bet hoogfte toppunt haarer mooglyke volkomenheid
moeten opvueren . Mogt deeze bedenking in bet hart van
Pre-
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predikers, die geenen lust hebben om den Bybel to be .
fudeeren , zelfsverfoeing, en lust tot getrouwer betrach .
ting van hunnen pligt doen gebooren worded ! " De
Hoogleeraar befluit deeze Aanmerking met den vroomen wensch, dat geen bekwaam Theologant de waereld
mogt verlaaten , „ zonder over bet een of ander boek
„ des Bybels eenen goeden commentarius of wigtige
„ obfervatien uitgegeeven to hebben ." Niet de eenige
is de aangehaalde plaats , daar onze Hoogleeraar den
Euangelist LUCAS van onnaauwkeurigheid betigt, then
by, tegen bet algemeen aangenomen gevoelen, meent ,
vroeger dan MATTHIEUS to hebben gefchreeven ; well;en by, diensvolgens, met naame, den verbeteraar van
LUCAS noemt .
Als een laatfte ftaal van 's Hoogleeraars denkwyze
willen wy nog de volgende Aanmerking op Matth.
XII: 25a, Doch 7efas, kenncnde hunne gedachten, zeide tot hen, enz . affchryven . „ Et'ws zegt MATTHJEtS,
dot is, kennenae . Elders, naamelyk hoofdJl . IX : 4, een
geval, in zekeren opzichte (*) althands aan dit gelyk,
verhaalende, bedient by zich van bet woord r$wv, 't
welk daar ter plaatze voegzaamst, naar myne gedachten, door ziende vertolkt wordt . Men vergelyke ,1oh. I :
49 (f) . MATTHIEUS varieert gaarne zyne uitdrukkingen, en misfchien heeft by door bet woord ,8wv de voor
ons onbegrypelyke wyze willen to kennen geenen, op
welke JEsus, de Zoon des Eeuwigen en met Hem een,
de inwendigfte gedachten der tnenfchen niet enkel becraerkte, maar aanfchouwde. Ik beken gaarne, dat myne
oogen, terwyl ik dit fchryve , fchemeren . Indien het
bier de plaats ware , om over dit moeilyk ftuk to handelen , zoo zoude ik de aandacht myner Leezeren be .
paa(*) „ De reden, waarom ik hier deeze behoedzaamheid ge .
bruike, is, omdat de woorden stwor EY ravrors, Matth. IX:
1 voorkoomende, kunnen vertaald women , zeiden in of by
zich zelven . Of zy dus moeten vertolkt worden , gelyk ik in

myne aantekening by die plaats heweerde, koomt my thands
niet nreer zoo zeker voor . Zy kunnen even voegzaam over .
genet worden : xeiden onder elkanderen ."
(f) „ Wanneer men niet de omftandigheden , maar alleen
bet gebruik van bet woord t~wr in aanmerkiug neemt dan
zoude men Matth . IX : 4 saws ook kunnen overzetten, bemerkende, in welken zin dit woord meermaalen voorkoomt ."
T4
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paalen by dat diepzinnig gezegde, 't welk wy 7oh . V:
19, 2o aangetekend vinden, een gezegde, 't welk naar
lnyn inzien bet meeste licht verfpreidt over die groote
verborgenheid der Christelyke Openbaaring : JEsus was
naar Zynen eeuwigen, DOOR DEN VADER TEDERSTBEMINDEN Geest, Edn met den Oneindigen . Veelen houden het voor een merk van de zuiverfte recbtzinnigheid , wanneer men aan Vader, Zoon , en Heiligen
Geest flegts 66n verftand en denen wil toefchryft . Ik
voor my wil liever onder de Ketters geteld worden ,
dan een gevoelen aankleeven, 't welk, naar myn oordeel, don Bybel in 't aangezicht tegenfpreekt , de eer
van onzen Godsdienst meer benadeelt dan bevordert ,
ja de volkoomenfte Sociniaanery , onder een' fluier van
konftig zaamgehechten, konflig opgefierden onziu verborgen, ter Christelyke Keike invoert .
Wy eindigen met bet herigt , tot ons gekoomen ,
dat bet publielt nog eene Twaalfde Proeve heeft to verwagten,welker uitgave wylen Prof. BROGS, op zyn fterf.
bedde, zynen vrienden heeft aanbevolen .

Kristelyk Oeffenjaar, of Gefchiedenis van den Mensch,
zoo als hem de Godsdienst , door middel van zekere
oefeningen, door alle hindernisfcn gelukkig tot sync
be/lemming brengt, in een reeks van Leerreden, door
JoH . ,IACOI uESZ. (Uit het Hoogduitsch.)
e Deel.
Te Utrecht, by G . T . van Paddenburg en Zoon . In
;r . 87 0 . 416 61.
en kent reeds , uit onze vorige aankondiging van
den aanvang van dit Christelyk Oefenjaar (*), het
gewagtig doel, welk de Eerwaardige HESZ zich, by bet
uitfpreeken van deze weldoordachte Leerredenen, over
de beoefening van den Godsdienst , heeft voorgefteld,
en de wyze, waarop by dit, naar een zeer regelmaatig
plan, tracht to bereiken . Wy willen nu alleen het verdere beloop aan onze Leezeren mededeelen .
De eerfte Leerrede in dit tweede Deel, (de zes-entwintigfte van den gehcelen bundel,) behoort nog by de
Pinxterredenen, waarmede 't vorige Decl was geeindigd .
Nu
M

M

('r) Lettereef. 1799, bl . 247.
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Nu vat de Redenaar zyne eenig7ins afgebrokenc taak
weder op, en maakt, in de zeven-en-twintigfle Leerrede, een aanvang met de befchouwing van zoodanigc
oefeningen, waardoor de Christen, nu de rypheid zyner
mannelyke jaaren bereikt hebbende, de uttvoering van
alle goede voorneemens kan bevorderen . Deze en de
drie volgende Leerredenen bepaalen de aandacht by bet
geluk en de plichten der huishoudelyke verbintenisfen .
De een- en twee-en-dertigfle geeven flof tot nadenken,
over bet geluk van een gerust leeven in bet Vaderland,
en de daartoe vereischte deugden . En zoo wordt de
Christen van de cene gewigtige befchouwing geleid tot
de andere. Hy is een medelid, niet alleen van eerie
huishouding, niet alleen van eene burgerlyke Gemeente,
maar ook van een Godsdienftig Genootfchap ; en zoo
volgt dan nu van zelfs , in de drie-en . .dertigile Leerrede, de overweeging, wellte plichten een medelid der
Christelyke Gemeente, byzonder ten opzichte van de
ingeflelde Godsdienstoefenrngen , hebbe waar to neemen, en welke voordeelen derzelver betrachting to wege brenge .
Nu neemt een nieuw deel van bet Christelyk Oefenjaar een aanvang. De Leeraar boudt zich vervolgends
bezig met bet gebruik der vorige overdenkingen, tot
verdere befcbaaving en bevestiging des Christelyken
gevoelens en wandels . Men vindt bier eerst overdenkingen in den Zomer. Het beeld van wasdom en Up .
heid des zaads , toegepast op zedelyken wasdom en
rypheid : De mensch even zoo hereid tot een dankbaar,
vrolyk en weldaadig genot van Gods gaaven , als de
natuur bet is, hem deze gaaven aan to bieden : De
volkomen wasdom , of manlyke rypheid der deugd .
(De vier-, vyf- en zes-en-dertigfle Leerredenen .) Daarop worden den Christen eenige hoognoodige oefeningen, om dagelyks sneer vastigheid in geloof en deugd
to erlangen , oefeningen in bet leezen der H . Schrift,
en in 't gebed , met gefladige waakzaamheid , aangepreezen, in de zeven-, ugt- en negen-en-dertigfte Leer .
redenen .
„ Maar hoe," (dus eindigt de negen-en-dertigile
Leerrede, waaruit wy dezen overgang tot 't volgende,
om tevens onzen Leezeren cone kleine proeve van den
ichryftrant mede to deelen, willen overneemen,) „ waar
hoe, indien nu, in weerwil deezer behoedmiddelen, de
T 5
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treurige terugval nogthans volgt ? --- Zeker zoude by
niet kunnen volgen , indien de rechte middelen altyd
recht gebruikt wierden ; maar by verzuim van dat ge .
bruik , S ! hoe ligt kan bet gebeuren , dat zelfs een
DAVID diep valt, dat zelfs een PETRUS gevaarlyk dwaalt!
Wat is in dit geval nog to raaden, en hoe kan bier in
worden voorzien ? -- Ik zal dit uit de even aangehaalde twee voorbeelden trachten aan to toonen, en tot
dat einde de naastvolgende reis u de treffende aanfpraak van den Profeet NATHAN aan DAVID , en hoedanig een indruk dezelve op hem gemaakt heeft, voorleezen . Gelukkig by, die Diet in 't geval komt, dat by
zich op nieuw uit eene zwaarer afdwaaling en dieperen
val weder inoet opheffen ! - Reeds door voormaalige
fouten der jeugd gewaarfchuwd, door een voor lange
genornen en voor lange uitgevoerd voornemen geflerkt,
door de by GOD en menfchen gevonden genade bemoedigd , en nog dagelyks in bet goede meer bevestigd ;
gaat by van kracht tot kracht , en fpreekt : „ Ik heb
„ den Heere geduuriglyk voor my ; want by flaat aan
,, myne rechtehand, op dat ik Diet bewoogen worde ."
Daarop volgen dan , van de veertig(te tot de vier-enveertig(te Leerrede, gepaste waarfchouwingen en raadgeevingen tot to regt brenging van afgedwaalden, en ter
bevorderiiig van 't menigvuldig nut, oat zy 'er van achteren uit kunnen trehken . De een-en-veertig(le heeft de
Leeraar to gelyk tot cene voorbereidirg tot bet H . Avondmaal , de Mee- en drie-en-veertigflen tot nuttig gebruik
by de viering van 't Avondmaal voor den Biddag, en op
den Biddag, doen dienen . En nu wordt nog in drie Leerredenen, (de vyf- , zes- en zeven-en-veertigIten,) zelfsverloochenirg, onthoudendheid , geduld, navolging van
Christus, het zwaarfle, maar ook bet hoogfle en roemwaardig(le der Christelyke deugdsbetrachting, aanbevolen .
Zoo gaat 't Christelyk Oefenjaar al voort , de leevensjaaren van den Christen gaan heenen, zyne lente
en zonier, de tyd van bloeien en ryp worden zyn reeds
voorby , de herfst is gekomen . Nu zullen zich nog
eerst de fchoorfle en rypfte vruchten van geloof, hoop
en Iiefde vertoonen . De agt-en-veertigfle Leerrede handelt over 't bly genot der leevensgoederen, by de bewustheid , dat God ons genegen is . Daarop laat de
Leeraar , by bet aannaderen van den Winter, terwyl
men
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men de natuur om zich heenen zag verilcrven, in veertien Leerredenen , (de negen-en-veertigtle tot de tweeen-zestigtle,) nuttige overdenkingen des ouderdoms vol .
gen ; regt gepaste gedachten, waarmede zich de bejaarde Christen, ook in 't gezicht van den dood, kan verlustigen . De zeven- en agt-en-vyftigfen hebben to gelyk eene byzondere betrekking op gebruiken van de
plaats , waar deze Leerredenen zyn gehouden . De eerie befchryft des Christens gewaarwording , na de verrichting van eenig goed werk , tot dankbetuiging voor
ingezamelde hrandpenningen ; de tweede vertoont een
ouden eerwaardigen grysaart , geliefd by zyne regee .
ring, welke recht en vroomheid handhaaft , op een
ftemdag . Alles wordt befloten met eene befchouwing
van den zoo wel geoefenden Christen op zyn fterfbed .
Alles ademt heldere inzichten , edele gevoelens, en
eenen allerernftigften toeleg, om waare Godsdienfligheid
en zuivere Godsvrucht onder de menichen to verfpreiden, en, door de taal van bet hart, die de beste wel .
fpreekendheid leert , krachtig tc bevorderen : waartoe
wy ook vuurig wenfchen, dat de gemeenmaaking van
dit Christelyk Oefenjaar, order onze Landgenooten,
voor zeer veelen zal dienen .

Katechismus van den Heiligen Godsdienst en Zedenleere .
Uit het Fransch. Te Leyden, by J . van Thoir, 1799 .
In gr. dvo . 242 bl.
A 1 wederom een Katechismus ! dagten wy, toen dit
1`X Boek ons 't ecrst in handen viel . Zal 'er dan nooit
cen cinde zyn aan bet opcenftapelen van dusdanige
Leerboeken ? Der moeite zat , die onze taak ons oplogt , om , naa zoo veele voorafgaanden, ook dit Ge .
fchrift, eigenlyk voor mingevorderden to jaaren gefchikt, dan orze leeftyd reeds bereikt heeft , to moe .
ten onderhand neemen, vcrfchooven wy, van tyd tot
'yd, de leezing en beonrdeeling van dit Werk . Eindelyk kwam bet aan de orde van den dag . En hoedanig was
daar van bet gevolg? Ecrst by een algemeen , en vervolgens by een meer gebyzonderd overzigt, wierden wy
van eene edele verontwaardiging tegen ons zelven aangetast. Het zo dikmaals ondervonden gevoel van onze
MFn=
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Menf helykheid vernieuwde zich , en dat Vooringenomenheid , de kennisneeming van zaaken vooruitloopende, wel eens nutte zaaken, met eene foort van kleinag •
tinge, voorbyziet, en onverbruikt hat liggen . Van de
menschlyke natuure is dit eene algemeene karaktertrek :
en wat zou ons doen waanen, boven dat zwak to zyn verheven? Naa eene aandagtige leezing van deezen Katechismus, hebben wy denzelven, om meer dan eene reden, een zeer nuttig Gefchrift bevonden, volkomen berekend om der Jeugd rechtfchapene Godsdienstgevoe .
lens in to prenten, en welken geleezen to hebben ook
meergevorderden in jaaren en in kundigheden zich
gee .izms zullen beklaagen . 't Is zo ; een gebrek, en
dat wel een hoofdzaaklyk, zullen zommigen bier berispen ; 't is, dat de Schryver over zommige Leerftellin .
gen, die by veele Christenen den rang van Grondwaarbeden bekleeden, zich niet verklaard, en dezelve geheel onaangeroerd heeft gelaaten . Doch 't geen deeze
als een gebrek berispen, zullen anderen als eene deugd
bewonderen ; immers alle de zulken, die bet eens zyn
met den Uitgeever van den Franfchen Druk, fchryven .
de : „ Zo men ergens duidelyk en eenvoudig moet
• zyn, en zich eeniglyk aan de eerfte grond-oorzaa• ken nioet vast hechten , is bet by de Godsdienftige
• onderwyzingen der Jeugd . Men behoeft bun (ver
• volgt by) de ondragelyke hairklovery der Godgeleer• den niet to leeren kennen, maar dat Been, bet welk
• alleen den Mensch rechtvaardig en waarlyk gelukkig
• voor den Tyd en Eeuwigheid kan maaken . Dit is
• het eenigfte oogwit van den Godsdienst. Al wat daar
• met heenloopt , alle bovennatuurlyke ftellingen , die
• geene de minfte betrekking tot dat oogmerk hebben,
„ en veelal niet dienen dan om den geest to verwarren,
• moeten z )nder genade verworpen worden ."
De Inleiding bevat eenige algemeene aanmerkingen ,
over de natuur van den Godsdienst, deszelfs bronnen,
den gefchiktften tyd des leevens om zich in den Gods .
dienst to oeffenen , nevens de verpligting tot eigen onderzoek . Nu treedt de Schryver ter zaake, verdeelende
zyn geheele Werk in drie Algemeene Deelen : van welke bet certte Deel behelst de waarheden , die men gelooven molt, alle welken opgefloten zvn in deeze ftellina, dat God de menfchen eeuwig gelukkig 7naaken kan
en wil. - Het tweede bevat de Pligten, die de menfchen
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fchen moeten betragten om tot die Gelukzaligheid to geraaken . - Het derde behelst alle de hulpmiddelen ,
welke de Euangelifche Genade den menfchen verfchaft,
om kragtdaadig aan hunue Heiligmaaking, en daardoor
xan bun geluk, to werken .
Een doorloopend uittrekzel gedoogt de natuur deezes
Werks niet, zelf niet om daar uit iets ter proeve voor
to draagen . Ten aarzien der Methode zullen wy alleenlyk aanmerken, dat de Schryver, naa eanige waarheid
of pligt beredeneerd of betoo
to hebben , telkens de
gewoonte heeft , om, door et aenvoeren van gepaste
Schriftuurtexten, bet nedergeflelde to bevestigen , in de
keuze van welke by , doorgaans , niet ongelukkig geflaagd is . Agteraan ontmoet men nog een afzonderlyk
Opftel , getiteld : Wyze van bevestiging der Belyderen
in de Christelyke Leer , bevattende verfcheiden nutte
en ftigtelyke aanmerkingen , van welke alien , wien
zulks aangaat, met vrucht gebruik kunnen maaken .
Wie oak de Schryver van deezen Katechismus moge
geweest zyn, waaromtrent wy, tot onze verwonderinge eenigzins, Been licht ontvangen, noch uit de Voorrede des Vertaalers, noch uit de Opdragt des Drukkers
van de Franfche Uitgave aan de Eerwaarde Heeren van
de Clasfis der Leeraaren van de Gemeenten van Neu .
chatel en Valengin , noch uit de Voorrede des Uitgeevers van den Franfcher: Druk, - by zy dan uit- of bier,lander ; wy zegenen zynen arbeid in ons hart, en wenfchen dat dezelve in veeler handen moge vallen , ter
vermeerderinge van redelyke Godsdienstkennisfe , en
ter bevorderinge van tydlyken gemoedsvrede en eeuwig geluk van zeer veelen , die God vereeren en
gehoorzaamen door den gezegenden Verlosfer 3Ezus
CHRISTUS .
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forte inhoud der Leere van den Godsdienst ; opgefleld
ter onderwyzing van Ileejaarden, byzonder die niet leezen kunnen, door F . H . REPELIUS, Predikant to Echteld. To Utrecht, by de Wed. J. van Terveen en Zoon .
In wo . 62 bl.
.danleiding tot een vroeg, en beginnend Godsdienst-onderwys voor Kinderen, en zulken die nooit onderwys bekomen hebben .
Door JOA,NNES STEENMEYER, Predikant to Vlaardingen . Te Utrecht, by W . van Yzerworst. In gr. 3vo. 4o bl.
en klaagt nog deeds over gebrek aan gefchikte Leer .

Arboeken, om Kinderen, en alien, die nooit onder-

wys in de Godsdienstleer genooten hebben, daarmede ,
op eene behoorlyke wyze , bekend to doen worden .
Ondertusfchen ontbreekt het, in onzen tyd, niet aan onderfcheidene poogingen, om hierin to voorzien . Het is
rnoeielyk , zulke Optlellen to vervaardigen, die door
elken Godsdienstleeraar , by elke Gemeente, voegelyk
kunnen gebruikt worden. Men ziet niet overal dezelfde
Godsdienstbegrippen heerfchen, en nog minder dezelfde
Godsdienilige Opvoedin g llandgrypen . Vertlandige en
geoefende Leeraars hebben ook al , doorgaans , seder
hunne onderfcheidene leiding van gedachten, en verfchillende oogpunten, waaruit zy zich het meerder of minder
belan g van byzondere leerbegrippen, en derzelver aaneenfchakeling , voorllellen . Hierom doen alle zulke
ivVerkjens, die min of meer van 't gewoone afwyken ,
doorgaans, wel de meeste nuttigheid, door bet bykomend
onderwys van derzelver eigen Opflellers .
Wy willen daarmede geenzins to kennen geeven, dat
de boven aangekondigde Optlellen van de Eerw. Leeraaren STEENMEYER en REPELIUS, onzes oordeels, ook
niet bruikbaar zouden zyn voor anderen , die de bekwaamheid hebben, om zich van zoodanigen leertrant
met vrucht to bedienen . Wy durven dezelven, en wel
inzonderheid dat van den Eerw . REPELIUS, aan alien,
die nog naar eene dergelyke handleiding omzien, gerust
aanpryzen, als wel gefchikt, om aan eerstbeginnerden
een kort overzicht van de Godsdienstleer, zoo als dezel-
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zelve door 't Hervormd Kerkgenootfchap beleden wordt,
mede to deelen .
Beiden komen daarin overeen, dat ze eene d oorloopen.
d e opgave van de Godsdienstwaarheden behelzen, waarby eenige op zich zelven ftaande Vraagen gevoegd zyn,
waarop met. get antwoord , in de boven of nevens
flaande opgave, kan vinden . Dat van STEENMEYER
onderfcheidt zieh door de menigte van aangehaalde Bybelplaatzen, en telkens aangeweezene pra&icaale gebruiken der voorgetlelde Leeringen ; dat van REPELius door
juistheid, duidelykheid, volledigheid, en gefchiktheid,
om elk get belang der waarheden, op eene o verreeden.
de wyze, to doen gevoelen . De Eerw . STEENMEYERC
verfchilt daarin ook van veele tot hiertoe meest ge .
bruikte Vraagboekjens, dat by, in de verklaaring van
de orde des hells, get Leerbegrip van get befluit der
Verkiezinge en Verwerpinge met vooraanfchikt : want,
bet geen by 'er van heeft, beflaat de allerlaatfte plaats
in deze 4anleiding tot een vroeg , en beginnend Godsdienst-onderwys voor Kinderen , en zulken die nooit on .
dcrwys bekornen hebben.
Korte Geloofs-belydenisfe der voornaamfle Waarheden van
den Godsdienst, door JOANNES STEENMEYER, Predi.
kant to Vlaardingen . Te Utrecht, by W. van Yzer.
worst . In gr . Svo. z8 bi.
D e Eerw . STEENMEYER heeft deze korte Geloofsbely
denisfe achter de tweede uitgave van zyn in get voorgaande Artikel aangekondigd Werkjen laaten drukken ,
die, in een kort beftek, de hoofdpunten van 't geheele
famenflel bevat, welk daarin uitvoeriger was behandeld .
Aan den rand zyn eenige vraagen, en wel acht-en-tachtig
in getal, daarnevens geplaatst, waarop men juist zoo veele
antwoorden, in de opgegeevene Geloofsbelydenis, kan
vinden, die, naar 't oordeel van den Predikant STEENMEYER, voldoende zyn , om 'er eene volledige belydenis naar to laaten afleggen , mits men by 't afnee .
men derzelve, door nadere verklaaringen en bewyzen to
vraagen, behoorlyk onderzoeke, of de onderwyzelingen
de waarheden en haare gronden wet gevat hebben . 'Er
zou op deze Geloofsbelydenisfe nog wel iets aan to
merken vallen . Men zou fommige vraagen en antwoor .
den
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den voor overtollig kunnen houden , en pier en daar
anderen in derzelver plaats verlangen . Sommige ant.
woorden zyn ons ook to onbepaald, en anderen in te .
gendeel to beflisfend toegefcheenen . Zy bevatten, naar
ons inzien , ginds en elders , of to veel of to weinig .
Desniettemin verdient 's Mans welmeenende pooging ,
al ware 't alleen, om anderen op den weg to helpen,
ten einde iets dergelyks naar een beter plan to bewerken , lof en aanmoediging . Wy verwachten, dat de
kundige en arbeidzaame STEENMEYER mettertyd aan
deze eertle proeve meerdere volmaaktheid zal geeven .
Aanleiding tot een vroeg, en beginnend Godsdienst-onderwys voor Kinderen en zulken , (lie nooit onderwys
genoten hebben . Gepaard met Ophelderingen voor Leerlingen en zulken, die anderen onderwyzen, door JOANIVES STEENMEYER , Predikant to Vlaardingen . Te
Utrecht, by W . van Yzerworst. In gr . 8vo . 185 bl .
zegt , in de Voorrede, gee Eerw .
noodzaakt to zyn, orn deze Ophelderingen van zyD
tie Aanleiding , tot cen vroeg en beginnend ondertivys ,
STEENMEYER

in 't licht to geeven . Zy zyn in zoodanigen vorm gegoten, dat men 'er voegelyk de ftof uit kan ontleenen
voor gefprekken met de leerlingen , aan welke manier
van onderricht, doorgaands de Socratifche genoemd, de
Leeraar to recht oordeelt de voorkeur to ntoeten gee .
ven . Van hoedanige natuur ook die drangrede moge
geweest zyn , die de uitgave heeft veroorzaakt , wy
hebben deze Ophelderingen met genoegen doorbladerd,
en kunnen niet nalaaten , dezelven, als eene nuttige
handleiding voor leerlingen van den Eerw . STEENMEYER , en andere onderwyzers , die zoodanige hulp
noodig hebben, en in deze wyze van voorttelling en
behandeling van Godsdienftige leeringen genoegen neemen, aan to pryzen .
Nieuwe Scheikundige Bibliotheek . 7de Stuk . Te 4mflerdam, by W. Holtrop, i8oo . In gr . 8vo . 68 bl .
ehalven de uittrekzels uit eenige uitheemiche Scheiin dit Stukje voor : eene
Var .

B kundige boeken, komen

NIEUWE SCHEIKUNDIGE BIHLIOTHEEI .

2$i

Verhandeling over de uitwerking van bet Licht op de
Planten ; eene Redevoering van den Hoogleeraar vitoLIic, over de eenvormige werking der Natuur in bet
voortbrengen van Plantgewasfen ; en een uittrekzel uit
bet Werk van COQUEBI RT , over bet nieuw Syftema
der Maaten en Gewigten der Franfche Republiek .
Tot Plot is bier by gevoegd een Brief van de Schry .
vers der Nieuwe Scheikundige Bibliotheek aan den Recenfent van gemelde Tydfchrift , in de 4lgemeene Va .
derlandfche Letteroefeningen ; tot welken, als ons in
't byzonder raakende , wy ons thans zullen bepaalen .
Gemelde Schryvers zyn ten hoogflen to onvreden over
bet clot onzer Recenfie van het Ode Stuk hunner Bi.
bliotheek (*), in 't welk wy waren terug gegaan tot
hun %de Stukle , waar in zy een uittrekzel hadden
gegeeven van den Scheidkundigen Almanach van COTTLING voor 1797, betrekkelyk tot bet bereiden van den
Ether ; aangaande welke Recenfie wy, na naauwkeurig onderzoek der zaak , dus eindigden : Thans bleek
het ans dus zonneklaar , dat de Schryver der Seheikundige Bibliotheek , door het over bet hoofd zien des over.
fangs van GOTTLING, van de bereiding van den Jlitriolifchen tot den Salpeter Ether, zyn bericht, aangaan.
de deeze beide geheel van elkanderen in aard verfchillende bewerkingen , ineen gefmnollen , en dus een onver .
ftaanbaar en belachlyk geheel had geleverd.
Op deeze zeer gegronde aanmerking antwoorden
tans onze Schryvers, dat zy maar alleen in 't algemeen van GOTTLING S ontdekking gewaagd , en Been
enkel woord over Vitriolifchen Ether in 't byzonder hebben geroerd ; en dat , daar zy voor Beoeffenaaren der
Scheikunde fchryven , bet gewis niet noodig was, aan
to merken , dat die vh oeiftof'en, welke na bet eindimen der bewerking onderzocht , en bevonden wierden
uit Ether en Salpeterlucht to beftaan, by de bewerking
van Salpeter Ether zelve gevormd waren .
Voorwaar een fchoone uitvlucht ! GoTTLING geeft
eene befchryving van eene nieuwe zeer voordeelige werkwyze , om den Vitriolifchen Ether to berei .
den, doch die alleen dat produft afzonderlyk raakt,
en op geenerleye andere zoort van Ether toepasfelyk
is .
(*) Zie 41g. Fad. Letteroef. voor 1799, hl . 399,
LETT . Iiico . NO. 7.
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is . Hier van geeven de Schryvers deezer Bibliotheek een
kort bericht , en than geeven zy voor, dat zy niet
over Vitriolifchen Ether in 't byzonder, maar over die
vloeittoffe in bet algemeen hebben gefprooken . Wanneer dus deeze Bibliotheekfchryvers een uittrekzel uit
eenig Werk maaken , hebben zy , zo bet fchynt,
bet recht, om geheel iets anders voor to draagen, dan
eigentlyk de Schryver , uit welken zy een uittrekzel
geeven , bedoelde , en mogen dus hunne Leezers ,
zo men zegt, ongefraft Knollen voor Citroenen verkoopen
Wy zouden het bier by kunnen laaten berusten, zo
niet de gemelde Schryvers zich niet ontzien hadden,
ons zedelyk character aan to tasten, en onze zwakheid
to beklaagen , met welke wy , tot bet bereiken van
een of ander oogmerk, de waarheid , ten nadeele van
anderen, in een verkeerd daglicht zouden hebben gelaatst. Ikon dat geene, bet welk GOTTLING, aangaanNe de voordeeliger bereiding van den Vitriolifchen
Ether , heeft gefchreeven , met eenige mogelykheid ,
worden begreepen, als iets, dat de bereiding van den
Ether in bet algemeen betreft, wy zouden moeten zwygen . Dan daar bet tegendeel zonneklaar is, gelyk een
seder zal kunnen zien, die bet gemelde Werkje van bl .
67 tot 76 gelieft to leezen, zo vinden wy ons verpligt,
de zwakheid onzer Bibliotheekfchryveren dubbel te beklaagen : ten eeriten, om dat zy hunne dwaaling, door
middel van eene onwaarheid, hebben zoeken to bedekken : ten anderen, om dat zy van dezelve gebruik maa .
ken, om, zo mogelyk, onzen goeden naam to bezwalken .
Of onze Bibliotheekfchryvers bier al,of niet,op willen
antwoorden, is ons zeer onverichillig . Wy wenfchen
hen geluk, dat zy die fraaije periode van den ontteiflyken ALBINUS hebben gevonden , met welke zy ons,
op eene geleerde wyze, in bet Latyn zeggen, dat zy,
als wy de pen wederom mogten opvatten, ons niet zullen antwoorden . Dewyl wy nu ook wel dienen to too .
nen , dat wy in die taal niet geheel onbedreeven zyn,
zullen wy eindigen inet bet bekende van PH&:DRUS
Tumcns inani Graculus fuperbia,
Pennas, E avoni qua deciderant, justulit .
If! .,
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Het Leven Van BENJAMIN FRANKLIN, door hem zelven
befchreyen . Benevens deszelfs Zedc-, Staat-, Letterkrundige en Geestige Schriften . Uit het Engelsch.
Simplex figillum veri . 11 Dec'en . Te Groningen ,
by W. Zuidema , zUo® . In gr. u vo . to zarnen
6go bladz .
an bet Leeven van eenen Man, die, en als WysV geer en als Staatsman, eenen zo grooten, zo wel
verdienden, naam heeft verworven, en by elken Wend
des Menschdoms in gezegende gedachtenis zal blyven,
behoorden wy reeds voor eenigen tyd onzen Leezeren
bericht to hebben gegeven . Toevalhg zyn Wy hierin
nalaatig geweest , totdat bet Tweede Deel van bet
Werk , dat wy nu aankondigen, ons ter hand kwam
en onzen plicht herinnerde. Zonder langer verzuim
flaan wy, derhalven, de handen aan eenen arbeid , die
niet anders dan aangenaam kan zyn , en zullen poon nu in ddn uittrekfel van beide Deelen veiflag to
9 en .
De Vertaaler heeft voor bet Eerfte Deel eene Poor•
cede geplaatst , waaruit wy bet volgende overneemen,
om den Leezer vooreerst cenig inzien in den aart des
Werks to geeven .
„ De uitgave der belydenisfen van JEAN JACQUES
• ROUSSEAU, gaf enige vrienden van FRANKLIN , die
• zich toen ter tyd in Frankryk beyond, aanleiding ,
• om hem to verzoeken, de gefchiedenis van zyn ei• gen Leven to befchryven. FRANKLIN gaf 'er zyne
• toeftemming aan : en zo doende ftelde by bet verhaal
„ zynes levens op .
„ Een dezer vrienden, met name LE VEILLARD, aan
„ welken FRANKLIN kort voor zyn dood het begin zy„ net Levensgefchiedenis, gaande tot aan 1757, uit Ame„ rika had overgezonden , vertaalde hetzelve in het
„ Fransch ; doch gaf deze vertaling niet in het licht,
„ dewyl by met de dood zynes vriends vernam , dat
„ dezelve alle zyne Handfchriften aan zynen Kleinzoon
„ WILLIAM TEMPLE FRANKLIN by uiterften wille ge„ maakt [had] , en dat deze ene volledige uitgaaf van
„ alle de werken zynes Grootvaders in het Engelsch ert
;, Fransch in bet licht da htte geven. Deze uitgave is,
a
„ zo
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„ zo ver men weet, nog niet verfchenen .
Inmiddels
„ kwam een gedeelte dezer Levensgefchiedenis, gaande
• tot I73I, to Parys by BUISSON 179 1 -8 in bet licht ;
• waarvan de echtheid ook door LE VEILLARD erkenl
Dit in bet Fransch uitgegeven gedeelte
• is ."
is in bet Engelsch vertaald, met byvoeginge van een
vervolg, gefchreven door Dr. STUBER, en oorfpronglyk
in een Americaansch tydfchrift uitgegeven, gelyk ouk
van een tweede Deel, behelzende etlyke kleine ttukjes,
voornaamelyk van Zede-, Staat- en Letterkundigen in .
houd . Uit bet Engelsch werd deeze Verzameling overgebragt in bet Hoogduitsch en in bet Fransch ; en nu
den Nederlandfchen Leezer aangeboden . De Vertaaler belooft in zyne Voorreden , dat , indien by bier
of elders nog bet eene of andere van FRANKLIN's hand
moge aantreffen, by zal zorgen, dat bet in zyne uitgaave worde bygevoegd .
In voorige jaaren zyn in bet Mengelwerk onzet
Letteroefeningen een en andermaal eenige byzonderhethen betreffende de Leevensgevallen en bet Charadter
van Dr . FRANKLIN geplaatst (*) ; doch gemaklyk zal
ieder begrypen , dat eene Befchryving door den eerwaardigen grysaart zelven opgefteld met bet bepaalde
oogmerk om zynen nakomelingen nuttig to zyn, dezelven door zyn voorbeeld op to wekken tot naarftigheid,
oefening van den geest, fpaarzaamheid, braafheid en
andere zo burgerlyke als zedelyke deugden , hen to
waarfchouwen voor de klippen , waarop by in zyne
jeugd fomtyds had geftoten , enwarimtdogk
merk ook de misflagen zyner jongelingfchap openhartig worden blootgelegd , een ttuk moet zyn van eene
geheel andere foort dan de onvolledige berichten van
Vrienden, die, hoe gemeenzaam met den Schryver verkeerende , onmogelyk alles even naauwkeurig konden
weeten, vooral niet altoos des Do&ors beweeggronden
kenden , en met een geheel ander oogmerk fchreeven .
Dat daarom dit Werk ook in onze taale met gretig .
heid zal gelezen worden, twyffelen wy geenzins . Aanryzing behoeft bet niet ; de Man en zyn Arbeid zyn
oven onze aanpryzing . Dit zullen wy 'er van zeg .
gen ,

t

(*) Zie &g. Fad. Lett. D . V. St . II, bl . 464 . dlg. Fad
Lot. veor r79r, St. 11, bI . 382 .
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gen , dat fchoon de Conf sfions van J . J . ROUSSEAU
gezega worden tot dit Werk aanleiding to hebben gegeven , hetzelve nogthans in eenen geheel anderen
trant is opgefleld . De Schryver verzwygt wel zyne
misilagen niet , waar derzelver openbaaring en erkentenis leerzaam kan zyn voor anderen, maar nergens vinden wy bet betaamelyke gekwetst in zyne verhaalen,
nergens dien flouten bengel, welken de jeugd van ItousSEAU vertoont, zo als de Monthly Reviewers ergens aanDe openhartige bekentenis zyner misflagen
merken .
aan de dene zyde , bet blootleggen der middelen van
arbeidzaamheid, foberheid en zuinige fpaarzaamheid aan
de andere, waardoor by uit den laagen stand van Boekdrukkers leerjongen , in weerwil van verfcheidene tegenfpoeden, aliengskens opklom tot dien aanzienlyken
rang, waarin de waereld hem als Wysgeer en Staatsman gekend en bewonderd heeft, wyzen den oplettenden den wech, langs welken ook zy tot foortgelyk ge .
luk kunnen geraaken . Het is waar, niet alien hebben
die zielsvermogens, welke FRANKLIN gefchonken waren ; niet alien treffen zo goede gelegenheden aan , als
hem to beurt vielen ; met alien leeven in een Gewest
of Tydperk zo wel gefchikt om de algemeene aandacht
op hen to vestigen ; en bet is volftrekt onmogelyk,
dat alien zouden uitmunten : maar de zelfde midde •
len om hunne gebreken to verbeteren, hunne goede
hoedanigheden aan to kweeken en to volmaaken, welke by aanwendde, zyn in ieders handen ; allen kunnen zyn voorbeeld zich ten nutte maaken, en daardoor ten minllen veelmeer genoegens , veel grooteren zegen, ook in dit leeven, genieten, veel voordeeliger zyn voor anderen en voor de maatfchappy in bet
algemeen, dan men nu van de meesten kan vertrouwen . Jammer is bet, dat by zelve de gefchiedenis van
zyn Leeven niet tot aan zyne laatfte jaaren fchynt to
hebben voortgezet, en dat hetgeene Du den Leezer wordt
aangeboden niet verder loopt dan tot zynen vyfentwintigjaarigen ouderdom . Het is to hoopen, dat zyn Kleinzoon ten minilen bet nog verder afgewerkte, tot aan het
tzar 1757, wanner FRANKLIN eenenvyftig jaarera telde, zal in het licht geeven .
Indien wy ondernamen een aaneengefchakeld bericht
van bet leeven deezes grooten Mans on= Leezeren
to leveren , moesten wy of een dor geraamte voorftelV 3
len 5
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len , of vervallen tot eene uitvoerigheid, waartoe wy
geene genoegzaame ruimte kunnen uitfpaaren . Best zal
het derhalven zyn , dat wy , tot eene proef van des
Schryvers wyze van voordragt, een' of twee brokken
uitkiezen. Wy neemen daartoe hetgeen by verhaalt van
zyne eertte jeugd, waarin men reeds de kenmerken ziet
van bet ongemeene charaaer, dat zich naderhand ontwikkelde . Na gezegd to hebben, dat by, na een jaar
op eene Latynfche school doorgebragt to hebben , door
zynen Vader , wiens talryk huisgezin hem niet toeliet
de kosten eener Academifche opvoeding goed to maaken, in den ouderdom van tien jaaren to huis ontboden
wierd , om denzelven in zyn beroep, het Leepzieden
en Kaarsmaaken , to helpen, vervolgt by, bl . i5 van
bet Eerfte Deel : „ hit werk verdroot my , en ik
„ voelde een fluke neiging tot bet zeeleven ; maar myn
„ vader verzette zich daar tegen . -- De nabyheid van
„ bet water gaf my echter dikwyls gelegenheid, om my,
„ zo wel op , als in hetzeive , to wagen , en fchielyk
„ leerde ik de kunst van zwemtnen , en om een boot
„ to regeren . Wanneer ik met andere kinderen in een
„ fchipje ging, wierd bet roer aan my overgegeven,
„ voornaamlyk by gevaarlyke voorvallen : en in alle
„ andere ondernemingen was ik byna altyd de aanvoer .
s, der van de bende, welke ik zomtyds in verlegenhe„ den bragt . Ik zal hiervan een bewys geven , welk
„ ten vroegen aanleg myner ziel tot openbare onder„ nemingen aanduidt , offchoon die gene , waar ik
„ nu van fpreek , niet door rechtvaardigheid bettierd
wierd .
,, Op bet einde van de ene zyde van den molenvy .
„ ver was een moeras , op wiens kant wy gewoon wa .
„ ten onze plaats to nemen , om by hoog water op
„ kleine visch to hengelen . Door bet intreden hadden
„ wy de plaats in een volmaakten modderpoel veran„ decd. Myn voortlel was een kaai op to werpen, om
„ een vasten grond to krygen, en ik wees aan myne
„ fpeelgenoten een groten hoop fenen , waarvan men
„ een nieuw huis dicht by het moeras wilde bouwen,
„ en welke voor ons oogmerk zeer dientl :ig was . Ge .
„ v-)lglyk , toen de werklieden des avonds naar hula
„ git :n-, brat ik een menigte van myne fpeelmakkers
„ byeen, en terwyl wy zeer naaritig, even als mieren,
„ werhten , en fumryds vier van ons hunne krachteri
„ ver-

VAN BENJAMIN FRANKLIN.

237

• verenigden om enen enkelen fteen weg to dragen ,
• namen wy ze alle weg en bouwden onze kleine kaai .
„ De werklieden flonden den volgenden dag zeer ver .
• baasd, dat zy hunne ftenen Wet vonden, welke naar
• onze kaai waren overgebragt . 'Er wierden navor• fchingen gedaan naar de aanleggers van deze wegvoe .
• ring ; wy wierden ontdekt ; 'er wierden klachten tegen
• ons mgebragt . . . en offchoon ik met veel yver de
• nuttigheid van bet werk verdedigde, overtuigde myn
• vader my echter , eindelyk , dat niets, bet welk
• niet ftipt rechtvaardig was, nuttig konde zyn."
Van deezen zynen Vader vinden wy, terftond daarna , deeze befchryving : „ Hy had een uitnemen• de lichaamsgefteldheid , was van een middelmatige
• grootte, welgemaakt en fterk, en buitengewoon werk.
• zaam in alles, wat by ondernam. Hy tekende vry
• netjes , en verftond een weinig muzyk . Zyn item
• was helder en aangenaam ; zo dat bet wezenlyk ver• maaklyk was hem enen pfalm of geestelyk lied, welk
• by dan to gelyk op de viool fpeelde, to horen zin• gen
Hy was ook hedreven in de werktuigkunde,
• en wist by gelegenheid zich to bedienen van bet ge• reedfchap van verfcheidene handwerken . Maar dat
• gene , waarin by bet meest uitmuntte , was een ge• zond verftand , en een doordringend oordeel in zaken,
• die omzigtigheid vereischten, zo wel in bet openbaar,
• als byzondere leven . In bet eertle liet by zich met
• ue daad nouit in , doordien zyn talryk huisgezin en
• zyne middelmatige omftandigheden hem onafgebroken
• werkzaam hielden in de bezigheden van zyn beroep .
• Doch ik kan my zeer wel herinneren, dat de voor• naamften der ftad dikwyls zynen raad kwamen vra •
;, gen, opzigtelyk de zaken der ftad of van die kerk, by
• welke by behoorde ; en dat zy veel achting voor zyn
• gevoelen hadden . Byzondere perfonen vroegen hem
• in hunne byzondere zaken ook wel om raad, en
• dikwyls wierd by tot fcheidsrichter tusfchen twee
„ twistende partyen verkozen .
„ Gaarne had by, zo dikwyls bet hem mooglyk was,
• enige vrienden of kuxdige buren by zich, met welke
• by een verftandig gefprek kon houden, en by zocht
• altyd nuttige en geestige onderwerpen ter baan to
• brengen, waardoor bet verftand zyner kinderen konde
• gevormd worden. Door deze midJelen trok by onze
V 4
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• aandagt tot dat gene, bet welk rechtvaardig, wys,
„ en nuttig was in bet leven .
„ Nooit fprak by van bet eten, dat op tafel kwam ;
• nooit onderzocht by, of het wel of kwalyk was toebe• reid, of bet goed dan flecht frnaakte, of bet fterk
,, dan weinig gezouten was, of bet beter dan flechter
„ was, dan een of andere fchotel van gclyke foort," enz .
FRANKLIN deed etlyke jaaren na den dood zyner Ouderen (zie hl . to .) op derzelven graf eenen teen leggen
met dit Opfchrift : „ Hier leggen JOSIAS FRANKLIN
,, en A13IAH zyn vrouw ; zy leefden met elkanderen, in
• onderlinge liefde , gedurende negenenvyftig jaren ;
„ en onderhielden , zonder eigen goederen, zonder een
• beroep, dat veel winst aanbragt, door gedurigen ar .
• beid en eerlyke naarfl:igheid, op een betaamlyke wy .
• ze een talryk huisgezin, en bragten, met goed ge .
• voig, dertien kinderen en zeven kindskinderen op . 01
• Lezer 1 laat dit voorbeeld u aanmoedigen om de plig• ten van uw beroep to vervullen , en op den byftand
• der Godlyke Voorzienigheid to vertrouwen . Hy was
• godvruchtig en verftandig, Zy befcheiden en deugd• zaam . Hun jongfte Zoon wydt , uit een gevoel van
,, kinderlyken pligt, dezen iteen aan hunne Gedachtenis ."
FRANKLIN'S Vader verdiende deezen lof en de liefde
van zynen Zoon, door de verftandige wyze, waarop by
den fmaak en de verkiezing des jongelings omtrent een
toekomend beroep poogde uit to vorfchen, ten einde
zich daar naar, ware bet mogelyk, to regelen . Men
leeze bet volgende . „ Ik bleef by bet beroep van my• nen vader, gedurende den tyd van twe jaren : dat is,
• tot myn twaalfde jaar . Om dezen tyd veriiet myri
• broeder JOHN, welke to London zyne leerjaren had
• uitgediend, mynen vader, trouwde en zette voor ei• gen rekening in Rhode Island zyn werk op, en ik
• was, naar all en fchyn , bei}emd, om zyne plaats to
• vervullen , en geheel myn leven een kaarfemaker to
• blyven ; maar dewyl myn tegenzin voor dit beroep
• voortduurde, was myn vader beducht, dat, zo my
• Been, daar ik meet zin in had ; wierd aangeboden,
• ik den luiaard mogt uithangen , en my naar zee . .
• begeven
Hy nam my daarom fomtyds mede, en
• liet my metfelaars , kuipers , koperfagers , fchryn„ werkers en andere handwerkslieden zien werken, om
„ to ontdekken, tot welk handwerk ik meest overhelde,
,, en ,
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„ en, zo mooglyk , myne neiging to bepalen op een,
„ bet welk my aan land konde houden . Ik heb federt
„ then tyd, door deze bezoeken, my niet weinig ver .
„ maakt , . . . en bet heeft my zeer nuttig geweest, daar .
„ door zo veel geleerd to hebben , dat ik enige kleine
„ dingen voor my zelven konde maken, als ik geen
„ handwerksman by de hand had . . . Myne liefde tot
„ boeken deed eindelyk mynen vader befluiten, om van
„ my enen Pr .)ekdrukker to maken , offchoon by reeds
„ enen zoon had , die Boekdrukker was ." bl . 20-23 .
By deezen zynen Broeder werd FRANKLIN clan befteld,
leerde van denzelven de kunst, hreeg gelegenheid om
zynen leeslust to voldoen, zyne bekwaamheid in ,et opflellen to oefenen , en begon zelfs nu en dan iets uit to
geeven, zonder dat men hem voor den fchryver hield . Hy
eraakte ondertusfchen met zynen broeder in twist, uit
oofde der onbehoorelyke meesterachtigheid , waarmede
by door denzelven behandeld werd, verliet daarop heimelyk Boston, begaf zich na New- Jerk en vandaar na
Philadelphia . Doch wat hem daar ontmoette, hoe by .,
bedrogen door de ydele beloften van den Gouverneur
KEITH, na Engeland reisde, daar eenen geruimen tyd
als Boekdrukkers knecht werkte, vervoigens na Philadelphia keerde, na eene wyl fukkelens zyne eigene zaaken begon to doen, trouwde, en allengskens meer de
algemeene gunst en achting tot zich trok, moot in bet
Werk zelve gelezen worden .
Het werk van FRANKLIN zelven loopt alleen tot aan bet
jaar 1731, zo als boven reeds gezegd is, en dat van Dr .
STUBEtL tot aan 's Mans overlyden in den jaare 17 9O- Het
eerfte heflaat echter 153 bladzyden, bet andere niet meer
dan go. Men ziet hieruit, hoeveel uitvoeriger het eerfte
gedeelte moet zyn dan bet volgende , en hoe groote re.
den men hebbe om to wenfclt n, dat de groote Americaan zelve deeze taak had bearbeid tot aan de laatitc
jaaren zyns leevens .
Doch het is tyd, dat wy, van deezen vruchtloozen
wensch afziende, nu iets zeggen van bet Tweede Deel
deezer Verzamelinge . Dit beitaat uit achtcnvyftig ftukken van onderfcheiden aart , van welke f)mmige reeds
van tyd tot tyd in bet Mengelwerk onzer Letteroofevingen geplaatst zyn (*) .
Met
(*) Zo vindt men Let eerfle Stukjen van deeze Verzatrcin-,
V 5
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Whet de enkele lyst van de Opfchriften deezer Stuk .
jens zouden wy eene tamelyke ruimte op bet papier
vullen, en cvenwel onzer Leezeren zeer weinig mededeelen . Wy verldezen daarom Iiever hierendaar jets tot een
faaltjen uit to kippen . Daartoe beginnen wy met No.
n6, behelzende Banmerkingen betreklyk de Wilden van
Noord-/ltnerika. „ Wy noemen hen Wilden," zo begint
de Schryver, „ om dat hunne zeden van de onze, wel„ ke wy als bet toppunt der befchaafdheid befchou„ wen, verfchillen : zy denken hetzelfde van hunne ze„ den ." Na eenige andere aanmerkingen volgt : „ Zy
„ rekenen onze arbeidzame wyze van leven, als zy die
„ met de hunne vergelyken, flaafsch en laag ; en de ge„ Ieerdheid, op welke wy ons veel laten voorftaan, . . .
„ als beuzelachtig en nutteloos . Een bewys hiervan
„ was 'er by bet Traftaat van Lancaster . . . . tusfchen
„ de Regering van Virginien en de Zes Natien . Nadat
„ de hoofdzaak was afgedaan, gaven de gelastigden van
„ Virginien den Indianen . . . kennis, dat 'er to Williamsburg
liamsburg een fchool was, . . . en byaldien de Op„ perrten der Zes Natien een half dozyn van hunne Zo.
„ hen naar die fchool wilden zenden, . . de Regering . .
„ zou zorgen , dat zy wel verzorgd, en in alle wetenfchappen der hlanken onderwezen wierden . Het is
fchappen
„ een der Indiaanfche regels van wellevendheid, op een
„ openbaar voorftel op denzelfden dag dat bet gedaan
„ is, niet to antwoorden ; zy denken , dat dit zou ge„ lyken , als of men bet als een zaak van weinig ge„ wigt behan :leide . . . Zy itelden derhalven bun ant„ woord uit tot den volgenden dag : wanneer de fpre„ ker begun met bet dicp gevoel, hetwelk hen bezielde,
„ aangaande de vriendiykheid der Regering van Virgi .
„ nien
Over vroege lluuwelyken, in de Nieuwe Rlg. Pad. Lett . D. IV.
Sr . ii . hl . 361 . - Den ouden Goeden Richard, of het sniddel
e ;n ;7;, to warden, bl . 214, onder eenen eenigzins verfchillenden titel, in de tledend. Faderl . Letteroef. D. VII, St. 11 . bl.
225, enz . --- De lanlnraak by het fcheiden der laatfle r9lgeineene l-'ergaderhig (op den 13 Dec . 1787), in de N. 4. Fad.
Letteroef. D . 111, St . I I , IA . 131 .
Het Fragment van het
Vervo!g der Levensgefchiedenis van Franklin in de Algem . Fad.
,etteroef. voor 1798, St . II, hi . 23z. Behalven eenige an& re, wei ke , of geheel , of in eenig gedeelte, verfchillen van

de gelyltfoorti ;e , die her voorkoinen .
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„ nien . ., want wy weten, zeklc hy, dat gy die

cte;~„ fc happen, welke in die fchoic ;; cz derwezen worden, o1)
• hogen prys flelt, en dat hot om crhourl van onze jong e
j, lieden . . . u zeer kostbaar zoude vallen . [fly zyn
, derhalven overtuigd , dat gy . . . ons good meent to
• doen ; en hier voor da ;, ken ivy a hartlyk . Maar gy.
„ lieden, die wys zyt , weet zekerlyk, dat onderlcheide is
• natien onderfcheidene begrippera over de dingen hob• ben . en gy zult het daarom niet euvel opnernen , by .
„ aldien onze denkbeelden over doze foort van opvoeding
• nict dezelfde zyn, als die gy 'er over hebt. Ghy heb„ ben 'er enige ondervinding van gehad ; verfchetdene
„ van onze jonge lieden wierden voorheen opgebragt in
,, de fchoolen der noordelyke Provintien . . . . maar ioe:a
• zy weder tot ons wederkeerden , waren zy Jlegte to
„ pers ; onkundig in alle middelen om in de bosfclten
,, to woven ; ongefchikt om koude en honger to lyden ;
• zy wisten niet , op swat wyze zy con hut moesten bou„ wen , eon f uk wild moesten vangen , of enen vyand
„ moesten doden ; zy fpraken onze tail gebrekkig ; zy
„ waren derhalven niet gefc/aikt tot jagers , nOchh1 tot
,, krygers, noch tot raaagevers ; zy warm vo1!rre/;'t tot
„ niets bet waam . Evenwel zyn r y u daarom niet minder
„ verpligt voor uw vricradlyk aanbod, offchoon wy hct• zelve niet kurnen aanncmen ; en om onze dankbaarheid
„ hier voor aan den daa to log en, zo willen ivy, als de
„ Ideren van Virginien ons een dozyn van hunne zonen
„ willen zenden , de zorg voor hrtnne opvoeding met
• yvcr cp ons rumen , lien onderwyzcn in alles, dat
„ wy weten , en inannen van hun makers ." bl . 141 env
l enigen
n tyd geleden , hoelang herinneren wy ons
niet, en bet is der mocite van het nazoeken niet waardig, gavcn wy een ftaaltje van der Indiaanen bcfcheidenheid in anderen niet in de reden to vallen, en het
kwalyk to neemen, wanneer men het hun doet . Hicrin
hebben zy geen ongeiyk . Maar , gelyk FRANKLIN tcrecbt aanrneikt, bl . ia¢. „ de welllevendheid dezerWil• den in de verkering loopt . . in bet buiteniporiy,- ,
„ nademaal zy bun niet toclaat de waarheid van bet
• geen in hunne tegenwoordigheid verzekerd wordt, u.;, gen to fpreken , of to ontkennen . . . . De Zendelin• gen, die hen tot het Christendom hebben wilier b o• keren, klagen alle bier over, als cen van de g .ootfk
,, hin-
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hinderpalen hunter zending . De Indianen horen met
„ geduld de waarheden van bet Euangelie verklaren ,
„ en geven hunne gewone tekens van toeftemming . . ;
„ zodat men d?nken zoo, dat zy overtuigd waren . Geen •
„ zins . Het is enkel wellevendheid .
,, Een Zweedsch Predikant hield voor de hoofden
„ der Sasquequannah Indianen . . . een leerrede ,
„ waarin by bun de voornaamfte . . . daadzaken ver„ haalde , op welke onze Godsdienst gegrond is ; . . .
„ den val onzer eerfte ouderen door bet eten van een'
„ appel ; bet komen van Christus in de wereld , om
„ deze misdaad to herftellen . . . Toen by geeindigd
„ had , ftond 'er een Indiaansch Redenaar op, om hem
„ to bedanken . Dal gy ons verhaald hebt, zeide by,
„ is alles zeer goed . Hot is waarlyk Jlecht, om appels
• to den ; het is beter om van alle appeldrank to ma• ken . lhy zyn u zeer verpligt voor uwe vriendlyk• heid, dat gy zo verre gereisd zyt, o>rz ons zulke din„ gen to verhalen, die gy van uit'e moeders gehoord hebt .
„ lot vergoeding bier voor , wil ik u ook enigs verha• len, die ivy van onze moeders gehoord hebben ."
Hierop vol de eene Indiaanfche vertelling , aangaande
den oorfprong van bet koorn , den tabak , enz.
„ De goede Zendeling , gebelgd over dit beuzelachtig
• verhaal, zeide ; dat geen, hetwelk ik u heb verhaald,
• waren heilige waarheden ; maar dat gy my verhaadt,
• zyn looter verdichifels en onwaarheden . De Indiaan,
„ bier over verftoord , antwoordde ; myn brooder 1 het
• fchynt , dat uwe vrionden uwe opvoeding hebben ver• waarloosd ; zy hebben u in do regels van gewone wel• levendheid niet onderwezen . Gy zaagt, dat wy, die
• deze regels verflaan en uitoefenen, alie uwe gefchiede• nisfen geloofden ; waarow wilt gy dan onze gefchiede •
• nisfen ook niet geloven 2"
In bet zelfde ftuk is een gefprek van eenen Indiaan
CANASSETEGO, over de godsdienftige vergaderingen der
Blanken en derzelver oogmerken , welke by befloot ,
dat aangelegd wierden, niet oin goede din gen to horen en
to leren , maar , om met elkanderen to beraadflagen ,
• hoe zv de Indianen in den prys van het pelswerk zul• len bedriegen ." Gaarre zouden wy dit gefprek in
zyn geheel affchryven : maar bet is daartoe to uitvoerig, indien wy nog iets anders zullen mededeelen .
Ver„
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Verfcheidene van deeze Stukken loopen over den
llaatkundigen toeftand van America, en deszelfs gefchillen met Engeland, by voorh . No . 27, 29, 30, 44 .
Andere ftrekken ter aanfpooringe tot arbeidzaamheid
en zuinigheid, als No . 1o, 11 , 12, 21, ,4- fbmmige
in eenen boertenden trant, als No . 13 . Andere behelzen
wysgeerige en menschlievende aanmerkingen over den
Slaavenhandel, den Oorlog, enz . als No . 22, 2, 3 , 24 .
Nog andere zyn meer boertende, doch alle met zedelyke en menschlievende oogmerken gefchreven, als No . 7
en 55 . Uit No . 25 zullen wy nog iets overneemen .
Het ftuk loopt over de Lyfflrajlyke II'etten cti over de
Kapery. Dat de eerfte in Engeland geheel niet geeven •
redigd zyn naar de zwaarte der misdaaden, is eene algemeen bekende zaak . Na hierover eenige zeer ge .
gronde aanmerkingen to hebben voorgefteld , vervolgt
de Schryver, op bl . 1P : „ Zy , die Europa in het
• algerneen kennen, zeggen, dat 'er jaarlyks meer dief .
• ftallen begaan en geftraft worden in Engeland , dan
• by alle de andere volken faamgenomen . Zo dit zo
• is, dan moet 'er oorzaak of oorzaken voor zulk een
• bedorvenheid onder ons gemeen zyn . Zou het ge.
• brek aan rechtvaardigheid en zedelykbeid in onze
„ Nationale Regering, dat in onze onderdrukkende be• handeling onzer onderdanen, en in onze onrechtvaar„ dige oorlogen tegen onze naburen dooritraalt , niet
„ een van deze oorzaken kunnen zyn ? Befchouw de
„ langdurige onrechtvaardige , monopolizerende behan .
• deling van Ierland , die men doch eindelyk erkend
„ heeft . Befchouw eens de plunderende regering, die
• onze kooplieden in de Indien uitoefenen ; den ver• beurdverklarenden oorlog tegen de Amerikaanfche
• volkplantingen ; en, orn niets to zeggen van de oorlo• gen tegen Frankryk en Spanje , hefchouw eens den
„ laatiten oorlog tegen Holland, welke door bet onpar .
• tydige Europa in geen ander licht befchouwd wierd,
• dan als een oorlog van roof en plundering ; daar de
• hoop op een verbazende buit enkel de fchynbare ,
„ en waarfchynlyk de ware beweegreden . . . . van
• denzelven was . Tot rechtvaardigheid is men even
„ zo zeer verpligt tusfchen nahurige volken , als tus„ fchen naburige medeburgers . Een ftruikrover is even,, towel een rover, als by in ene bende plurdert , als
• wauneer by alleen is ; en een yolk, dat een onrecht„ vaar-
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„ vaardigen oorlog voert , is niets anders dan een grote

„ roversbende . Als gy uw yolk gebruikt hebt, om
„ de Hollanders to plunderen , zou her dan vreemd
• zyn, dat, als zy door den vrede uit diem dienst ge„ zet zyn , dat zy dan nog voortvaren met roven, en
• elkanderen zelven plunderen ? De kapery is de al• gemene neiging der Engelfche Natie, binnen en bui,
„ tenlands 4 waar zy ouk maar wonen . Niet minder
• dan zevenhonderd kapers wierden, zegt men, in den
„ laattlen oorlog met markbrieven van de regering uit• gezonden ..gezond Zy wierden door kooplieden uitgerust,
• om andere kooplieden, die hun nooit enig ongelyk
,, gedaan hadden, to plunderen . Is bet waarfchynlyk,
• dat 'er onder deze kooplieden van London , die zo
„ gereed waren , om de kooplieden van Amflerdam to
• plunderen, een is , die niet even zo gereed een an .
• der koopman van London . . . . zou plunderen , by .
;, aldien by dit even ongeftraft does konde . De be .
• geerlykheid , bet haken naar eens anders goed zyn
• dezelfde ; bet is alleen de vrees voor de galg , die
• bet onderfcheid maakt . Hoe kan dan een Natie,
• welke, onder de fatfoenlykfte van hare burgers, zo
• veel dieven uit neiging heeft, en wier Regering niet
• minder dan zevenhonderd roversbenden aanmoedigt
• en uitzendt ; hoe durft zulk ene natie de ftoutheid
• hebben, om in byzondere perfonen deze misdaad to
• veroordelen, en twintig van hun in een morgen op .
• hangen? Dit brengt my van zelven een Newgater
• byzonderheid to binnen . Een der gevangenen be .
• klaagde zich, dat in den nacht iemand hem de Yes .
;, pen van zyne fchoenen had afgenomen. Wat dui •
• vel, zeide een ander , hebbin wy dan dieven onder
„ ens ? Dit moeten wy niet dulden . Law ons den
•
hclm uitvor)'chen, en hem dood pompen ." De Schryver rneldt evenwel eene trefl=ende uitzondering op eene
o vuile winzucht, in bet loflyke voorbeeld van eenen
~r etfchen Kwaker ; en vervolgt dan : „ De Schot;, i :he Presbyterianen waren voorheen even teder op
; want 'er is *tog ene ordonnantie van den
,, lit
t
~, 4ladsrasd van Edinburgh voorhanden , die kort na de
I-iervorming gemaakt is, verbiedende bet kopen van
,, prysgoede ren , onder verbeurte van bet burgerrecht
• voor altyd , met nog een andere ftraf naar goed• vinden van den Magiftraat ; als zynde bet pryzen ma .
,, ken

VAN BENJAMIN FRANKLIN .

295

„ ken ftrydig tegen een goed geweten en tegen den re• gel om zyne Christen broederen to behandelen, zo als
„ wy zelve wenfchen behandeld to worden ; ook zullen
„ zulke goederen door gene godzalige wenfchen binnen
„ deze Jlad verkocht wogen worden . Het geflaeht de• zer godzalige menfchen in Schotland is waarfchynlyk
• uitgettorven, of men is van hunne grondbeginfels af• gegaan gegaan , nademaal , in zo verre die natie de hand
• heeft in bet bevorderen van den oorlog tegen de
• volkplantingen, men gelooft, dat pryzen en verbeurd ..
• verklaringen ~vry iterke beweegredenen tot denzelven
• geweest zyn .
Na nog cenige aanmerkingen : „ Het
• is voor de zaak der menschlykheid hoog tyd , dat
• aan deze gruwelen paal en perk wordt getteld . De
• verenigde ftaten van Amerika , offchoon zy . . . be• ter dan enige Europefkhe Natie gelegen liggen, om
• met de kapery voordeel to doen , trachten
. deze
• gewoonte of to fchaffen, doordien zy in alle de trac .
„ taten, welke zy met andere Mogendheden aangaan ,
• een artikel voorftellen , waarby men zich wederzyds
• verbindt, om geen enen kaper in ze to zenden ; als
• mede dat ongewapende koopvaardyfchepen hunne rei• zen onverhinderd zullen kunnen voortzetten . Dit
• zal een gelukkige verbetering van bet volkenrecht
„ zyn . De vrienden der menschheid en der Rechtvaar„ dighetd kunnen niet nalaten to wenfchen , dat dit
• voorftel algemeen mag worden aangenomen ." Wy
wenfchen bet van harte , maar vreezen , dat bet nog
long tot de pia vota zal blyven behooren .
Gaarne zouden wy nog jets aanhaalen uit hetgeen de
Schryver op verfcheidene plaatzen zegt aangaande de
gevolgen, welke de Americaanfkhe Omwenteling , naar
zyn gevoelen, zal hebben op den toettand van Europa .
Dan wy kunnen nict van ons verkrygen zyne voor .
tellen to verminken door cen beknopt uittrekiel , ell
tot eene eenigzins uitvoerige voordracht hebben wy
geene ruimte . Men nioet lt :cr FRANKLIN Zelven leezeu .
De Vertaaling is ons voor ge1 :omen getrouw to z s •n ;
de Nederduitlkhe f yl d :s Ovorzetters over bet aigemeen klaar en duidelyk , op enkele plaatzen nogthavi s
wel eens wat ingewwikkeld . Maar bet verwondert ors,
dat iemand. , die doorgaans zuiver in de taal is, rog
kan fchryven vrieg, iii plaatze van vraagde, daar 1:o

eerfte zo blykbaar flraattaal is,

Wy tw y ifeico of de
Ver .
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Vertaaler op eene enkele plaatze den zin van bet oor .
fpronglyke wel getrof'en hebbe . D . I bl . 114 wordt van
cenen verlopen Oxfordfchen Student gezegd , dat by
verfak zynen tabbaard in een hedge . Maar to throw
his gown on a hedge, of to hid his gown in a hedge, is
bet zelfde , dat wy uitdrukken met den kap op den
ruin hangen, en waarvoor de Franfchen zeggen jeiter
le froc aux or ties .
D . II bl . 78 ftaat zinkend papier ; maar finking _paper is papier dat doorvloeit , en
bier juist bet zinnebeeld van eenen verkwister .

Romeinfche Gefchiedenisfen ; door M. sTUArtT . Met
Kaarten en Plaaten . Xlde Deel. I3ehelzende de Gefehiedenis van het Gsmeenebest, van den Ondergang van
Carthago , tot aan den Dad der Gracchusf n . Te
4mflerdam, by J . Allart . In gr. 8vo, 471 bl .

„ D e waar
beperking van den omvang des Vyfden Boeks,"
mede bet thans your ons liggend Deel
aanvangt, Van de verdelging van Carthago, tot aan het
beflendige IJiclatorfehap van SYLLA, „ wyst," gelyk de
Burger STUART aanvangt , „ den aart van deszelfs hoogst
„ belangryken inhoud aan . Bekend met de wyze voor„ zorgen der Romeinen by de inftelling eener magt,
„ welke boven alle Wetten was , en met de angstval,, lige naauwgezetheid, waar mede de eerfte Dictators
., zelve zich van dit gevaarlyk oppergezag , naar bet
• vereischt gebruik, ontdeeden, moet bet gewag van
• beftendig Dt&atorfchap , in bet opfchrift van dit
• Bock, ons de ontzettendfte omwentelingen in het Ge .
• meenebest doen verwagten , zonder welke zulk eene
• tegenftrydigheid met den ouden vryheidminnenden
• geeft, als bet zelve aanduidt, zich geenzins laaE
„ voortlellen . "
Wat den bepaalden tytel des Eerften Hoofdiluks, de
Numantifche Kryg, betreft, voor denzelven geeft de
Schryver deeze voldoende reden . „ Het Krygsbedryf,
• het geen ons thans to volgen ftaat , behoorde eenen
• algemeener naam , dan then van den Nuvaantifchen
„ Kryg, to draagen, daar bet zelve reeds lang in Sptinjc
„ veelvuldige en hachlyke kanzen voordhragt, eer Nu• nrantia bet hoofd des Oorlogs werd : doch daar zich
• eindelyk alles zamentrok tegen deeze Stad, hebben
„ wy
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„ wy aan haar den naam des ganfchen Krygs gelaaten,
„ die anders in Spaanfchcn opftand, Viriathifchen oor• log en Nurantifchen kon onderfcheiden worden ."
By eene gepaste gelegenheid neemt onze Gefchied .
fchryver de chara&erfchetzende pen in handen, om bet
Character van CATO op to geeven . Hadden wy ons
niet sets anders voorgefteld , wy zouden die Schets
overneemen , als niet alleen fchoon , maar naar waarheid gefchilderd .
Hoe gevoelvol fluit de Scbryver
dit eerfte Hoofdftuk ! „ Naauwlyks gelooven wy, hoe
• voorbereid tot veel onedels , onregtvaardigs en over• heerfchends , een gedeelte der Romemfche Gefchiede• nisfe thans geboekt to hebben . VIRIATHUS vermoord
• door zyne Vrienden , daar toe door Romeinen om .
• gekocht , die weleer rYRRHUS voor zynen verraader• lyken Geneesheer waarfchuwden ! -- Nu een verd rag gelochend, dan een daadlyk bekrachtigd verdrag
• drag
• gefchonden en verbrooken door eenen Raad, wien
• Godsdienftige huivering voor alle openlyke trouwver .
• krachting pleegde to bezielen !
Een vryheid• mitnnend Volk , bet welk billyke voorwaarden verlangt, en blykbaar 't leeven minder dan de vryheid
• langt,
• mint , gevoelloos onderdrukt , vertrapt , verpletterd ,
• uitgerooid door bun, wier vryheidmin zich door eenen
• PORSENA zelven hadt zien eerbiedigen! -- Een edel
• Helden - yolk , bet geen om den ftryd fmeekt , ten
• einde eerlyk om to komen , door honger uitgemer.
• geld van Romeinen , by wien dapperheid en deugd
• steeds denzelfden naam droegen!
De eerfte Afri• caaner , wiens edelmoedigheid fchier Godlyke eer in
• deze zelfde Gewesten ontving , herbooren to moeten
• vinden in den tweeden scrpio, die banden kapt, die
• der wanhoop toomlooze woede gunt , die, ongelast,
• Numantia gelykmaakt met den grond !
Dezen
• scrpio , die by bet puin van Carthago weende , in
• dienzelfden scipio weder to vinden, die geenen traan
• op bet tooneel van zulke ellende (tort ! - Oordeel
• gy zelf, waarde Leezer, terwyl myn geest zich van
• die fchokkende verbystering herftelt !"
Het Tweede Hoofdftuk voert ten opfchrift : Dc
Slaavcnkryg in Sicilie, benevens den Oorlog tegen ARISTONICUS .
En fchakelt de Schryver deeze met den
volgenden gelukkigen fchalm aan bet voorgaande . „ Wie
,, kan den Slaavenkryg in de Gefchiedenisjen van ha
L ETT. IUOO. N O . 7 .
X
„ eer-
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,,, eer/le TVolk der Polkeren dulden ? vraagt FLORUS, alt

„ Rome's Lofredenaar veeleer, dan als Gefchiedfchryver,
• in zynen gewoonen zwellenden toon . Ons antwoord
„ is : Hy , die den Numantifchen kryg met rechtmaa„ tige verontwaardiging gade floeg
Meer dan de helft deezes Boekdeels beflaat bet Derde Hoofdttuk . Het voert ten opfchrift : Gewclddaadige
Burgertwist to Rome, over de voorflellen van TIBERIUS
en CAJUS GRACCHUS, en heeft deezen veel beloovenden aanhef. „ Thans zyn wy voor bet eerst genaderd
„ tot een tydperk' der Romeinfche Gefchiedenisfen, bet
• welk met Burgerbloed getekend ftaat . Welk eene
• omwenteling bet geheele ftaatsgeftel by de verdelging
„ van bet Koningfchap, welke veranderingen de regee„ ringsform by de invoering van bet Gemeenmanfchap,
• welke fchokken de burgerlyke rust by de gemeen• maaking der hoogtte waardigheden onder de Patri• tiers en Plebejers onderging , de voorbeeldlooze ge• maatigdheid van bet Romeinfche Volk zelve , en het
• fteeds omzichtig , fchoon met altyd eerlyk, beleid
„ des Raads, hadden alle die belangryke ftaatsverwis• felingen zonder eenen druppel burgerbloeds voorby
• doen gaan , 't welk dan alleen geftort werd, wan• neer bet hoogst gezag een geregeld vonnis hadt ge• veld . Nu zullen wy, zonder omwenteling, zonder
• regeeringsverandermg, zonder nieuwigheden in den
• Staat, burgerbloed door openbaar geweld zien ftroo• men , en blooten burgertwist als het vervaarlykst
• voorfpook ontmoeten van fcheuringen , partyfchap• pen, oproeren, gewelddaadigheden en gezagvermees• tertngen, die, binnen een zeer kort tydsbeftek, de
„ geheele burgerlyke vryheid to Rome verkrachteden
„ en vermoordden . - Geen wonder, dat de naage• dachtenis van bun, die de eerfte aanleiding bier toe
• fcheenen gegeeven to hebben, by de vryheidminnen •
„ de Romeinen in de dagen der onderdrukking ge .
• vloekt werd , en dat bet gezag van dezen in laa• tere tyden de ongunftigfte vooroordeelen tegen zulke
• eerfte bewerkers verwekt heeft . TIBERius en CAJUs
• GRACCHUS zyn het , wien de Gefchiedenis als de
• veroorzaakers der zoo heillooze burgertwisten to boek
• gefteld, en wier eigen bloed nogthands bet eerst Ro• meinfche burgers bezoedeld heeft . Ons de volmaaktfte
• onpartydigheid ten ftrengften pligt fteeds voorftellende ,
„ zul-
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zullen wy noch door de uitkomst, welke zoo vaak
met de bedoeling ftrydt , noch door bet oordeel der
partyfchap , welke zoo veel kwaads verdenkt en
zoo veel goeds voorbyziet, noch door dat van voorgangers , op wien bet aloud gezag to veel vermogt,
ons by de opgave van dit belangryk tydperk laaten
leiden, maar, met verdubbelde omzichtigheid , de
waarheid der gebeurenisfen zelve naarfpooren , en,
• haar gevonden hebbende, met die onzydige vrymoedigheid voordraagen , welke ons de affland van tyd
„ en plaats voorzeker meer , dan den ouden zelven ,
„ vergunt . "
Veelbeloovend noemden wy deezen aanhef ; de Burger
STUART voldoet aan denzelven ten vollen , en mag dit
gedeelte een meesterftuk heeten . Weshalven wy den
lof, hem deswegen onlangs, door den Harderwwykfchen
Pra:ceptor J . TEN BRINK, gegeeven, gereedlyk onderfchryven (*), en niet kunnen nalaaten bier by herinneringe to vermelden, hoe de Burger A . LOOSJES rz ., op
die zelfde gronden bouwende, zyne Befpiegelingen, coitNELIA de Moeder der Gracchen getyteld , ons onlangs
ten Slotftuk van de Romeinfche fJntiken van hryheids- en
,Vaderlands liefde leverde (t).
Van TIBE RIUS GRACCHUS , die bier eerst ten deezen
droeven lchouwtooneele optreedt, en bet geen hem wedervoer, een zo volledig en onzydig verhaal gegeeven
hebbende , als hem , en ook ons, niet by iemand der
Ouden of der Jongen afzonderlyk was voorgekomen ,
neemt onze Gelchiedboeker de gepaste vryheid om een
uitfpraak over dien Komein voor to draagen ; waar van
wy niet kunnen afzyn , dit gedeelte over to neemen .
„ TIBERIUS GRACCHUS, op wiens ganfchen aanleg en
„ charmer niets to verwyten viel , tot dat by de her• (telling der oude landerywet voorfloeg, beging in bet
• hevigst barnen van den Burgertwist , fchoon fchand .
• lyk tegengewerkt, getergd en bedreigd , in ons oog
• geene daad, welke hem aan zichzelf ongelyk maakte .
» Hy
(*) C . C . SALLUSTIUS , over de Samerzweering van L . G .
„
„
„
„
„
„
„
„

CATILINA, enz . door J . TEN BRINK, bi . i90
. Zie onze be .
oordeeling deezes Werks, Lett. voor 1799, hl, 164.
(f) Zie wat wy over dit Werk oordeeiden, on e Vad. Lett.
voor J798, bl . 83, en voor i79v, bl . 86 en 348X 2
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Hy ging voorzichtig met den ouderdom, de wysheid
en bet gezag to raade, eer by zyn voorftel deedr .
Hetzelve was , wat ook partyfchap , en vooral de
baatzucht , 4tacht , welke natuurlyk alle edelmoedig •
heid by anderen ongelooflyk vindt , aan leevendig
gevoel van 's Volks behoetien en aan eigen inzicht
in de algemeene belangen van den Staat deszelfs geboorte verfchuldigd . De hoogfte gernaatigdheid zelboorte
„ ve kon zich geenen zachter voorfiag in cene onrecht„ vaardi er zaak verbeelden . Terftond gereed, om met
„ den Mad to handelen, keerde by, naa de hoonendfte
„ Me gening , to rug , met eene bewonderenswaardige
„ bedaardheid, welke , zelfs by de ontzetting van zy„ nen Ambtgenoot, befchaamend voor bet woest geweld
„ zyner Vyanden was . De Raad vond daar naa goed,
„ oni bet Volksbefluit, op zyn voorftel over de landeryen genomen, daadlyk to bekrachtigen, en nam alzoo
„ zelf alles over, wat op de inwendige waarde daar
„ van mogr to zeggen vallen ; even als de daadlyke
„ aanval zyner moordenaars , met voorkennis en onder
bet oog van dien zelfden Raad , alle aanmerking af .
„ fneedt, die 'er over zyne zorg voor perfoonlyke vei •
„ ligheid en alle gevolgen daar van gemaakt kon war„ den .
De man nu, die eene wet invoerde, welke de Raad zelf, na hem en zyne Vrienden ver„ moord to hebben, gaaf bekrachtigde, -- die voor
„ perfoonlyke veiligheid zorgde , en daar toe de ver •
„ lenging eener onfchendbaarheid verlangde , welke de
„ Raid zelf, in bet gedoogen van zynen moord, durf.
„ de fchenden, -- die zelf zyn leeven waagde, am
„ geweld to fluiten, terwyl men tegen - hem niet dan
„ geweld gebruikte,
die man zou in zynen moord
„ bet voorbeeld gegeeven hebben, hoe elk moest
• fneeven , die met hem zulk eene daad beftond !"
Naa deeze algemeene aanmerking , vat STUART het
pleit voor deezen GRACCHUS op , waar van wy alleen
,bet flat affchryven , waar in by de tegenbedenking,
kan de hryheid van een Gemeenebest ooit dulden, dat
een alleen de leider en gunfleling des yolks iwordt ? in
geezer voege beantwoordt . „ Verbant den man , van
• wien gy uit dien hoofde onheil ducht , zouden de
Griekfche Ostracisten bier op antwoorden , maar ver•• moordt hem niet ! Zoo leefde men met ARISTIDE •S
„ en racer anderen, Maar de grond der vraage zelf is
s, gansch
,,
„
„
„
„
„
„
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waar, TIBERIUS Bond thans
„ bet eerst den haat, der wraak, den moord ten doel :
„ maar waren APPIUS en SC2EVOLA en CRASSUS Diet
„ terftond zyne medewerkers geweest? Had L2ELIUS
„ voor hem dezelfde pooging Diet beproefd ? Wilde
• by zelf Diet gereedlyk met den Raad handelen ?
• Laat eens bet denkbeeld doorgaan , dat 's Volks
• veiligheid geene to tedergeliefde hoofden duldt ---• hoe fchriklyk en verderflyk dat denkbeeld op zich
• zelven zyn mag
bier uit alleen zou dan Dog
• bet gedrag des Raads kunnen gebillykt , maar geen •
• zinc bet gedrag van TIBERIUS veroordeeld kunnen
• worden . Of zal bet dan meer misdaad zyn, door
• zuivere Volksliefde , dan door dapper Krygsbeleid ,
• boven alle overigen uit to munten?"
Geftaage Burgeroneenigheden volgden op den dood
van T . GRACCHUS. De dood van SCIPIO MMILIANUS,
zo verfcheidenlyk vermeld, befchreeven hebbende, geeft
STUART van deezen Rornein eene Chara&erfchets, die
op nieuw ten blyke f}rekt , hoe by deeze met eigen
hand fchildert, en de verwen Diet uit zwellende loffpraaken , maar nit daaden , ontleent . Het is voor
ons beftek to lang ; maar de wyze , waar op by toetreedt , bet penfeel opvattende, kunnen wy Diet afzyn
to neder to fchryven .
„ Ontzetteude huivering
, bevangt ons, naa deeze vrymoedige bedenkingen (over
„'s mans geringe nalaatenfchap,) by bet opzien tegen
• de eerzuil, welke hem de ouilheid opgericht en de
„ welfpreekendheid van laatere dagen met Dog bloeiend
• loofwerk omflingerd heeft. Het geen wy van zynen
„ aanleg vonden, deedt ons bet evenbeeld eenes mans
„ verwachten, then de oudheid vergood, en wy , met
• moeite , by bet peil der menschlykheid gehouden
• hadden ; wy ftaarden zyne ryzende, tteigerende groot• heid aan , zelfs daar by bet werktuig der onrecht„ vaardige heerschzugt eens onmenschlyken Raads te„ gen bet ongelukkig Carthago werd ; wy bekwaamen
„ bet eerst van onze vooringenomenheid, na dat wy
• bet beleg en den ondergang van Numantia aanfchouw„ den ; by hieldt toen op , in onze oogen ., groot to
zyn , om dat by ors Diet langer goed voorkwam ; en
• nu vinden wy ons tot gedachten wegens hem to nederwant
„ gebragt, die wy naauwlyks durfden uiten
cicERo vereeuwigde zynen room door de orl•
>, fterf
X 3
„ gansch valsch . Het is

w
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zyner fchriften ; ROLLIN noemde hem
,,den volmaaktften Held, then Rome misfchien ooit
„ voortbragt, in zich vereenigende alle de deugden ,
„ welke den Veldheer, den Staatsman, en den braaven
„ mensch uitmaaken , ja , volftrekt de eenige zynde ,
„ aan wiens fchoone leeven de gefchiedenis geene fmet
„ gehegt heeft , maar wien zy zonder uitzondering
• pryst, en wiens gedrag nergens eene plaats ter verMen vergeyke de charac .
deediging overlaat . "
• deediging
terfchets Van STUART , en verwerpe die zwellende lof.
fpraak .
Nevens CAJUS GRACCHus komt diens waardige Moeder CORNELIA to voorfchyn . Alles , wat die Romeinin
deedt, zal de Vryheidsvriend door alle eeuwen met een
kloppend en goedkeurend hart leezen. Zyne aandoeningen zullen die Moeder vergezellen by de bedryven
van CAJUS GRACCHUS, die bet moordlot zyns Broeders
onderging . Een Man , wiens CharaEterbeeld, even als
dat zyns Broeders , bier met andere dan de gewoone
verwen gemaald wordt . Hy was bet, van wien STUART
met regt mogt zeggen ; „ een Man , wien de partyfchap
„ als een ongeftuimigen wraakzuchtigen oproermaaker be„ rucht gemaakt, doch wien de onzydige Gefchiedenis
• van zyn bedryf als eenen voortreflyken mensch vereeuwigd heeft . "
eeuwigd
Hoe weinig zich ook STUART wegens bet gezag van
anderen bekreune, in bet beoordeelen der Charazters
van de GRACCHUSSEN, voert by eene lyst van medeftanders in dit gunftig oordeel aan, in tegen(telling van
anders oordeelenden, bier mede vermeld . Het verwonderde ons eenigermaate, dat by onder de eerstgemelden
niet met naame ook MILLOT rangfchikte. Zie bet
III D . zyner fldgemeene Gefchiedenisfen, bl . 58 .
Ten flotte voegen wy bier nog nevens, des Gefchiedboekers Aanmerking over de Saaakundige waarde van
bet bedryf der GRACCHUSSEN. „ Eene geheel andere
• vraag is bet, of de bereiking van bet oogmerk der
• GRACCHUSSEN wel even heilzaam voor den Staat
• geweest zou zyn, als wy gevoelen , dat deszelfs be
• doeling edel geweest is? -- De uitfpraak bier over
• laat de zedenlyke waarde der GRACCHUSSEN geheel
• in bet midden, maar vordert, in plaats van menschkundige kundige opmerkingea , diepe Staatkundige inzichten .
•• Veelen , die de rechtmaatigheid van den eisch ter
,, land-

,, iterflykheid
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„ landverdeeling in den Romeinfchen Staat erkenden ,
„ hielden denzelven thands voor zoo ontydig , dat des„ zelfs daadlyke uitvoering alles bet onderstboven zou
„ gekeerd hebben , en dat alzoo de Raad , fchoon at
„ eene onrechtvaardige zaak op eene haatlyke wyze
„ verdeedigende, echter wel deeds, in de ganfche
„ Staatsgefteltenis en her algemeene welzyn niet op to
„ offeren aan eene to angstvallige en ontydige recht,, vaardigheid."
Op dit ftelzel , door MIDDLETON
bygebragt (*) , merkt onze Gefchiedboeker , to regt ,
aan : „ De aart der Gefchiedenis , welke de fchakels
„ der gebeurenisfen verbindt , en werkdaadige lesfen
„ der ondervindinge , in plaats der redekaveling en der
„ bloote befchouwing , doet hooren , vordert noch ge„ doogt eene genoegzaame verdieping in ftaatkundige
„ befpiegelingen , om dergelyke bedenkingen van voo •
„ ren to beantwoorden ; maar de Gefchiedenis zelve is
„ bet, welke dezen waan zal wederleggen , daar zy
„ ons weldra zal doers zien , hoe her onbefnoeid en
„ onbeperkt vermogen van den rykdom , her welk de
„ GRACCHUSSEN ten hunnen koste beftreeden , in den
„ Romeinfchen Staat eene Regeering van Weinigen
„ voordbragt, die, na eenige bloedige worftelingen tegen
„ eene overdreevene volkszucht, en daar na tusfchen
„ eigene mededingers, bet Gemeenebest-bewind, 't
„ welk vier eeuwen lang gelukkig beftaan hadt by her
„ gemengd ftelzel van Volksregeering en Regeering
„ der Besten , in Bane eeuw deedt overgaan in eene
„ willekeurige Alleenheerfching , welke geen fchaduw
,, zelve der Burgerlyke Vryheid overliet . De ftrekking
„ nu van her middel, door de GRACCHUSSEN ten alge .
„ meenen welzyn aangewend , was ongetwyfeld tegen
„ den opeengeutapelden rykdom , de bron van dit heil„ loos bewind van weinigen , bet welk, naar de ftaatkundige kundige inzichten van die dagen, nooit ten ander
„ gevolg hebben kon (t) ."
(*~ MIDDLETON, Pref, to the Life of ciceRo.

(f) Die de Staatkundige Wysbegeerte van den ouden tyd
toil kennen , zie bet LXII lloofdliuk van de Reize van den
over den aart der Regeeringsvormen, volen andere Wysgeeren .
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Grammaire Pratique de la Langue Franfoife, &c. of, Oefenende Spraakkunst der Franfche Taal, volgens een nieusu
Ontwerp, nevens een Spraakhundig Woordenboek van al de
Franfche Werkwoorden , waarin de wyze van Tydvoeging der
Ongeregelden op het duidelykjle , door voorbeelden , words
aangewezen. Door o . R . F . W. WINKELMAN. In den Haage,
by J . C. Leeuweflyn , 1799. In 8vo. 256 bl.
Opjlellen, gefchikt naar de grondregels der Franfche Taal, tot
gebruik der Franfche Schoolen, door o . R . F. W. WINKELMAN .
In den Itaage, by J . C . Leeuweflyn . In 8vo . 166
bl., zonder jaargetal.
y voegen deeze beide Werkjens by elkander . Zy hebben
W
niet alleen denzelfden Schryver, en hetzelfde oogmerk,
de bevordering van eene grondige kennisfe en juist gebruik der
Franfche Taale in het fpreeken en fchryven, maar bet Tweede
is inderdaad de toepasfng van bet Eerile, de werkdaadige Oefening der Regelen, welke daarby waren voorgefchreven . Het
eerfte moet . derhalven, by bet gebruik van bet andere geraad .
pleegd worden, gelyk de Sehryver dit zynen Leerlingen aan .
beveelt in een kort Voorbericht.
Aangaande bet laatite Stukjen, de Opjlellen, behoeven wy
alleenlyk to zeggen, dat zy doorgaans zeer wel gekozen zyn ,
en eene voor den Leerling aangenaame verfcheidenheid aanbieden . In de fpelling der eigennaamen, genotnen uit de oude Gefchiedenisfen, mogt wel eenige meerdere naauwkeurigheid gebruikt zyn . Dat by verkortinge PRIAM gefchreren worde in plaatze van PRIAMUS, HIPPOLYT in plaatze van IIIPPoLYTUS, wilkn wy cens daar laaten, fchoon ivy bet niet goedkeuren, en ESCULAPUS is zekerlyk eene drukfeil ; maar PATROCLES en ULYSSUS , bl . 79 ell 85, zyn niet to verfchoonen .
Over bet andere Werkjen , de Spraakkunst, moeten wy een
wrinig breeder handelen . Dit behelst, buiten tegenfpraak, zeer
veele goede en gegronde aanmerkingen , welker oplettend gebruik van grooten dienst kan zyn cot bet zuiver fpreeken en
fchryven der Franfche Taal . Doorgaans worden de regels
duidelyk en bevattelyk voorgefteld . Evenwel meenen wy
hierendaar lets op emerkt to hebben , hetgeen de Schryver,
onzes oordeels , no,-, we] eens nader mogt overweegen .
Op biadz. 3 leezen wy, dat „ veele byvoeglyke naamen (wel• ke in al eindigen) geen meervoud manlyk in gebruik heb• ben ." Dit is zekerlyk waar ten opzichte van genoegzaam
alle woorden , welke vervolgens als voorbeelden worden bygebragt. Maar zoude bet woord conjugal bier niet eene uitzondering maaken ? Kan men niet zeggen les devoirs conjii .
gaux y
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gaux? Wy gelooven ;a ; maar zyn niet volkomen zeker, terwyl
de tyd om na voorbeelden to zoeken ons ontbreekt . ---Maar zeer zeker lydt de regel, bladz . 4, No . 4, opgegeven,
dat de woorden, „ die in fon uitgaan," tot bet vrouwelyk
geflacht behooren, menigvuldige uitzonderingen . Zelfs in de
meeste voorbeelden, door den Schryver bygehragt, zyn de
woorden manlyk, als blafon, horifon , gafon, oifon, poi/on,
tifon .
Van de Geilachtwoorden words bladz . 6 env . gehandeld . Zoude hetgeen bl . 8 het onbepaalde, en het onbepaald verdelend Gejlagtwoord genoemd wordt,a en de, niet eerder voorzetfels (prepofitions) zyn, ten minften wanneer men
hunnen eigenlyken oorfprong nagaat, evenzo als ons Neder .
duitsch aan en van? Men vergelyke bl . 6t onitrent het einde.
De aanmerkingen over het gebruilc der Gellachtwoorden, b l . r o
env. , hebben wy met genoegen gelezen . - Bl . 13, reg . 3 , is
'er onze opmerking op gevallen, dat de Schryver in de Naan1
woorden, welke in nt uitgaan, in bet meervoud de t fchynt
to behouden, fchryvende ignorants, en bl . 23 contents en enfants , daar deeze letter in zulke gevallen anders doorgaans
words w echgelaten .
B I . IS, reg . 13 v . o. moet nood .
zaaklyk, in plaatze van medeklinker, gelezen worden zelfklinker, en hi. 17, r . 14, un air grand, in plaatze van un air
galant . -Zeer goed en leezenswaardig is hetgeen hl . 1833 over de trappen van vergelykinge, gelyk ook over het gebruik en onderfcheid der Voornaamwoorden, gezed words .
Volgen, bl. 33, de \Verkwoord,,n, en wel eerst, om goede
redenen, de hulpwLrkwoorden avoir, bI . 34, en etre, bL 47 .
tier moeten wy des Schryvers poogingen, om zynen Leerlin .
gen t;et rechte denkbeeld tc geeven van de verfchillende be .
tekenisfen der onderfcheiden tyden in de WWerkwoorden , den
verdienden lof niet onthouden . flit is inderdaad een der gewichtigite, en tevens een der moeilykfte ftukken in het leeren
der Franfche Taal . Hetgeen daaromtrent , zo als ook hetgeen
over het gebruik der aanvoegende wyze ( firbjunEtif) bl . 35, en
bl . 42 env. over de Deelwoorden voorkomt, verdient met
oplettendheid to worden nagelezen .
Over de Bywoorden words ook zeer wet en duidelyk gehan .
deld ; bl . 56, r . 12 , fchy nt droit eene drukfeil to zyn voor droite .
Van de Peorzetfels (Prdpofitions) begint de Schryver op bl.
461 to fpreeken met eene aanmerking, w°lke wy hem niet kunnen toeftaan , dat, naamelyk, de Voorzetfels „ altyd een der
„ gevallen (of naamvallen`, het zy den noemer, teler, of gever,
„ regeeren ." Voigens onze gedachten regeert een Voorzetfel nooit den Noemer , maar altoos eenen der andere Naamvallen ; en wair de Schiyver bier den Noemer ftelt, komt veel
beter de 4anklaager, of vierde Nzamval, to pas . In het Ne_
derduitsch, waarin de uitgang des vierden Naamvals in de Ge .
ilachtwoorden en byvoegelyke wooxden, immers in bet man-
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tyke Geflacht, verfchilt van then des eerflen, vertoont zich
dit terflond . By voorb . apres quelque terns is in onze taal ma
eenigen tyd. Il est chez fon Pere, by is by zynen l'ader. Nie .
maid zal bier tyd en Pader voor den eerflen Naamval neemtn, en even weinig zyn bet tems en Pbre in bet Fransch .
In welken zin de Schryver zegge, bl . 02, r. s. v . o . dat
,, jusque bet woordleedjen a niet aanneemt, " betuigen wy
niet to vatten , daar jusqu'a en jusques k ook by de beste
Franfche Schryvers voorkomen . Men behoeft flechts bet Dictionnaire van RICHELET in to zien .
In bet Woordenboek, waarvan op den titel gefproken wordt,
komen wel de meeste, maar niet al de Franfche WerkweorGedeeltelyk hebben wy de Letter A nagezien
den voor .
maar deeze zoude reeds flof tot eene naleezing kunnen geeven.
De aanmerkingen over den flyl , waarmede bet Werkjen
eindigt, zyn waarfchynelyk gefchikt voor eerstbeginnenden .

]let Kasteel van Mortimore, een Fransch Yertelfel . Uit bet
Ergelsch in het Fransch over gebragt door den Burger M . . . .
en in et IVederduitsch vertaald, door Mr. J . C. V . S . Te
AmJlel--dam , by Pieter Jansz . In 8vo. 175 hi.
ene elendigere Vertaaling dan deze hebben Wy in lange
niet onder onze oogen gehad . Mr . J . C . V . S . toont
noch denkbeeld to hebben van eenen goeden fly), noch van de
eenvou .' , igfler ndHolafchet,novabetgk
bruik der zin- en fnyd .tekens ; behalven dat by zich bier ook
ter vertaaling gekozen heeft een droog en verveelend Vertel-;el van Spookeryen en Geestverfchyningen , die hun wonderbaar voorkomen aan kunftig ingewikkelde en geheimzinnige
omflandigheden verfchuldigd zyn, en eindelyk eene naruurlyke
ontknooping hebben . Kluchtig ziet daarteboven deze Vertaaling 'er uit, door de menigvuldige afbreeking-tekens der fyl .
laben ; even als of Mr . J . C . V. S . voor kinderen fchryft ,
on1 dezely; n in bet fpellen to onderrichten . Als this zyne overige kundigheden gelyk flaan met die in 't vertaalen, dan weeten wy waarlyk niet, hoe by aan den tytel van Meester gei:omen is .
Dewyl bet ons onmooglyk geweest is, dit armhartig fluk
met geno .gzaame oplettendheid to doorloopen, om 'er een heknopt uittrekfel van to laaten volt en , en zulk cen uittrekfel
voor onze Lezeren even onbelangryk, als voor ons de farnenflel.ling daarvan lastig zoude zyn, oordeelen ivy hen meet to
zullen vermaaken , wanneer wy bier eene letterlyke proeve
laaten volgen van de wyze der vertaaling zelve ; zullende wy
ons (dewyl alles toch even fraai is) flechts by de v66r ons
nnen-
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openliggende zeven en vyftigfte bladzyde bepaalen ; dus Ieest
meu char
„ Alles was, dadelyk , tot een vermomd bal in de tuinen
gefchikt geweest ; maar, het weder niet gunftig zynde, had
men, om dat te-ver-vangen , de groote ver-trekken van het
kasteel in gereedheid gebragt, en, ondanks de tege-zin, die,
al-tyd, stand greep, tegen de plaats en noodlottige tooren,
bad Mortimore, ver-rukt over de uit-flag zyner in-zichten met
zyn zoos, niets gefpaard, om de dans-zaal te-ver-cieren, en
haar , overeenkomilig een , zo, fchoone gelegenhcid , in-terigten.
,, Op flag van ro uuren, wierden de deuren geopend, en
de ver-trekken wierden vol van al de na-hurige Adel, die verzogt was .
„ Een guile en levendige vrolykheid heerschte, in dit gezelfchap, en, zelf, Anna en Fitz-Elliott , door de glans der
lichten en door de toonen der mufyk, weder, moed gevat
hebbende,fcheenen vergeeten te-hebben, dat zy, des-anderendaags, fcheiden moesten .
„ Het danfen gong, zonder ver-hindering, voort en, met
de grootfte vreugde, tot midden-nacht ; toen, opende men de
deuren der eet-zaal, en , eens-klaps , tot groote verwondering
van al de aanfchouwers , zag men , door een zy-deur, cell
groote gedaante, van het hoofd, tot de voeten gewapend, de
vifier om hoog, een bleek aan-gezicht, even-als dat van een
doode, en een trotfche en drelgende oog-opflag, binnen-treeden.
Dit ver-fchynzel gaf de hand aan een dame, in h-.t
wit gekleed, bet hoofd, met een, zwarte, fluijer, over-dekt ,
en een, brandende, toorts, in de hand houdende .
,, Iiet geheel geflacht Mortimore, over deeze, onverwachte,
ver.fchyning , verbaasd , had , dadelyk, gedagt , dat het iemand
van het gezelfchap was, die die vermomming bewerkllelligd had,
om zich te-ver-maaken ; maar, wel-dra, beeter, onder-richt, vergaderde zy zich, by elkauder, en maakte een-cn-de-zelfde groep
uit. De twee fpooken gingen hen voor-by, in een verfchrik .
kelyke ftilte, en, eens .klaps, door een andere deur uit-gaande,
verdweenen zy.
,, Mortimore had moeite , van zyn fchrik te-ont-vynzen,
maar, zyn dochter, boven-maate, outfield, over een , zo vrees .
felyke, befchouwing, klaagde over een , hevige, ongefteld .
heid, en begaf zich naar haar kamer ; Fitz-Elliott, zelf, en An .
na waaren door een, zo, vreemd, voor-val, ten uiterfte, outzet, en het geheel gezelfchap fprak van niets anders . Het
avond-inaal duurde niet Lang , en de bel :oorlykheeden der mu .
fyk konden de donkere wolk, waar-mede de verfchyning der
2 fpooken dit luister-ryk gezelfchap bedekt had, niet, verdryven .
„ Mor-
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„ Mortimore deed, zich, to ver geefsch geweld aan, met
te-verzekeren, dat de ongefteldheid zyner dochttr, de wee .
zenlyke oor-zaak was van bet verdriet, waar-door men hem,
geheel-en-al, getroffen zag ; bet geheel gezellchap oor-deelde,
dat daar eenig geheim order ver- )orgen was, en , daar voorbeen, in bet dorp, eenige, osfe, geruchten geloopen hadden,
dat het kasteel door fpooken brzogt wierd, herinnerde, zich,
dat een seder, om het zeerst, en, na bet-geen was komen tegebeuren , veranderde de ligtgelovigfte hun twyffelingen in
zekerheid , ' enz .
ddelna, of het edelmoedig Meisje. Door Lady CAROLINA SPENeeR . Uit het Engelsch in het Transch overgebragt, en daar
uit in het Nederduitsch vertaald. Te Imfleldam, by G . Roos,
1799. In 8vo . 83 bl.
en in zyne foort niet onaartig verhaal, 't wells tot very

fcheide zedenlyke gevolgtrekkingen aanleiding geeft, doch
F
sevens door eene dubbele vertaaling vry wat by bet oorfprong-

lyke verloren heeft ; to meer, daar deze Nederduitfche uicgave
in eenen flyven en onbevalligen flyl is opgefteld, en door ontelbaare taal-, fpel- en drukfouten nog verder words ontuerd .
De Heldin dezer gefchiedenis doet edelmoedig afftand van de
hand eens Jongelings, dien zy vuurig bement, en met welken haar huwelyk reeds was vastgefteld : zy offert dus haar
cigen geluk op, om hem in de gelegenheid to ftellen, van
zich met een Meisje, 't welk hem, zyns ondanks, door haare
uiterlyke bevalligheden aan zich gekluisterd had, echtlyk to
kunnen ver6enigen ; zelfs bedient zy zich heimlyk van haare,
door een zonderling toeval vermeerderde, tydlyke vermogens ,
zoo wel als van haaren invloed, om tie uiterlyke omftandig .
beden van dit pear to verbeteren , en hun verbrooken huislyk
geluk to herftellen ; doch wordt, daar eene ongelukkige kwyning der dood der Echtgenoote haars vriends verhaast, in 't
einde belooad door haare vereeniging met hem, dien zy, ook
in de arnien van eene andere, nooit opgehouden had beflendig hoog to achten en belangioos to beminnen .
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VADERLANDSCHE
LETTER-OEF'ENINGEN .
De waare Hart van Yefus Koningryk, afgeleid uit ds
Heilige Schriften , door HERMANNUS ROYAARDS ,
Doctor en Profesfor in de H . Godgeleerdheid, en Academie-Prediker,, to Utrecht. Te Utrecht, by W . van
Yz rworst, 1799- In gr . 8vo . 167 blade .

„

Al weder eene Verhandeling over JESUS Koningryk!"
met deeze woorden begint de HooggelGerde
3OYAARDS een kort Voorbericht, hetgeen by aan derzelver hoofd geplaatst heeft, en waarin by eenig ver .
flag geeft van de redenen, welke hem bewogen hebben
ook zyne gedachten over dit onderwerp in bet iicht to
geeven . „ Deeze Verhandeling," zegt by, „ zal den
„ arbeid van andere Geleerden niet nuttelcos maken ;
„ en of de myne overtollig zy , dewyl de andere aan .
q, wezig zyn, la2t ik aan Vet oordeel van bevoegden
„ over ." Dat oordeel willen ook wy niet vooruitlooen, maar liever den Leezer eenig bericht geeven van
etgeen by in deeze Verhandeling, die zekerlyk blyken draagt van kundigheid en belezenheid , zal aantreffen.
Op het Voorbericht volgt eene Inleiding, hoofdzaaklyk over bet gewicht des onderwerps, en bet aanbelang van rechtmaatige gevoelens daaromtrent, en dart,
de Verhandeling zelve, verdeeld in Vyf Hoofddeelen .
Het Eerfte Hoofddeel behelst Algemeeae aanmerkingen, omtrent bet Ryk van Chrisaus, uit de Heilige Schriften afgeleid. Na gezegd to hebben, dat de onderfcheiden naamen , welke aan JESUS worden gegeven , 21s
Heer , Herder , enz, zo als ook bet zitten aan Gods
reehterhand, alien eenig bewind aanduiden, maakt de
Schryver, bl . 7-14, eenige aanmerkingen ove de
uitdrukkingen Koningryk der Hemelen , Koningryk Gods,
enz. over der Jooden denkbeelden aangaande dat Ko.
mingryk, en over Gods regeeringe der oude Ifraelieten,
LSTT . IUca, NO, $ .
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waarmede, als algemeen bekend, 'wy ons niet behoeven
op to houden . Daarop volgen , bI . 14 , deeze woorden : „ 'Er is nog iets, dat my bier toefchynt van veel
„ gewicht, in de rechte beoordeeling van deeze beer• fchappy over bet Joodfche yolk , to zyn . Het is
• dit : dat Hy , die , als Ifraels opperfte Koning, toen
• voorkomt, geen ander was, dan die ons, voor de op• richting van bet Koningryk onder Ifrael, zo dikwyls
• als de Engel des Heeren, en ook nog naderhand, als de
• Engel van Gods aangezicht, de Engel des Verbonds,
• then wy als den Zone Gods eerbiedigen, befchreven
." Wy bekennen, dat wy Diet alleen dit ge„ words
wicht nict gevoelen, maar ook voor de ftelling zelve
geenen vasten grond vinden . Ifraels opper/le Koning was
God zelve, die tot ixosFs fprak , en van welken de
Engel Gods of des Heeren duidelyk ondertbheiden wordt .
Men zie flechts Exod. XXXII: 34, en vergelyke daarmede Exod. XXXIII : 14 env . Het gevoelen zelve is
by de Christenen nu Pens voor rechtzinnig, dan cens
voor dwaalende gehouden . Doch daar de Schryver zich
bier niet verder inlaat, zullen wy bet ook hierby laaten blyven . --- JESUS heeft dit Koningryk, hem door
den Vader gegeven , in voile kracht aanvaard na zyne
opftanding, bl . 17 . Maar, „ bekleedt by deezen Throon,
• als God? of, als Mensch? of, als Middelaar?" Voor
bet laatfle verklaart zich de Schryver, bl . i i env. -A an
deeze heerfchappy zyn alle dingen onderworpen, bl . 22 .
De Schryver bedient bier zich van de gewoone plaar2en uit de Brieven van den Apostel PAULUS . In bet
begin zyner Inleidinge had by gezegd, Jesus is Koning
van bet Heclal. Dan hiermede moet men vergelyken
hetgeen bi . 129 voorkomt . „ Als wy over de . . . uit• geftrektheid van dit Ryk fpreken . . . moet dit vooral
• betrekkelyk gemaakt worden tot deeze aarde, tot deeze ze wereld . . . tot bet redelyke fchepzel, dat daar op
• gevonden wordt . Daar toe wordt bet uitdrukkelyk,
„ overal in de H . Schrift, gebragt . . . . Het is waar,
„ men vindt algemeene uitdrukkingen . . . zo dat alles ge• zegd wordt Hem onderworpen to zyn, uitgenomen God
• . . . maar ook die, mocten alleen betrelckeiyk gemaakt
• worden, of, tot de fchepzelen deezer aarde, of', tot
• de menfchen deezer wergild , in zo ver alle andere
• dingen tot hen betrekking hebben, enz ." -- In zyne
duurzaamheid words bet Ryk van cHRISTUS Os eeuwwib
your

AART VAN JESUS KONINGPYK .

$IL

voorgetteld, bl . 24 . En „ evenwel vinden wy . . . dui„ delyke gezegden, die ons doen denken, dat bet ryk
„ van den Mcsfias cans een einde nemen zal," bl . 25 .
De Schryver is van oordeel, dat men dit ,, verfchil net
• mag wegnemen, door aan to merken, dat hit woord
• eeuwig , dikwyls gebezigd wordt, van iets, dat tot
• aan bet einde der wergild daurt ." Hy beroept zich
daartoe , met wat oogmerk zien wy niet duidelyk, op
II TIM . IV: 18 en II PET. I : iI , en befluit, bl . 26,
dat deeze leer „ een diep geheim, omtrend de Godsregering, in zich bevat, uit welks rechte befchouwing,
• gering,
„ . . . voor ons, veel to leeren is ."
Het Tweede Hoofddeel heeft tot opfchrift : herfchillende wyzen van verklaringen, ow den aart van dit Ryk
• to helderen, tot nog toe incest gevolgd . Hier worden
verfcheiden gevoelens opgeteld, overwogen, en of geheel, of immers grootendeels, verworpen, als dat van
SCHLEUSNER, (hetgeen , fchoon , naar ons toefchynt ,
niet volkomen to recht, in eene aantekening op bl . 30,
ook wordt toegefchreven aan DOEDERLEIN) dat van
r4OESSELT, Vat1 LANGEN , van KOPPE , van ECKERMANN, der Rabbynen : waarby nog komt de onderfcheiding veeler Godgeleerden van tweederlei Ryk van
CHRISTUS , bl . 47 env., welke verklaaring ook den
Schryver niet behaagt , en , naar zyn oordeel , weinig ter ophelderinge van den waaren aart deezes Ryka
zoude bydraa en .
Dus aangeduid hebbende, welke itellingen by afkeuTt,
befl:eedt de Hoogleeraar bet Derde Hoofddeel aan de
Bronnen,waar uit de rechte verklaring van den aart dee .
zes Ryks moat worden afgeleid ; en wat ivy, overeenkomflig
dezelve, van dit Ryk to denken hebben . - Overeenkomftig
sene Iron denken , is eene zonderlinge uitdrukking : doch
dit in bet voorbygaan ; wy begrypen des Schryvers meening . Met reden merkt by aan, bl . ,57, dat de rechtt
kennis van dit Ryk uit de Heilige Schriften alleen moet
gehaald worden . De bronnen nu, welke daartoe in dezelve geopend worden , fchynen hem deeze to zyn .
• i . De algemeene befchouwing der zaak : daar wy na• gaan, hoe men God zich moet voorfellen,wanneer Hy,
• zls Schepper en Onderhouder , over de geheele we• reld heerscht : en hoe den Zoon, daar Hem bet Koningryk wordt toegekend ? Q . Uitdrukkelyke verkla• ningryk
• ringen, waar door de gefteldheid van dit Ryk, meer
„ alY 2
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• algemeen, wordt opgehelderd . 3 Veele byzonderhe .
• den, welke de gevolgen dier Heerfchappy, of, in
• CHRISTus, of, in zyne Leerlingen , openbaren , en
• waar uit men tot bet Ryk zelve befluiten magi'
Deeze drie Stukken verhaudelt de geleerde ROYAARDS
van bl . 59 tot 115 ; daaraan dus, als aan bet voornaamfte van zyn onderwerp , bet derde gedeelte zyner
Verhandelinge befteedende . Wy kunnen hem daarin
niet geregeld volgen . Veelen zullen, waarfchynelyk, oordeelen , dat bet tweede Stuk eigenlyk bet voornaamfte
der drie is ; dat de beide andere daartoe moeten gebragt,
daarnaar begrepen worden ; en dat deeze twee , bet eerie en bet derde, in den grond niets meer zyn dan
menschlyke befluiten en gevolgtrekkingen uit gezegden
der Schriftuure , waarmede zy, misfchien, met noodzaaklyk verbonden zyn : terwyl bet tweede de uitdrukkelyke verklaaringen der Schriftuure zelve omtrent bet
Ryk van Jefus behelst . Ook de Schryver erkent dit ,
wanneer by, bl . 59, zegt : „ De algemeene befchou• wing van eene zaak, kan meenigmaal veel nuts ver• fchaffen, in bet oordeelen over dezelve . ; mits men die
• nader toetze, aan gronden, welke alleen volkomene
• zekerheid hebben ; hoedanige die zyn , welke uit eene
• duidelyke, Goddelyke verklaring worden afgeleid ."
Nog beter, zouden wy denken, de Godlyke verklaaringen zelve dan de gronden, die daaruit door menfchen
worden afgeleid. Deeze kunnen reeds onvast zyn , en
moeten ten minften nooit dienen om 'er eene algemeene,
voor alien noodzaaklyke, geloofsleer op to bouwen . --Dus zullen wy alieenlyk zeggen , dat de Hooggeleerde
&cbryver zich in alles houdt by bet gevoelen der meeste Christen -Gezindheden , raakende de betrekking tusfchen den Vader , den Zoon en den H . Geest, en by
de overige Leerftukken, welke doorgaans gerekend worden tot bet rechtzinnige Geloof to behooren . In bet byzonder zal den Leezer ook wel reeds gebleken zyn, dat
by bet Koningryk van cHRISTUS met enkel befchouwt
als eene zedelyke heerfchappy van Jzsus door zyne Leere in de harten zyner navolgeren , maar wel degelyk
als een werklyk en macht hebbend gebied in bet be .
4uuren van de zaaken deezer waereld . Hy beroept zich
daart©e op een goed getal van Schriftuurplaatzen, welke by alien juist niet zullen betekenen , hetgeen de
Schryver 'er meent to vinden . Doch dit words meestal
kort
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kort afgedaan . By voorb ., bl . 93, fpreekende van coL .
I : I8-22, zegt by over vs . 2o . „ Dat gezegde words
„ dikwyls zeer verkeerd verilaan . Zommigen hebben
„'er uit afgeleid, of, dat voo elk mensch, hoofd voor
„ hoofd , door CIIRISTUS bet volkomen bezit en genot
„ der zaligheid was verworven, of, dat althands de mo• gelykheid voor alien was daargefleld ; terwyl bet da .
• delyk bezit, van eigen werk en bedoeling zou afhan .
• gen." In deeze woorden is zekerlyk bet gevoelen van
de voorflanderen der algemeene genade tamelyk ruw
voorgedragen , en wy twyffelen, of alien, welken dat
gevoelen zyn toegedaan , dit zo raauwelyk en zonder
eenige bepaalinge zullen toeflemmen . Doch de Hoogleeraar houdt 'er zich niet lang mede op : „ Het welk
• wy to recht ftaande houden ," vervolgt by , „ dat,
• deels tegen de ondervinding, en, over bet geheel, te• gen de leer des Euangeliums aanloopt ." En hiermede
is dat fluk beflist . --- Maar wy moeten nog lets zeg.
gen van de twee overige Hoofddeelen deezer Verhandciinge.
Het Vierde, dan, heeft tot zyn opfchrift : Opheldering van onderfeheidene zegswyzen , aangaande dit Ko .
niyigryk gebezigd ; en gronden ter wegneming van eenige bedenkingen, die tegen deeze Tlerklaring zouden kun .
nen worden ingebragt . Die verklaaring is , dat Du jEsus „ als Zoon , als llliddelaar,, heerscht, bet bethiur
• van al bet fchepzel is gekenmerkt door genade en
• verzoening ; daar dit Ryk nu aan Hem , als zoda• niv , wordt toegekend, zegt bet Diet, eene toevoeging
• van volkomenheid, eene verkryging van heerfchappy ,
• van welke by to vooren verwyderd was ; maar bet
• zegt : cene verandering in de wyze van befluur,
„ voordfpruitende uit zyne daargeftelde verzoening, die
• haar kracht op al bet fchepzel , byzonder op bet
• menschdom, vertoont," bl . 117 . Hoe deeze flelling
kan overeengebragt worden met hetgeene PAULUS fchryft
EPH .. 1 : 20 env. PHILIPP . II : 6 env, en zo veele ande.
re plaatzen, welke duidelyk leeren, dat de Heer JESUS,
na zyne opflanding, met grootere macht en gezach door
den Vader is bekleed , dap by to vooren bezat , ja
met bet zeggen van den Zaligmaaker zelven , MATTH .
XXVIII : i8, laaten wy voor rekening van den Hooggeleerden Schryver. Verder vinden wy in dit Hoofddeel
eenige bedenkingen, welke men in dit flak moet in bet
1' j
oog
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oog houden , over de verbindtenis tusfchen den Vader
en den Zoon, bl . 127 ; dat Diet alle menfchen der waare
zaligheid zullen deelachtig worden, b) . 128 ; over de
urtgeftrektheid van dit Koningryk , waarvan wy reeds
jets gezegd hebben, bl . jag ; dat dit bettuur de (marten en tegenfpoeden van dit leeven Diet wechneemt,
bl . 13o env. ; of 'er ook een tyd zal komen, dat dit
Koningryk, op een .- meer zichtbaare en luisterryke wyze , zich onder de Jooden zal vertoonen, bl . 140 ; en eindelyk eene toepasfing van den VIII Pfalm op bet Ryk
van den Mesfias, bl . 143,welke door alien ook Diet zal
toegeftemd worden .
Het Vyfde en laat(le Hoofddeel loopt over Het ge .
wicht van zulk -eene befchousring van Yefus Koningryk .
- Dit behelst vericheidene vraagen : By voorb .
„ Kan 'er grooter bewys zyn van 's Vaders goedkeu .
• ring over JESUS daarge(lelde verdienflen , dan zulk
• eene genaderyke beer chappy over de geheele aarde ,
• over al bet menschdom ?" bl . 155 . -- „ Kan 'er
• grooter loon op JESUS werk en verrichting gefchon .
„ ken worden, dan deeze Heerfchappy was?" [Zoude
dit Diet is moeten zyn ?] Deeze en diergelyke worden
door den Schryver aangedrongen op zulke wyze , als
men ligt kan bevroeden van iemand, die de meest aangenomen gevoelens is toegedaan , en welken bet Diet
ontbreekt aan bekwaamheid .
Ordertusfchen zal
men niet kwalyk doen met hetgeen bladz . 157, aan het
eind6, voorkomt , to vergelyken met hetgeen wy boven van bl . 1Q9 aangehaald hebben . -- Eene ftelling
vinden wy, bl . 158, waarvan wy nog kortlyk uloeten
gewaagen : „ Het zou onteerend zyn voor bet hoogite
• Wezen, indien by , aan wien zulk eene Heer fchappy
„ wierd overgegeven, Diet God zelf wart ."
„ Kan
• God de eer , die Hem alleen toekomt , aan . , een
„ fchepzel geeven?" vraagt de Schryver . - Iemand,
die wat anders dacht dan hy, zoude kunnen antwoor .
den : Neen : maar God kan wel willen, dat aan eenig
gefchapen VJeezen eene ondergefchikte eer worde he .
wezen , dat alie tong belyde , dat JESUS CHRISTUS de
Heer zy, NB , tot heerlykheid Gods des hailers . Men
behoeft daaiom Diet to vraagen ; „ Kan God een
„ afgod nevens zich plaatzen ?" zo als hier bi . 1s9
gefchicdt .
Doch wy willen hier afitappen en ons bericht eindig en
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gen met gene aanmerking over cen gezegde , dat wy
Diet volkomen verfl :aan . Spreekende van bet altelige
lot , hetgeen ban to duchten ftaat , die van CHRISTUS
Diets meer willen weeten „ dan bet geen men van
• eenen voornaamen Zedenlecraar zou kunnen verwach• ten ;" die hem , misfchien , „ boven MUHAMMED ,
• ZOROASTER , of CONFUCIUS ftellen , maar zyn ge• bled , zyne Leer Diet erkennen," (wie de Schryver
hieronder al begrype, verklaart by Diet duidelyk) zegt
by bl . 164 . „ Men mag nog zo veel uitvinden , om
• then Godsdienst der natuur kracht en fieraad by to
• zetten ; men mag Theophilanthropynfche Maatfchap„ pyen oprichten , en zich bezwaaren met een juk
„ van plechtigheden , moeilyk om to dragen ; maar
• men vindt dat geheim Diet, dot God, by en in zich
;, zelven, uitgevonden en bepaald heeft, ter onzer be .
• houdenis ," enz . -- De Theophilanthropynfche
Maatfchappy willen wy liefst Diet oordeelen : zy is ,
in alien gevalle, beter dan drieste godverzaaking, of
blinde bygeloovigheid, en , misfchien, onder de beftuuring der Voorzienigheid , een middel om beide to doen
plaats maaken voor een redelyk en verlicht Christendom , hetgeen in Frankryk voor tien jaaren zo weinigen kenden , of nog kennen . Maar wat de Schryver bedoele met dat moeilyke juk van plechtigheden,
waarvan by fpreekt , betuigen wy Diet to vatten . Uit
den zamenhang zyner woorden kunnen wy Diet denken, dat zyn oogmerk zoude zyn de Roomfche Kerk
daarmede to gispen : en , evenwel, zien wy Diet, waar
wy zyn zeggen anders moeten thuis brengen .
Wy neemen- hiermede ons affcheid van den Hoogge •
leerden ROYAARDS , wiens arbeid zekerlyk by veelen
aangenaam zal zyn , en metterdaad blyken draagt , dat
by zyn onderwerp heeft doorgedacht , gelyk elk oplettend Leezer zal erkennen, fchoon by Diet in alle ftellingen , of zelfs niet in de hoofdzaakeu, met den Schryver
inttemme .
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Leerredenen over eenige gewigtige Leerflukken van den
Christelyken Godsdienst . Dirnende tejens tot eene Proeve van eene Bybelfche beharrdeling der Catechismusflofen . 3de Drietal. Zondag IV, VIII, en XIII,
JTaar agter twee Aanhangzels , over do daar by in
aanrnerking komende plaatzen des 0 . T. nevens eene
Leerrede over Openb . XXII: 13 . Door P. H . VAN LIS,
Predikant to Tholen . Te Utrecht, by W. van Yzerworst .
In gr . wo. 220 bi.
p denzelfden voet , dien de Eerw . VAN LIS in twee
voorige Stukjens , by de verklaaring van de 7de,
23fte, 251 e, zde, 3de en I5de Afdeelingen van den
leidelbergfchen Catechismus, verkozen heeft to volen (*), worden ook bier de Ode, 811e can i3, de Afdeefingcn behandeld . 'Er is nog eene Leerrede bygevoegd
over Openb. XXII : 13, (irk ben de Z1fa en de Omega,
iiet begin en bet einde , de eerfle en de laatfle ,) die
men , als een byvoegfel tot de verklaaring van . den
dertienden Zondag , kan aanmerken . Over de 8fte Af
deeling zyn ook twee Leerredenen . De eer1 e handelt
opzetlyk over de leer van God, die den grondflag van
g1len Gods .lienst uitmaakt, waarvan in den Catechismus
wel Been melding words gemaakt , maar, naar 't oordeel van den Schryver, die de geheele Godsdienstleer
in alle byzonderheden by den Catechismus fchynt to
willen verhandeld hebben , nergens voegelyker kon ingevoegd worden . Achter den 811en en I3den Zondag
zyn ook nog twee Aanhangzels geplaatst , over de
daarby in aaninerking komende plaatzen des O. T .
Gen . 1 : 26. HI : 22 . XIX: 24 . Num . VI : 24.-26 . Pf.
XXXIII : 6 . XLV: 7, 8 . CX : I . Spr. XXX : 4 . Jef.
VI: 3 . XLVIII : 16. LXIII : y, io . Gen . XXXII : 24-3o.
Exod . III : 4 . Pf. II : 7 . CII : 26-2$ . Spreuk . VIII :
2 .--31 . Jef. VII: 14 . IX : 5 . Jer. XXIII : 6 . Mich,
V : I , die den bedievenen en orik nog al liberaalen
fchriftunrlegger kenmerken . Over 't geheel houdt zich
de Eerw . VAN LIS aan 't oude . Hy is nogthars geen
vriend

0

(*) Zie craze Atg . Vad. Letterocf. voor 1798, bl . 243, en
coor 1799, bi . 293 .
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vriend van fystematifche kunsttermen , die by in 't
Voorbericht zegt opzetlyk voorbygegaan to zyn, omdat
bet, zynes oordeels, meer dan ooit noodzaaklyk is, om
de Christelyke Godsdienstleer-e , gezuiverd van alle de
wartaal eener daarin ter kwaader uure ingeroepene Bo .
vennatuurkunde, (en, zoo 't heeten moet, Wysbegeerq
to ,) in haar eigen, eerbiedwaardig , Godlyk, beminnelyk fchoon to voorfchyn to doen treeden . -- Leezens.~
waardig zyn ook 's Mans aanmerkingcn deswegens, in
de tweede Leerrede over den Wen Zondag, b] . 85, 86,
91 , 9a . Ow dan everwel by bet vastgettelde leerbegrip to blyven , moesten bier en daar bepaalingen en
onderfcheidingen aangenomen worden , di,- de vereischte duidelykheid misfen , en altyd veel flof tot navraag
overlaaten . Zou 't Wet zoo gelegen zyn, met 't geen
de Eerw . VAN LIs , bl, 85, 86 , over de uitdrukking
van den Catechismus, ,, aangezien 'er maar den eenig
Goddelyk Weezen is," heeft ter neder gefchreeven , en
wy hier nog willen overneemen ? „ Hy gehruikt
bier eene uitdrukking der fchoolfche Godgeleerdbekt
(Goddel), , k wwezen) , ont den eenigen waaren God aan
to duiden . Men heeft in de Godgeleerde fl:eizeis
die henaaming ingevoerd , om daar door een onderfcheid to maken met bet gene men in God een per.
foon noemt , en om des to beter to beweeren die il :elling : „ dat, offchoon dq Vader Zoon en ti . Geest,
„ als perfoonen in God , van elkander onderfcheiden
„ zyn, egter daarom toch de leere van Gods eenheid
Dit is intusfchen
„ orgefchonden bewaard blyft ."
zeker, de uitdrukking, Goddelyk wezen, vind men in den
Bybel niet : zy is ook niet duidelyk , en (in den gewoonen Godgeleerden zin genomen) ('x) niet voikomen
juis*,
want il,
(*) „ Te weten , voor de esfentia Divines
kan my daar door niets anders vertegenwoordigen, dan alle
de Goddelyke vohnaaktheden to faam genomen (Complexus virtutum divinarum) of met andere woorden , de vohnaakkte natuur van God (perfectis(hna natura Dc .)
Maar dan is
de zin aileen deze ; „ daar is gene aliervolmaaktfle Goddelyke
• natuur, waar aan drie onderfcheiden perfoonen decl heb• ben ." Maar dit is de iuiste leere des Bybels niet ; d :e
zegt ons , „ daar is een God, en egter zyri Vader Zoon en
• Geest onderfcheiden' Dee!genoten der Goddelyke Maje~, f}eit . "
Meer eigenaarrig zou de uitdrukking, den God0 5
Y
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juist, niet in den eigen geest der Bybelleere .
Veel
klaarder, eigenaartiger, en beter, is de Bybeltaal zelve , daar is maar eon God ."
Intusfchen komt
hier weder to pas , bet Been wy reeds meermalen aanmerkten : in den tvd toen de Catechismus wierd opgefceld, fprak men allerwegen zoo , en ons leerboek is
dan niet to befchuldigen, dat het de taal zyner eeuwe gebruikt , en 'er den best mogelyk gezonden An
aan geeft .
Voor bet overige, ziet men, dat by
bet l in de zaak zelve , met Gods woord volkomen
cens is."
delyk wezen, de Bybelleere voordrogen, als men
ftond , eon opperst rvezen (unum ons fupremum)

'er door ver-

: maar dan is
tech ncg de eigen Bybeltaal beter en klaarder, daar is den
God.
Doch het lust my niet, in deze Schoolfche termen
meerder om to wroeten . - 6! Dat men zig alleen by den
Bybel hield, die immners ook de beste uitdrukkingen verkoren heelt , om ons dat van God to zeggen , wat wy weten
moeten ? "

Zes Leerredenen, de beoeffening van den Christelykest
Godsdicnst betrefende . Door PAULUS BONNET , Predikant to Rotterdam . Te Utrecht , by W. van Yzer. In gr. 8vo . 333 bl. behalven eene lanworst, 179g
fpraak van XXII bl.
en zestal Leerredenen , waarmede de Eerw .
E
in zynen meer dan tachentigjaarigen ouderdom, nog lets tot opwelcking, befturing, bemoediging

BON-

NET,

en vertroosting zyner Rotterdamfche Gemeente , van
welke by, in eene voorafgaande Aanfpraak, by voorraad, op cene gemoedelyke wys, affcheid neemt, in
deze onrustige en bekommerende dagen , heeft willen
nalaaten . De eerfte, over Spr . XXII : 6, heeft ten opfchrift : 's Heeren raad ten zegen van de jeugd.
De tweede , over den Brief van Judas vs . 3, De verplichting van den Christen tot Christelyken flryd.
De derde, over den zelfden text , Hoe moot do Christen voor bet geloof firyden ?
De vierde , over
i Thesf. V : ig, Bluscht den Geest niet tilt. -- De vyfde , over den zelfden text , Noodige waarfchuuwing
bluscht den Geest nict uit .
De zesde , over Micha

P. BONNET, ZES LEEItREDENEN.

319
cha VII: 7, Der Godvruchtigen betaansenlyk gedrag ,
an troost in beproevende tyden . - Als men in aanmerking neemt, 't geen de waardige Gryzaart, in de voor .
afgaande Aanfpraak , to kennen geeft , dat naamelyk
bet een en ander, by t uitfpreeken kortelyk gemeld,
im klaarheidsbalve wat uitgebreid is , dan zal men
zich over de uitvoerigheid van deze Kerkelyke Rede .
voeringen minder verwonderen . Hier en daar zou een
kundig Leezer, die niet to flyfzinnig is, om de groote
verbeteringen der uitlegkunde van den Bybel, in onzen
leeftyd , to erkennen , in de verklaarrng en toepasfing
van bybelfche uitdrukkingen, wel een weinig meer opgeklaarde begrippen en vaster uitlegregels ver'.an2en
desniettenrin draagen deze Leerredenen allerwege dui .
delyke kenmerken , zoo wel van de fchranderheid en
't welwikkend oordeel des achtingwaardigen Opflellers,
21s van grondige kennis , en door eene veeljaarige oefening vermeerderde bedrevenheid in 't leerflelzel der
Hervormden , 't welk de Leeraar toegedaan is . Alles
ademt eene zuivere en warme zucht , om , op dezen
rondflag, vastigheid in 't geloof en godsdienflige vergetering to bevorderen : waarom wy nret twyfelen, of
men zal, ook buiten de Rotterdamfche Gemeente, een
genoegzaam aantal Leezers kunnen aantreffen, die den
waardigen BONNET voor deze nalaatenfchap hartelyk
zullen danken .

Yler Kaapfche Brieven , inhoudende allergewigtigfe tydingen wegens de aankomst en verdere afreize van de
vier Zendelingen J . T. VAN DER KEMP, J . J. KICHE'
RER, EDMUNDS en EDWARDS, enz . Te AmJleldam,
by J . Weppelrnan . In gr . wo. 14 bl.
en ziet uit deze Brieven, dat de Broeders van der
M
Kemp en Kicherer, uit de fchoot van bet Zendeling- Genootfchap , in de Bataaffche Republiek gevestigd, afgevaardigd , om in Afrika bet Euangelie aan
Heidenen bekend to maaken , hunne werkzaamheden ,
met twee Engelfche Breeders Zendelingen Edmunds en
Edwards, in diervoege verdeeld hebben , dat van der
Kemp en Edmunds naar de Kafl'ers , Kicherer en Ed .
wards, en nog een jongelirg, die ook eene byzondere
roeping tot bet Zendeling - work in zich incende to ont .
dek-
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dekken (*), en zich op de Kaap de goede Hoop ook
by bun vervoegd had , naar de Bosjesmannen onder de
flottentotten, voorheen een roofziek yolk , maar voor
eenigen tyd met de Christenen bevreedigd, tot bet be .
doe lde einde zouden afreizen . Ouatrent deze reizen
worden bier eeeige omttandigheden medegedeeld , die
evenwel weinig meet behelzen , dan een verflag van
vooraf, en order weg, gehoudene predikatien en oefeningen, en van de hoop, die men daar onder de Chris .
tenen heeft opgevat , van den gewenschten uitflag de .
zer onderneemingen . Kicherer was reeds met de zynen
tot by de Bosjesmannen gekomen , en had 'er ook, met
behulp van medegenomen tolken, eenige poogingen be .
gonnen, om die natie een denkbeeld van 't Opperweezen in to boezemen . Van der Kemp met de zynen had
de reis afgelegd , tot op een afitand van drie dagreiZees.
(*) Om een Zendeling to worden , is , volgens 't algemeen
gevoelen van deze lieden , niet alleen een zeker foort van
opgewek'heid daartoe noodig, maar men moet eeue byzondere roeping van den Heere tot dat werk
dekken,

in

zich ont-

De vroeg/le Gefchiedenisfen van den Bybel , voorge/leld
in Gefprekken , onder bet doen van Zomervandelingen . Uit het Hoogduitsch . Ifle Deel , behelzende de
Gefchiedenis der dartsvaderen . Te Amllerdam , by
J . R . Poster , 1799. In 8vo. 222 bl,
nder de middelen , om jonge lieden in de hoofd-

Ol waarheden van den Godsdienst to onderwyzen, verN

dient, onaes oordeels, eene aanzienlyke plaats, dezelven m .-t de Gefchiedenisfen van bet Oude en van bet
Nieuwre Verbond gemeenzaam to doen bekend worden ;
Ge chiedenisfen , in welke die waarheden als ingevlogten zyn , en met welke zy gelyktydig worden voorge .
draagen . Van bier dat de nuttigheid van de kennisfe
der Bybelfche Gefchiedenisfe allerwege wordt toegef cmd .
,hlleenlyk valt de vraag , op hoedanig eene wyze hat
onderwys daarin moet worden ingericht ? Den Bybet
to laaten doorleezen , van bet begin tot het einde, was
de web, welke van veelen, vooral in vroegere dagen ,~
daar-
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deartoe wierdt ingeflagen . De kundige Vertaaler van
dit Werkje keurt dit gebruik of, oindat zulk eene
agtereenvolgende leezing door de kinderen, veelal, als
eene moeilyke taak wordt befchouwd , en ook luttel
voordeels aanbrengt . Hy geeft daar van de volgende
redenen . Het veri}and der kinderen is niet, imtners
zeer zelden, gefchikt, om den Oosterfchen fchryftrant,
in welken de Bybelboeken opgeficeld zyn, to vatten .
Veele zaaken, die in den Bybel voorkoomen, b . v. Ge .
flagtregisters, Landverdeelingen, Kerklyke en Burger .
Tyke gebruiken, zyn van geen belang voor de Jeugd .
Waarby nog koomt, dat onder bet agtervolgend bybelleezen, zaaken voorkoomen, welke men aan de Jeugd,
die veelal nieuwsgicrig en vraagagtig valt, niet behoorlyk kan ontwikkelen .
Zeer gefchikt oordeelen wy bet tegenwoordig ge .
fchrift, om de Jeugd, op eene aangenaame wyze, met
den hoofdzaaklyken inhoud des Bybels to doen bekend
worden. Len Onderwyzer, van eenige leerlingen, van
beiderleie kunne, verzeld, ontvouwt bier dien inhoud ,
by manier van gemeenzaame gefprekken , in een reeks
van wandelingen , met welke zy , naa fret afdoen van
andere bezigheden, zich verlustigen . Zonder tot onbeichaafde platheid to vervallen , daalt de Onderwyzer ,
in de wyze zyner uitdrukkingen en de manier van ver .
haalen, tot de vatbaarheden van kinderen neder . Zommige voorvallen, die voegzaamst aan kinderen onbekend
worden gelaaten , verzwygende , weet by over eenige
duisterheden, die evenwel van gewigt zyn, een licht, aan
de kindfche bevattingen geevenredigd, to verfpreiden .
Tot eene proeve der manierr van verhaalen, valt onze
keuze op AftRiHAMS optogt om zynen Zoon to ofieren .
„ Eens (dus luidt bet verhaal) gaf GOD aan dbraham
bet bevel : neem uwen Zoon , begeef u met hem op
dien berg, dien ik u zal aanwyzen, en offer hem daar
aan my . De arme Vader wist niet wat hem overkwam , dat by zyn kind, bet welk by zoo hartlyk lief
bad, met eigen handen om bet leeven moest brengen .
Maar by beminde zynen GOD echter nog meer , en
dacht, fly heeft hem aan my gegeeven , Hy zal hem
ook weder hebben , wanneer Hy zulks begeert . fly
kan evenwel zyne belofte aan my houden .
Terf}ond maakte by gereedheid tot de refs . Op den volgenden morgen vroegtydig belaadde by eenige ezels
met
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met leevensmiddelen , bout en offergereedfchap , en
reisde met Ifaak en Dog een paar jonge knaapen voord .
By zeide Diets van dit alles aan zyne vrouw, want
die zou hen Diet hebben laaten gaan , of zou, van then
tyd af, zich zelven (zelve) doodgefchreid hebben ; by
zeide aan haar , dat zy henen gingen om daar to offeren . Met een bezwaard hart reisde by voord, en wanneer by den jongeling zoo aanzag , dan had by wel
reden om to weenen . Goede jongen , dacht by, wanDeer gy wist , dat dit de laatfte gang in uw leeven
ware, dan zoude gy Diet zoo vergenoegd naast my he .
weidra zal ik u Diet meer zien,
Den gaan . GOD !
ik moet alleen buiswaard keeren, en ach! wat zal uwe
sraoeder zeggen , wanneer zy hoort dat gy dood zyt
Menigmaal kwamen de traanen in zyne oogen, en by
rnoest die verbergen , opdat Ifaak die Diet zien zoude . Doze ging ondertusfchen vreedzaam naast hem
Nu hadden zy reeds twee dagen gereisd .
voord .
Eindelyk zagen zy op den derden dag den berg voor
zich , bet was de berg Moria, op denwelken naderband Jerufalem en de tempel zyn gebouwd geworden . Toen zy nu nader by denzelven kwamen , liet
by de jonge knaapcn met de ezels beneden aan den
berg . Hy nam bet offermes , bet vuur , bet welk zy
hadden medegenoomen , wyl zy daar geen vuur konden maaken , en Ifaak zelf droeg bet hout , dat hem
verbranden zoude. Zwygend en met moeite kiommen zy opwaard . Ifaak verwonderde zich nu , Va .
der , zeide by , daar is hout en vuur , doch waar is
bet offerdier ? Heb daar geene zorg voor , zeide zyn
Vader , GOD zal reeds een dier voor zich uitgezocht
hebben . Ifaak dacht : dat zy boven op den berg
wel een diet zouden vinden, en ging onbezorgd voord .
Nu waren zy op de hoogte . Zy ftapelden zoden en
feenen op elkanderen tot een altaar , Abraham lei
bet hout op hetzelve , en nu ---- nu ging by fidderend tot Ifaak . Bet kan Diet helpen , myn Zoon ,
zeide by, gy zyt bet offerlam -- u moet ik flag.
want God eischt dit . Ifaak wist Diet wat
ten
hem gebeurde, weemoedig zag by op tot zynen Vader,
wien de oogen vol traanen waren, die geduurig langs
zyne wangen afrolden . Maar by wist dat zyn Vader
hem lief had, en dat by zoo lets zeker Diet doen zoude, wanneer bet de wil van GOD nict ware . Zonder
te-
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tegenfpreeken liet by zich binden, en op bet hout leggen . Beevend greep de Vader nu bet mes , en bet
trilde hem in de hand, by vatte zynen Zoon in den arm,
nu wilde by bet hem in de borst itooen nu -- nu
ten . (De kinderen hielden de oogen digt, om bet niet
to zien, of leiden de hand op de borst, als of zy den
sleek voelden.) Eensflags riep eene ftem : Abraham!
Abraham ! houd op ! doe den jongen niets ! (Nu namen
zy alien de hand weder van de oogen af.) Nu heb ik
u als een vroom man leeren kennen , wyl gy bet diet .
baarlte, dat gy op de waereld hebt, my hebt willen op .
offeren . Hier verzekerde GOD hem nogmaals, en met
duuren eede , dat Hy zyne nakomelingen talryk en gelukkig maaken wilde , en dit was toen ten tyde de
grootite vreugd, die men kon uitdenken . Ondertusfchen
had Abraham zich uit zyne groote ontroering h2rfteld,
nu maakte by vol blydfchap zynen Ifaak los, en by werd
hem als op meuw gegeeven . Echter was nu alles bier
tot eene offerande gereed, toen beklaagden zy zich, dat
zy geen dier hadden om to offeren . Maar ltraks ruischte
sets achter hen in een kreupelbosch , een ram of wild
fchaap was met zyne kromme hoornen in bet hout ver .
ward . Dit Bier werd voordgehaald, geflagt en verbrand .
Nu trokken zy vol blydfchap teru , en verhaalden aan
Sara alles, wat voorgevallen was . Deze zal ten hooglten
verwonderd geweest zyn ." Dus loopt dit verhaal ; waarby , veelligt , zommigen vreemd zal dunken , dat
geen der kinderen op bet flagten van een Zoon door
zynen eigen Vader eene bedenking oppert : een zeer natuurlyke inval , en niet boven bet bereik van bet kinderlvk verttand .
Het verhaal van JosEFS verblyf ten huize van po
TIFAIt willen wy hier nog overfchryven .
,, 3 ofef was
DU in Egypten aangekomen, en wyl by een jong mensal
was, die ook een goed vocrkomeu had , kocht Potifar
hem , die daar by den ironing hoofdman over de lyfwachten was. Wyl deze eenen grooten omloop van
lanobouw, veele akkers en vee bezat, zoo had by zulke flsaven noodig . Yofcf wilt zich zoo wel by zynen
beer bemind to maaken, to weer , daar by de landbe.
zigheden ook reeds verftond, dat zyn beer hem tot eenen
opzichter over alies maakte . Zoo weet de goede GOD
immers middel, door welke Hy bet den vroomen licden
draagelyk maaken kan, zelfs dan, wanneer zy ongeltuk•
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kig zyn . Nu had fofef bet goed . Hy befchikte bet
gene gedaan moest worden , en deed anders niet , dan
dat by bet opzicht over de flaaven voerde, en uitgaf en
ontving . Maar zyn beer bemoeide zich met niets meer,
en leefde to huis naar zynen lust. Nu gedroeg .7ofef
zich als een eerlyk mensch , by was getrouw , vervreemdde en verzuimde niets, en hield goede orde . Om
kort to gaan, zulk eenen goeden opzichter had Potifar
nog niet gehad . Maar by zag ook kennelyk den zegen
in zyne landbouwery, want by werd van tyd tot tyd
iyker. Natuurlyker wyze achtte by hem nu des to
sneer . En, denkt nu eens, wyl zyn beer hem lief had,
zoo dacht zyne vrouw, dat zy hem ook wel mogt beminnen ; zy liefkoosde hem, en gaf hem dikwyls to
verftaan , dat by met haar gemeenzaam zou omgaan .
Doch Yofef wist dat dit eene groote zonde is, en ontweek
haar altyd . Eens waren alle de lieden van bet huis , op
eenen vroegen morgen 3 ter itad ingegaan, en hadden
een feest willen bywoonen ; niemand was t'huis , dan
alleen de vrouw, doch deze lag nog to bed . 3'ofef moist
niets daarvan, doch by had toevallig in de nabyheid
roan bet flaapvertrek sets to doen, toen merkte zy, dat
by daar was . 31ofef, kom eens binnen, riep zy . Die
wist niet , dat zy nog in bet bed lag, echter moest by haar
als zyne meesteres gehoorzaamen , en dus ging by in
bet vertrek . Tcen wilde zy, dat by by haar in bet bed
zou ~aan liggen . Hemel I hoe verfchrikte by op dezen
voorflag . Hoe, zeide by, zou ik zulk eer. groot kwaad
doen, en tegen mynen lieven GOD zondigen? Uw goede
man bemint my zoo zeer, en heefc my alles overgegeeven ; en ik zou dan zoo la-.g zyn, en u zyne vrouw,
bet eenige , dat by voor zich zelven behouden heeft,
verleiden? Neen, nimmer t En wanneer bet eens daartoe
kwam, en een ander zag bet! Wie toch zou h°t zien,
zeide zy, myn man is immers niet t'huis, en ook al bet
ander yolk is weggegaan . Echter ziet bet de lieve GOD,
gaf by ten antwoorde . In bet kort, by deed bet niet . Zy
gaf hem nog de vleiendfte woordjens , en wilde hem
eindelyk by zyn overkleed naar zich trekken . Toen liet
9ofef zyn kleed vaaren, en liep weg . Maar nu was bet
wyf oak als raazend . Op eens begon zy een verfchrik •
kelyk gefchreeuw, zoo dat de lieden, die nog daaromtrend waren, alle byeen liepen . Wat is bet toch ; wat
is bet toch? Kunt gy bet wel denken, menfchen, ach,
al-
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alle myne leden trillen, - die Hebreeuwfche flaaf kwam nu - by my voor bet bed, - en wiide my wat
kwaads veegen , doch wyl ik fchreeuwde, liep by weg,
en liet door angst zyn kleed leggen . Toen haar man
t'huis kwam , verhaalde zy bet hem even zoo . Na ,
tuurlyk was deze zeer vergramd , terftond liet by de
wacht komen , en myn goede lofef moest in de ge .
vangenis . "
Terwyl wy onze blydfchap betuigen, dat de Uitgee .
ver een zoo kundigen Vertaaler heeft gevonden, als aan
dit Werkje zyne moeite heeft to koste gelegd, voegen
wy 'er onzen wensch nevens, dat by in den genoegzaamen aftrek aanmoediging za1 vinden, om bet Tweede
Deel fpoedig to laaten volgen .
.be tientallige verdeeling der nieuioe Maten en Gewigten,
zo als die ingevolge de Staatsregeling zal worden ingevoerd. Eerst ontworpen door een aantal Geleerden
in de Eranfche Republiek , met ovcreenkomtt van verfcheidene Mogen ieden van Europa, en thans aldaar
in gebruik gebragt . Op de eenvouivig/le en klaarfle
wyze befchreevcn en derzelver nuttigheid aangetoond,
door een Liefhebber der hViskunde . Te &nJlerdaw, b3
J. A . Crajenfchot . In 3vo . 43 bl .
beknopt Werkje wordt alles, wat men behoort
weeten, omtrent den grondflag der nieuwe FranIfchentoditMaaten
en Gewigten , met genoegzaame klaarheid
en naauwkeurigheid aangeweezen . Ook wordt eene aaniaande invoering van dit nieuwe ftelzel ook bier to ]an .
de merkelyk gemakkelyk gemaakt , door bet uitdetken
van zeer gefc ikte Nederduitfche naamen , die met do
Franfche konsttermen uitfeekend overeenftemmen . Vervolgens toont de Schryver de groote voortreffelykheid van bet nieuwe ftelzel boven dat der oude Maaten en Gewigten , door in korte woorden bet gemak
der Decimaal rekening open to leggen, en zulks met
de oplosfing van eenige rekenkundige voorflellen to
bevestigen .
Tot befluit volgen eenige rekenkundige
tafelen van vergelyking der oude en nieuwe Maaten
en Gewigten , en van eenige tafelen van zoortgelyke
zwaarte .
r~
LETT . I3oo . NO . 3 .
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Veelen zullen denkelyk zeggen : waartoe alle deeze
nieuwigheden? Wy zyn aan bet oude gewoon, en kun .
nen 'er mede voort . Ondertusfchen twyffelen wy niet,
of een aantal derzulken zal van gedagten veranderen,
door eene nadere overweeging der tegenwoordige verwarring en moeijelykheid in dit ftuk , die hen denkelyk
niet ten vollen bekend zal zyn . Wy zullen hierom een
gedeelte, van 't geen de Schryver dienaangaande op bl .
33 en 34 heeft to boek gefteld, affchryven .
, „ De ellemaat , by de voetmaat vergeleeken ,
„ (zegt de Schryver) is nog veel erger, om dat eene
• Amtlerdamfche elle omtrent a61 duim maakt, in an• dere plaatzen zyn de ellen iets grooter of kleiner, zo
• dat 'er genoegzaam geene overeenkomst is , welke
• van dat gevolg is, dat een Titnmerman aan geen
• Kamerbehanger eenige maat kan opgeven, of by moet
• bet eerst met de el meeten , welke voor hem zo on„ gewoon is , als voor den Kamerbehanger de voet . -• De Landmaaten zyn van denzelfden aard ; bykans ieder Stad heeft haare byzondere Roede en Landmaat
der
•• men zal verbaasd ftaan, als men hier over naziet de
• tafelen van IKNOOP, achter de werkdaadige Meetkunst
„ van MORGENSTER . -- De Koornmaaten en die van
„ natte Waaren zyn zo verfchillend van de eene plaats
„ tot de andere , dat weinig menfchen de Proportien
„ daarvan bekend zyn . De Gewigten a! wederom bet
„ zelfde . Amfterdam alleen heeft zeven byzondere zoor.
„ ten van gewigten . i° Het Waag Gewigt voor zwaare
„ goederen . a° : Het Troisch Gewigt voor de metaa„ len . 3° . Het Brabandsch Gewigt voor garens en vlas .
„ 40 . Het Apothekars Gewigt. 5° . Het Goud en Ju„ weelen Gewigt in Caraten . 6° . Het Zilver Gewigt
„ in Engelzen en Aazen . 7° . Het Esfay Gewigt in Pen„ ningen, en mogelyk meer zoorten . - Als men deeze
„ opftapeling van verwarring befchouwt, heeft men jaa„ ren noodig om zich die een weinig eigen to maaken,
„ en men kan dezelve nimmer, dan met de grootfte
„ moeite en zwaare rekeningen, vergelyken," enz .
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De kennis van den Schepper uit zyne fchepzelen, of
korte Schets der natuurkennis voor de ,jeugd, tot een
grondjlag van alle GodsdienJlig onderwys , door J . A .
UILKENS, .fl. L. M. Phil . Dr . en Predikant to Eenrum . Te Groningen , by J. Oomkens , i8oo.
In
8vo . 50 bl.
eeze, hoe zeer bekuopte, Natuurkundige onderrichting, in vraagen en antwoorden voorgefteld, bevat
D
een fchat van waarheden en byzonderheden, niet alleen
de aandagt der jeugd , maar ook van bejaarder perfoonen, overwaardig . Niets zouden wy dienftiger oordeelen, dan dat dit boekje op alle laagere fchoolen wierd
aangenomen , om de jeugd in hetzelve to oeffenen ,
eer men overgaat tot andere zaaken, die deels minder
zeker, en deels minder gefchikt zyn voor de vermogens
van het ontluikend verftand . Onder anderen zal dit
boekje van veel nut kunnen zyn, tot het uitroeijen van
cen aantal vooroordeelen , die , door de algemeene on .
kunde der opvoeders in de meeste klasfen , van geflagt
tot geflagt worden voortgeplant . Ondertusfchen vreezen wy , dat dit boekje niet al to gunftig zal worden
opgevat by zommige bekrompene, doch in hunne eigene
oogen toch zeer bekwaame, Godsdienftige onderwyzers
der jeugd . Doch patientie ! fchoon zullts niet wel in
eens gefchieden kan , zal echter allengskens , door
bet meer en meer in gebruik brengen van nuttige leerboeken , een aantal van verouderde wanbegrippen en
vooroordeelen worden vernietigd . Wy twyffelen niet,
of dit nuttig Werkje van den Eerw, tILKENS zal tot
dit heilzaam einde kragtdaadig medewerken .
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Ilet Leven van CATHARINA DE II, Keizerin van Rusland. Met Pourtraiten . Uit het Fransch. Me Deel.
Te flmJlerdam, by J. Allart . In gr . 8vo . 344 bl.
enoeg hebben wy , bet Eerte Deel deezes Werks
G
aankundigende (*), van de herkomst, en den fchryftrant daar in gehouden , gezegd , om door 't een en
ander de nieuwsgierigheid uit to lokken , en met voorbeelden ons zeggen geftaafd . Wat wy toen bybragten, geldt ook thans, alleen met deeze uitzondering,
dat geene der vreemde, burlesque en van bet overige des Werks zo wydverfchillende Brieven van TOM
DRAWER aan WILLIAM PIT 'er in komen .
De Keizerin aller Rusfen treedt bier weder to voor •
fchyn in eene gedaante, welke geenzins to haarer eere
ftrekt ; en zou dit Werk , uit hoofde van de aaneenfchakeling van flegte bedryven , walchlyk om to leezen, en bet opgehangen Beeld al to afzigtig zyn om
lang befchouwd to worden, indien 'er niet veel afwisfelends van eenen anderen aart in voorkwam .
Want, gelyk de Leevensbefchryver fpreekt, „ fchoon
„ CATHARINA de gruwlykheid haarer wanbedryven
„ trachtte to ontveinzen , of liever , fchoon zy zich
„ vleide , dat haare Onderdaanen van bet aandeel, dat
„ zy aan den dood van haaren Gemaal had, geheel
„ onbewust waren , gevoelde zy , dat de herdenking
„ van deezen dood niet zo fpoedig zoude zyn uitge„ wischt, en dat men bet denkbeeld daar van niet
„ dan door nieuwe fchitterende daaden en door ge„ lukkige onderneemingen zoude kunnen verwyderen .
„ Maar zy wist teffens, dat 'er nog veele hinderpaalen aan deeze onderneemingen in den weg tonden,
len
,, en dat de bekrompenheid haarer Geldmiddelen en de
„ Staatkunde haar den Vrede aanbevolen .
Zy
„ hieldt zich van toen of bezig met bet beftier van
„ haare uitgebreide Staaten , met de voortzetting van
„ den Koophandel, met de vermeerdering der Zeemagt,
„ en vooral met de meest gefchikte middelen om
„ geld to hebben , zonder evenwel de zuinigheid to
„ betrachten . "
Naa
(*) Zie onze Vaderl. Letteroef. voor 1799, bl . 446.
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Naa bet befchryven van veele aanflagen tegen haar ,
welke zy met veel beleids ontkwam, van den Moord
aan Prins IWAN gepleegd , van wisfelingen in haare
Minnaryen en Gunftelingen, vermeldt de Leevensboeker : „ Ondertusfchen wilt CATHAXINA de gefc'nikt• tte middelen to bezigen om haar gezag to bevesti• gen . Zy hieldt zich bezig met nuttige hervormin• gen en inrigtingen . Zy verbeterde de Rechtbanken .
• 7,y ftichtte Schoolen , Gasthuizen , Volkplantingen .
., Zy trachtte aan haar Volk liefde tot de wetten in to
„ boezemen , en hunne zeden door onderwyzing to be• fchaaven . Nayverig van eene magt, die geene paal en kende, greetig na alle foort van roem, wilde zy
• len
• to gelyk Veroveraartter en Wetgeeffter zyn . Mid• den ouder de zamenzweeringen , die gefmeed wierden
• om haaren Throon om ver to werpen , bezig met
• de toebereidzelen tot eenen Oorlog , die alle haare
• aandacht fcheen to moeten bepaalen , en aan minne• f reeken overgegeeven , verzuimde zy niets om zich
• achting to verwerven en verwondering to baaren ."
Met genoegen zien wy haar eene verwarde en onze .
kere Regtsgeleerdheid in Rusland verbeteren , en eeii
nieuw Wetboek vervaardigen . Leezenswaardig is de befchryving van haare Volksoproeping, ter gelegenheid
van dit Wetboek , 't welk zy aan Afgevaardigden uit
geheel haar Ryk deedt voorleezen . „ Het goed., keurend baudgeklap brak dikwyls de voorleezing voor
• een oogenblik af. Men roemde bet doorzicht , de
• wysheid , de menschkunde der Vorftin . Maar de
• vrees en vleiery hadden meer aandeel aan deeze lof• fpraaken dan de bewondering . Men wilde zich de
• gunst der Keizerinne bezorgen , of ten mintlen een
• Siberisch ballingfchap ontwyken . De Afgevaardig• den der Samoijeeden alleen dorften vryuit fpreeken .
„ Een van hun nam bet woord in naam van zyne Broedens, en zeide : Icy zyn eenvoudige en rechtvaardige
• ders,
., lieden . Wy laaten onze Rendieren in vrede weiden.
• Wy hebben Been nieuw LTletboek noodig : maar maak
• voor de Rusfen , once nabuuren, [Fetten, die hunne
• roofzucht beteugelen ."
\.Vie leest niet met genoegen , dat de Keizerin bet
nuttig ontwerp vormde , om verfcheide Geleerden na
bet binnenfie van haare uitgeitrekte Staaten to doen
reizen , ten einde de Aardrykskundige Ligging van de
Z a
voor.

330

HET LEVEN

voornaamfte plaatzen to bepaalen , de Lugtsgefteldheld
aldaar waar to neemen , den aart van den Grond , des7,e1fs Voortbrengzels en Rykdommen , als mode de Ze .
den en Inborst van vertchillende Volken , deeze plaatzen bewoonende , to onderzoeken ? Wie ziet Diet met
genoegen een PALLAS en FALK na de Landftreeken
van de Wolga , en de Gewesten van Orenburg , Ekatherinenburg en Cafan ; GMELIN en GULDENSTAD na
de oevers van den Don en Doniek tot den Dnieper
trekken ? als mede om bet geheele Land, dat zich
van flfirakan tot de grensfcheidingen van Perfen uitftrekt , to gaan onderzoeken ? Wie erkent Diet , dat
wy aan deeze Onderneeming de belangryke Werken
van PALLAS en GMELIN verfchuldigd zyn ? Wie erkent niet , dat CATHARINA, haare beweegredenen daargelaaten, die deels aan Staatkunde, deels aan Eerzugt
worden toegefchreeven , de Letterkundigen en Kunftenaars met yver aanmoedigde '? Dat zy nieuwe voorregten aan de Hoogefchool der Weetenfchappen to PeIorsburg fchonk, en dezelve uitnoodigde om by de naamen der geenen , die dezelve reeds aanzienlyk maakten , de naamen van verfcheide beroemde Vreemdelingen to voegen ? 't Was haar loflyk bedryf, bet getal
der kweekelingen van de Hoogefchool der Kunften, onder ELIZABETH gefticht , to vermeerderen , en de geheele inrichting to verbeteren .
Met minder genoegen zal men haar in den Oorlog
tegen de Ottomannifche Porte , afgewisfeld door veranderde Gunstbetooningen aan Minnaars , leezen ; althans ons hebben zy veel minder bevallen ; zo ook 't
geen in Poolen ten then tyde gebeurde.
Ontzetting houdt de aandagt gaande , by h2t lee .
zen van de misnoegens , in verfcheide deelen van bet
Ryk gereezen ; van de onderfcheidene Bedriegers , die
bewoogen werden om den naam van PETER DEN III
aan to neemen . De Opitand van WGATSCHEFF,
diens gedrag , voor- en tegenfpoeden , geeiadigd in
eene allerwreedfte Doodftraffe, hebben, onder veel verfchriklyks, veel leerzaams en menschkundigs . Veel
badt COXE (*) deswegen gezegd ; doch veel uitvoeriger
vinden wy dit alles bier geboekt,
Het
(*) In zyne Befchouwing der Maatfchappy en Zeden in rooen, Rusiand, Zweede, en • Deenernarken . Y1 :de D . Brief LWV.
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Het laatfte Boek deezes Deels is toegewyd aan 't
pen tusfchen CATHARINA en haaren Gunf}eling po .
TEMKIN voorviel ; de wyze , op welke zy haare Gunftelingen behandelde , vinden wy bier in 't breede ge .
fchetst ; waar toe ook dient her Gunftelingfchap van
ZA WODOFFSKY en ZORITZ ; - hoe de Rassfen weder
in 't bezit van de Krirn komen, words hier ontvouwd ;
als mede cATHARINA's werkzaamheden, om den GrootHertog , naa bet overlyden van diens Egtgenoote ,
welker dood op nieuw eene gruwzaame verdenking
doet gebooren worden , een tweede Huwelyk to doen
aangaan .
Wy hebben reeds bet Derde en laatfte Deel deezes
Werks ontvangen , en zullen bet eerlang onzen Leezeren doen kennen .
Nog deeze Chara&ertrekken kunnen wy onzen Leezeren niet onthouden .
„ Onophoudelyk door haare
„ groote ontwerpen vooringenomen , fcheen CATHARI„ NA niet dan aan vermaaken to denken . Haar tyd
„ was zoo juist verdeeW , dat zy tyds genoeg hadt
„ om met haare Staatsdienaaren to arbeiden , om nteu„ we Wetten to maaken , om zelve de Bevelen to
„ fchryven , die zy aan haare Afgezanten en Generaals
„ zondt , om eene aaneengefchakelde Briefwisfeling
„ met Geleerden en Kunftenaars to onderhouden , ona
„ aan haare Onderdaanen gezettelyk Gehoor to gee .
„ ven, om by alle de Vermaaken van bet Hof tegen„ woordig to zyn , en om zich aan Minnetreeken
„ over to geeven. Standvastig in haare Heerschzucht,
99 was zy dikwerf trouwloos in bet fluk van Liefde ,
„ en de konst van veinzen in den Minnehandel was
„ haar zoo geliefd als aan alle andere Vrouwen."
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Geheime 1necdotes , betrejenda den 41
4chttienden van
Fruttidor , en nieuwe gedenkfchriften der Gedeporteerden na Guiana , door henzelven gefchreeven , zynde
het vervolg van het Dagverhaal van RAMEL , inhoudende nieuwe omflandigheden , raakende hunne Deportatie en bun herblyf in de Colonie van Guiana ; de
ctankosnst van het Fregat la Decade , aan boord hebbende h9nderd en drie en negentig Gedeporteerden ;
den dood van RoveRE , LAVJF LEHEURNOIS , BROTHIER, GIBERT-DESMOLIERES, D'HAVELANGE, LETELLIER, mitsgaders van alles, wat to Guiana is
voorgevallen, tot den drie en twintigflen van Nivofe, het zevende 7'aar . flier is bygevoegd een Dog onbekend verhaal der Ontvluehting van PICHEGRU, BAR+
THELEMY , RAMEL , enz . hunne aankomst to Lon-

den , hoe zy ontvangen zyn ; hurne zamenkomst met
SIDNEY SMITH , en Historic der ontvluchting deezes Lngelfchen Generaals , door hemzelven vertaald ;
en eindelyk eene Memorie van BAt&OC - MAR13OIS , be .
treffende den achttienden van Frul idor .
flit het
Fransch vertaald. In den hlaag, by I . van Cleef ,
1800. In gr. 8vo . 198 bl.
adt men aan dit Boekdeeltje den Tytel gegeeven
van Tafereel der menschlyke Elenden, bet zou njet
ongepast geweest zyn ;
Menschlyke Elenden, die
to dieper moesten treffen, daar een groot aantal deezer
Lyderen, uit den zagten fchoot der weelde en des overvloeds gefehopt, in den diepen poel des gebreks en
verdriets nedertlortten en deels daar in omkwamen .
Hoe breedfpraakig en veel vermeldend de Tytel ook
moge weezen, zal bet, om onze Leezers met den Inhoud nader bekend to maaken , niet onnoodig weezen,
dezelve hoofdzaaklyk of to fchryven .
Op de Anecdotes, dell I8 van Frutidor betreffende,
volgen
Parys
twee Brieven van IDELARUE, over bet vertrek
uit
en overvoering na Guiana
Befchryving
van den I>:aat der Gedeporteerden aldaar, door een hunner
Twee Brieven van LAFFON-LADCBAT - Een
Brief van MURINAIS - Een Brief van BARTHELEMY
-- Twee Brieven van TRONcON-DUCOUDRAY - Tafeteel der Gevangenhuizen to Aochcfort , door RICHER .
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Hier op volgen de Gebeurtenisfen, die
SERISY .
in Guiana, naa de ontvlugting van acht Gedeporteerden , den negen en twintigften van Nivofe, bet zevende
Jaar, zyn voorgevallen - Brief van LAFFON-LADdBAT
en BARBe-MARBOIS aan den Burger Agent van h .-t Uitvoerend Bewind in bet Fransch Guiana, met bet bevel
des Commandants van Sinamary -- Twee Brieven, de
een van PIERRE MARIE DA * * * Curd van St . L . aan
zynen Vader , Proprietaire to V . . . ; de ander van BARB- MARB0IS aan zyne Vrouwe . ---- By deeze Brievea
is gevoegd bet Verhaal van de Aankomst en bet Verblyf der Gedeporteerden to Londen , gepaard met bet
verhaal der Ontvlugting uit Sinamary, door DELARUE,
Dit gaat vergezeld van een verhaal door SIDNEY SMITFI
gegeeven wegens zyne gevangenhouding , en zyne ontvlugting uit bet gevangenhuis de Tempel; gevolgd van
een herigt des tegenwoordigen flaats van alle de Gedep rteerlen . Een Gedenkfchrift van BARBd-MARUOIS en
veraceuigende Stukken fluiten dit Werkje .
Eigenaartig moeten Lotgenooten, in een gelyken ramp
ingcwikkeld , een zelfde overvaard doende , to zelfder_
plaatze geland , en op foortgelyke wyze behandeld , in
veele opzigten bet zelfde fchryven , wat de algemeene
lotgevalleu betreft ; dan hunne berigten ontvangen verfchillende wyzingen , zo uit den aart van elks Chara&er , als byzondere hem treffende omitandigheden .
Dit maakt in bet anders eenzelvig weeverhaal eenigzins
eene afwisfeling ; doch de jammertoon is Heeds de,
zelfde .
Wy hebben, dit ftuk leezende, to meermaalen ver
baasd geftaan , ons over bet lot der Menschheid bedroefd. Dit zal bet geval weezen van alien, die zich
tot bet leezen deezer rampen zetten -- Rampen , zo hoog
klimmeride, dat een hunner, en dit was nog maar de aanvang, fchryft ; „ Ik roep u tot getuigen, o gy dierbaare
„ flachtoffers, die under ROBESPIERRE fneefdet ! indien
• uwe deugdzaame zielen , aan de overzyde des grafs,
• nog deelen in onze rampfpoeden, o dan zult gy bet lee• ven niet meer vuurig verlangen, de haastige flag des
• byls, die op eens uw lyden eindigde, is minder of
• fchuwelyk dan die zielspynigingen, die doodsargften,
die aanhoudende fluiptrekkingen, die de fmarten des
• doods vereeuwigen, zonder rust to geeven ! Wlelhaast
71 zal
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• zal ROBESPIERRE een gevoelig en omzichtig Man
• fchynen ; want de Mannen, die , na eene negenjaa„ rige Revolutie en ondervinding , zo eene tiranny uit .
„ oefenen , zyn zo wel meer misdaadig als onver• fchoonlyk !" - En een ander vraagt , op bet
zeggen, dat by die Verbanning bet Bloed niet geftroomd
heeft : - „ Hoe? is dan alles, uitgenomen her ftorten
• van bloed , geoorlofd ? Men fterft ook zonder dat
• bet bloed ftroome! . . . Ach! indien gy myne mede• broeders in hunne langduurige en wreede doodsang• ften hadt hooren uitroepen - „ „ hadde bet den
• „ Hemel behaagd, dat men my op den i8 Fruc`tidor
• „ bet leeven ontrukt hadde !""
Aller lot leeze men in dit aandoenlyk Werkje . Wy
trekken nog dit kortlyk uit de opgave van den tegenwoordigen ftaat van alle de, op den Isden Fru&idor,
in bet VII jaar , Gedeporteerden . „ Van de zestien
„ Gedeporteerden na Guiana zyn 'er zes to Sinamary
• bezweeken onder den last der elende, en der affchu• welyke vervolgingen : als M . DE MURINAIS, TRONcON-DUCOUDRAY, ROVeRE, BOURDON (DE L'OISE),
„ LAVILLEHEURNOIS , BROT HIER . -- Acht zyn bet
• ontvlugt : PICHEGRU, DELARUE , RAMEL, DOSSON• V,JLLE, AUBRY, VILLOT, BARTHELEMY, LETELLIER .
•

• --- Van de Gedeporteerden, die weigerden to vlug• ten , leeven 'er flegts nog twee to Guiana ; BARBd• MARBOIS en LAFFON-LADdBAT . Deeze twee Gede.,
„
„
„
„
„
„
„

•
•

•
•
„

porteerden zyn nog to Sinamary ; de dood , die om
hen waart , heeft hen nog niet getroffen . Zy wagten
moedig af, dat Regtvaardigheid hen aan dit affchuwelyk verblyf zal ontrukken . Eindelyk hebben zy,
met 1o1-AIMS , de vrybeid gekreegen om na bet
Eiland Oleron to vertrekken ; mogten zy Wet bezwyken , voor deeze vryheid hun bekend wierde ! - Nog
twaalf Gedeporteerden waren onlangs , op dezelfde
wyze als PICHEGRU en diens Vrienden, gevlugt . Byna alle de Priesters, Journaalfchryvers, en Emigranten, waren door kommer en gebrek geftorven : voor
drie maanden, ten tyde van bet fchryven deezes Berigrs,, leefden 'er in Guiana niet meer dan veertig ! "
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Nederduitsch Taalkundig Woordenboek , door r . WEILAND . A .
Te dinffeldam , by J . Allart, 1799. In gr. 8vo. 27o bl.
eeds meer dan

jaaren

had de Maatfchappy der

twintig
R
Nederlandfche Letterkunde, to Leyden , het oogmerk aan
den dag gelegd , om een algemeen ornjchryvend Woordenboek
der Nederlandfche taale to vervaardigen , willende niet alleen de Nederduitfche taal in zo verre doen kennen , als
noodig is , om de fchriften, die in dezelve zyn opgefteld ,
Voor ieder verftaanbaar to maaken ; maar ook om den geheelen fchat onzer taale by een to vatten . Men weet, dat
dezelve zich , ter bereiking van dat oogmerk , een geruimen tyd onledig heeft gehouden, met het uitkiezen en uittrekken , of excerperen van woorden , uit verfcheidene boe.
ken en gefchriften, van de XlVde , XVde en XVIde Ecuwen , volgens een beredeneerd ontwerp , in 1773 , aan de
Maatfchappy voorgefteld , en door haar goedgekeurd , waar
door de Schryvers van die tyden in zeven byzondere tydperken zyn verdeeld geworden .
Het gevolg van deezer,
maatfchappelyken arbeid is niet alleen .geweest eene verzameling van verouderde woorden , maar tevens van de gemeene
landtaale, en van woorden tot kunften en handwerken be .
Zynde alle deeze woorden , op lair
trekking hebbende .
der Maatfchappye , door CORNELIS HEYLIGERT , in een met
wit papier ruim doorfchooten Woordenboek van HALMI
overgefchreven .
Ook heeft de Maatfchappy in 1787 , en
vervolgens, eene alphabetifche Woordenlyst, uit den voorhanden zynden voorraad overgenoomen , voor haare leden
doen drukken ; welke lyst , zo verre wy weeten , tot heden
niet vetder, dan tot het woord gepyn , gevorderd is, en waar •
fcllynlyk vooreerst niet veel meer vorderen zal.
By het eerfte inzien van dit uitgebreid ontwerp , alleen
voor zulk eene Maatfchappy berekend , kan men genoeg
o.pmerisen, dat deszelfs volvoering zeer veel tyd en moeite
Bovendien h~bben de tydsomftandigheden ,
moest kosten .
zedert eenige jaaren , zulk eerie werkeloosheid in de byzondere Maatfchappyen onzes Vaderlands , en vooral in die der
Nederlandfche Letterkunde to Leyden, veroorzaakt, dat men
niet fpoedig op eene uitvoering van derzelver ontwerp konde
hoopen . De geleerde en vlytige r . wEILAND kwam bier
door op bet denkbeeld, hoedanig by zyne landgenooten intusfchen van eenigen dienst zoude kunnen zyn , door een
gedeelte van dat groot ontwerp uit to voeren, en een Nederduitsch Taalkundig Woordenboek zamen to flellen , beandwoordende aan eenige vereischten , in bet beredeneerde plan
tot het vervaardigen van een algemeen omfchryvend Woorden-
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denboek der Nederlandfche taal , door de genoetnde Maatfchapp i opgegeeven , namelyk : „ orn by ieder woord aan
,, to teekenen , of bet een fub/lantivum, adjetlivum , of een
„ verbum , of een adverbiunr, enz . zy : by de fubfiantiva de
• genera en de declinatie : by de adjeftiva de gradus com.
„ parationis : by de verba de vorming van bet imper feetum
„ en pr~eteritum , en in welken zin zy als aOiva, pasfiva of
• neutra , of communia gebezigd worden ; en by de verbet
• compojita , waar de prepofitio feparabilis, en waar infepa• rabilis zy , op to geeven ; en daar by ieder woord vol.
• gens zynen oorfprong to fpellen , voor zoo veel die to
• ontdekken is, en tot hetzelve die fluitletters to bezigen ,
• welken in bet meervoud , en de derivara voorkomen ,
• uitgezonderd de V en Z , weiken in F en S zyn verwisfold
feld geworden . Wyders iederen klinker, die eene verlen• ging noodig heeft, met zyns gelyken to verlengen ; en
„ voords her onderfcheid tusfchen ci en y, e en ee, o en
„ oo , met alle mooglyke naauwkeurigheid in acht to nee„ men ."
De Schryver deelde dit zyn zeer nuttig ontwerp, in Oogst .
maand 1796, aan de algeme,~ne Vergadering van de Maatfchappy der Nederlandfche Letterkunde to Leyden , mede ;
met dat gevolg , dat men zyn beraamd ontwerp algemeen
goedkeurde, en hem tevens , op zyn verzoek , toeflond , om
van den voorraad, door de Maatfchappy reeds verzameld,
zodanig gebruik to maaken , als by , ter zamenflelling van
zyn Taalkundig Woordenboek, nwgt noodig oordeelen . Thans
is bet eerfte Deel van hetzelve, behelzende de letter A,
door hem in bet licht gegeeven , hebbende in navolging van
J. C . ADELUNG , in deszelfs Grammatisch-kricifches Worterbuch der Hochdeutfghen Mundart , tevens de verfchillende
beteekenisfen der woorden aangetoond , en derzelver oor.
fprong, voor zo verre by then konde ontdekken , aange .
wezen .
Om eene proeve van den arbeid des Schryvers , in deezen, to geeven , kiezen wy zyne ouifchryving van bet woord
4rbeid zelve .
„ ARBrID, z . n ., m . (dat is, zelftlandig naamwoord , man.
lyk) des arbeids, of van den arbeid ; her meerv . i s niet in
gebruik : in den arbeid . HooFT .
„ Het woord grbeid wordt gebruikt , zoo wel om daar
mede de aanwending der ligchaarns- en zielskragten , als
ook datgene , war door deze aanwending voordgebragt
wordt , aan to duiden . Ten aanzien van de eerfle beteekenis , zegt men in eenen eigenlyken zin : een zware , zure,
digte arbeid. Zynen arbeid verrigten aan den arbeid
gaan
vergeeffclsen arbeid doen . Figuurlyk, voor de iAwendige beweging van levenlooze ligchan en , byzonderlyk
die,
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die , welke door gisting veroorzaakt work : de wyn --•
het bier is in den arbeid, is aan het gisten . Ook voor moeite, last , bezwaar : dat heeft my veel arbeid gekest .
De Kryghsraet gaet belaen in arbeit, on met eere
't Belegh to wederflaen, ten dienst van hunnen heere .
VONDEL .
„ Insgelyks is arbeid, eertyds , voor ellende , fmert , ver .
driet, enz . gebruiklyk geweest, dewyl finert als een geduu .
Age arbeid is , door welken de vermogens van ligchaam en
geest gekrenkt worden ; waarom VIRGILIUS de rampen en onheflen , welken de Trojanen troften , illiacos labores noemde.
By OTFRID . komt arabeit, meermalen, in dezen zin , voor.
Ook vindt men het dus in de BYBELVERT . gebezigd : gy hebt
my arbeyt gemaeckt met uwe fonder . En nog zegt men van
eene barende vrouw : in arbeid gaan
in arbeid zitten, enz . Ooh wordt arbeid allecn, fomwylen , voor het
baren genomen : hebt gy waergenomen den arbeydt der handen ?
BYBELVERT . By K ;LIAEN labor parturientiurn ; in welken zin
TATIANUS dit woord reeds gebezigd heeft : thanne thas uuib
gebirer then kneht, ju ni hugot thera arbeiti, d . 1 ., volgens
de tegenwoordige overzetting , wanneer eene vrouw bet kin-

deken gebaard heeft, zoo gedenkt zy de benaauwdheid niet
meer .
Zoo heeft ook de BYB . 1477 , in arbeide fyn en
gaen van kinde : doe daer Rachel in arbeide van kinde was .
„ In de andere beteekenis , of voor datgene , wat door

de aanwending onzer ligchaams- en zielskragten voordgebragt
wordt : dat is zyner handen arbeid , dat heeft by vervaardigd .
Ende by gaf haar gewas ende haren arbeyt den fprinckhanen .
BYBELVERT .
„ Om de voetmant

in verzen to vinden , hebben de Dichters dit woord , fomwylen, verlengd en arrebeid gefchreven ;
by voorb . voND .
En moede van den last des arrt beyts to draegen .
„ Doch dit is niet na to volgen (*)„
„ Arbeid, alem . en frank . arabeit , oud tweed. arfwode,
ysl . erode , is , waarfchynlyk , van ons , oudtyds algemeen ,
doch thands alleenlyk in den Bommele,rwaard , en in de Betu.
(*) De Schryver bedoelt bier zeker, dat men bet niet behoore na
to volgen . Want flechts middenmaatige Dich ters hebben getoond, du
zy deeze en andere feilen van VOND L wel alegelyk wisten no to vol-

gen . Maar zyne fchoonheden . . . .11 01 dre konden ay nooit
reiken 1
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xuwe , nog gebruiklyke eeren , voor ploegen, gr . aipevr, lat.
arare, goth . arjan, angelf erian, ysl . eria afkomftig ; welke
alien hunnen grond vinden in bet verouderde zelffl . naamw .
ar, of er, voor aarde, en de moeilyke bezigheid van ploegen landwerk , voornaamlyk, fchynen aan to duiden , waarom
ons arbeid, oorfpronglyk , ten aanzien van den landbouw
lagt gebezigd to worden , nadien der menfchen eerfte ateid zekerlyk in bet omfpitten en bewerken van de aarde
beflond, terwyl bet vervolgends tot de overige bezigheden
des menfchelyken levens overgebragt is ."
Niet altyd is de Schryver zo uitgebreid in zyne omfchry
ving - ook behoeven veele woorden zulk eene omflandige
verklaaring nier . De volgende, die, Etymologisch befchouwd,
bet verfchil hefiischt, of men antwoord antwoorden, of andwoord, andwoorden moet fchryven , is kort en zaakelyk .
,, ANDWOORDEN, onzydig werkwoord , gelykvloeijend met
bet hulpwoord hebben . Van andwoord : ik andwoordde, heb
geandwoord . Andwoord geven, met den derden naamval des
perfoons , en bet voorzetzel op , voor de zaak : ik heb hem
op al zyne vragen geandwoord. Oolt figuurlyk : hare oogen
andwoordden zynen oogen, door de ongedwongenfle uildrukkingen
van vreugd . Van bier ook andworrder .
„ e4ndwoord is zamengefleld van and, gr . Am, goth . anda,
angelf, and, dat tegen, weder beteekent, en woord. Het is,
derhalve, zooveel als tegenwoord, wederwoord, en andwoorden , zooveel als tegenwoorden , wederwoorden. M . STOKE
en vele anderen der Ouden (ook de BYBELVERTALERS en
VONDEL) bezigen andwoord, meestal , in bet vr. geflacht ;
doch bet tegenwoordige gebruik , overeenkomfhg met bet
goth . andawaurdi, bet fr . th . antwurti , en bet angelf . andwyrd , verkiest bet onz . geflacht , dat ook bet geflacht van
bet enkelvoudige woord is . Oudtyds werd andwoord ook
andworde, andwerde gecchreven ; doch bet verfchil dezer
fpelling is , waarfcbynlyl .t , uit bet verfchil van tongval ontftaan "
Voor dit Nederduitsch Taalkundig Woordenboek heeft de
Schryver eene Inleiding geplaatst, welke, over bet geheel genomen, met opzicht r :ot de fpelling der woorden , cene beandwoording der taalk :undige vraagen is, welken de Maatfchappy der Nederlandj the Letterkunde , den i iden van Hooymaand 1775 , aan ha, ire Leden heeft voorge(leld, ten einde
dezeiven, onder bet 7erzatnelen van voorraad voor cen algemeen omfchryvend V iroordenboelt , ook tevens zouden bedacht zyn , op bet v erzamelen van de noodige bouwftoffen,
tot her opmaaken v in eene volledige Grammatica der Nederduitfche taale . T )eeze Inleidin is zeer goed gefchreven,
en geeft een geleide lyk denkbeeld , of overzigt, van de regelen onzer Spraake , Intusfchen velt men een verkeerd oordccl
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deel over dezelve , wanneer men die , als eene geheel nitgewerkte Nederduitfche Grammatica, tracht to doen door
gaan , of dezelve , als alles afdoende , aan anderen wil aanpryzen : daar WEILAND zelve zegt : dat by die Inleiding alleenlyk gefchreven heeft, om de taalgronden aan to wyzen,
waarop zyn Woordenboek gebouwd is , en geenszins als cene
volled ge Nederduitfche Spraakkunst .
In deeze Inleiding handelt de Schryver r . van de Letter en
en derzelver gebruik , en 2 . van de algemeene taaldeelen, of
deelen der Rede
befchryvende, in de eerfle afdeeling ,
na de vorming der letteren, bun getal en verdeeling opgegee .
ven to hebben, de verlenging of verdubbeling der Klinkeren ;
en de nit andere tanlen ontleende woorden . En in de tweede
afdeeling de Zelfflandige Naamwoorden , Lidwoorden, Byvoeg.
Tyke Naamwoorden , Yoornaamwoorden , WYerkwoorden
Deel.
woorden, Bywoorden, Voorzetfels , Voegwoorden, en Tusfchen •
werpfels .
Wy hebben deeze Inleiding , over bet geheel genomen , met
veel genoegen geleezen, offchoon wy omtrend eenige byeonderheden geenszins eenflemmig met derzelver opfleller
denken . Wy zullen eenige van die byzonderheden bier ter
plaatfe aanvoeren .
Na dat de geleerde WEILAND (bl . 85) heeft opgegeeven
dat de naamvallen , doorgaands , den naam dragen van nominativus, genitivus, dativus, accufativus, vocativus en ablativus ; of, volgends de vertaaling deter Latynfche woorden ,
noemer , teeler , geever, aanklaager , roeper en neemer ; of,
geiyk anderen willen, werker , eigenaar, ontvanger , lyder ,
teehoorer en derver ; terwyl wederom anderen nog andere
benaamingen aan dezelve geeven : voegt by 'er by . dat zoo
wel de Latynfche als de Nederduitfche benaamingen der naamvallen niet zeer gepast zyn, en bet begrip van de betrekkingen
der naamwoorden flecht uitdrukken : weshalven by bet ook
verkieslykst geacht heeft , zich van geene derzelvcn to bedienen ; en van de naamvallen fpreekende, dezelven met de
cenvoudige benaaming van den eerflen , tweeden , derden ,
enz . beefs onderfcheiden . Schoon wy den Schryver volkomen vryheid laaten , om de naamvallen enkel by den naam
van eerflen, tweeden, derden en vierden to benoemen ; zynde
dit door L. VAN BOLHUIS , in deszelfs beknopte Nederduitfche
Spraakkunst, uitgegeeven door de lvlaatfchappy : tot Nut van
't Algemeen , 1793 , bl . 24 , reeds gedaan ; zo zyn ons echter
de gewoune benaamingen der naamvallen , tot heden , niet
zo ongepast voorgekomen , als de geleerde WEILAND zegt,
dat ze zyn . Want , zonder van de Latynfche naamen der
naamvallen bier lets to willen melden , zo is bet ons voorgehomen, dat de benaamingen der Nederduitfche naamvallen ,
welke door bet Genootfchap Natura U Brae , tegen den
rpraak-
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fpraakkundigen MOONEN, zo verkeerd waxen voorgefleld , in
een zeer goed licht geplaatst zyn , door H . HOUTA%4 , in d--s .
zelfs Onderzoek over de benaamingen der Nederduitfche Naamvallen ; to vinden in de Tael- en Diehtlievende Oefeningen
van Kunst wordt door arbeid verkreegen, D . 1 . bl. 147- 1 s 8Dan , van meer gewigt , is de byzondeiheid van WEILAND,
om namelyk, in plaatfe van zes Naam' alien , zo als de
meeste onzer Spraakkundigen ook one fpraake, even als
der Latynfche taale, toekennen, fechts vier naamvallen aan to
neemen weshalven de vocatives by de ecrfte (of rominat.),
en de ablativus by de derde , (of dativus) door hem wordt
ingevoe,d . Men weet , dat A . L . Kotc, in zyn Ontwerp der
Nederduitfche Letterkonst, do Naamvallcn maar tot vyf bragt,
voegende mede den derden en zesden naamval by een : outkennende verder ook den 4blativus. Ook weet men, dat
in zyne lenleiding tot de kennisfe van bet verL. TEN KATE
hevene deel der Nederduitfche Sprake, D . I, bl . 327 s zegt :
dat men , ten naauwite genomen , zoude kunnen zeggen ,
dat onze voorouderen niet meer dan vier naamvallen onderfcheidenlyk gebruikt hebben ; want (vervolgt by) de eerfte
en vyfde (nominat. en vocat .) gelyk oak do derde en zesde
(dat . en ablat .) waxen by hen dezelfde . Doch tot heden
fcbynt die reden , by de overige taalkundige Schryvers , gee .
Pen invloed genoeg gehad to hebben , om hen bet gewoone
fpoor to doen verlaaten . WEILAND alleen heeft zich overtuigd gevonden , en beweert , hl . 88 zyncr Inleiding , dat
men , in de daad , de bepaaling van bet getal an de naa .
men der naamvallen meer , als eene faaffche navolging van
.bet Latyn , dan als op de noodzaaklykheid en bet taaleigen
gegrond , kan befchoawen . Ook fchynt by, ten dezen op .
zichte , in zyn gevoelen nog verfterkt to zyn geworden ,
door het gezegde van 1 . C . ADELUA'G , ten aanzien van de
Hoogduitfche taal . Immers dteze, over de natuur der Naamvallen handelende , zegt , volgens de Vertaaling van wEILAND, bl . 89 zyner Inleiding : „ Wy hebben eigenlyk niet
veer, dan vier, of ten hoogfte, vyf naamvallen ; en de Latynfche ablativus is, in bet Hoogduitsch, niets minder dan
een naamval , dewyl by eene waare omfchryving van den
datii'us met een voorzetfel is . Moesten alle diergelyke , door
voorzetfels omfchrevene , betrekkingen en omftandigheden
IcAAMVALLEN genoemd worden, dan zou men vyftig , ja honderd, naamvallen moeten aanneemen, zonder daar by icts
to winnen ; en den dativus, wan cer die bet voorzetfel van
voor zich heeft , als eenen eigenen naamval, onder de benaamini; van ablativus, to doen voorkotnen , is regte apenliefde
voor de Latynfche taal ."
Men zal niet kunnen ontkennen , of 'er heeft tusfchett
de Hoog- en Nederduitfche taalen eene groote overeenkomst
plants,
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plaats , zelfs zoo , dat vericheidene rcgelen van de eerfte
overeenftemmen met die van de laatile ; terwyl de uitzonderingen in de eene taal ook wel eens uitzonderingen in de
andere taale zyn . In geheel Duitschland , by voorb . n temt
men iemand, die een antler dient , een belienden , offchoon
geheel Duitschland weet, dat, volgens den grond der deelwoorden, de Heer eigenlyk de bediende is - en dit zelfde
geval heeft ook in Nederland plaats . Het is dus ook zeer
mogelyk, dat dezelfde berispirgen, die in Iuitschland Leek
houden, ook in ons Vderland van kragt kuanen zyn : intusfchen behoort men altyd zeer omzichtig to wezen , in bet
maaken van vergelykingen, en vooral in bet toepasfen van
zodanige gezegden .
Het blykt intusfchen , uit de woorden van ADaLUNG, door
WETLAND aangehaald, zelve, dat die Schryver niet enkel vier,
maar ten hoogfen vyf naamvallen, in de HoogduitCche taale
nanwezig ftelt ; Icomende daar in met A. L . Kort overeen . Hy
zag derhalven geen kans om den vocativus, of vyfden naamvat , zo geheel uit zyne Spraakkunst weg to fchuiven . Ten
minfle, by zegt, ccen bladz . verder, dan de geleerde WEILAND
ons de Vertaaling gegeeven heeft (°) s „ De Duitichers on• derfcheiden bet voorwerp van den tweeden perfoon flechts
• in bet enkel geval van den eerften en derden, wanneer
?, een manlyk voornaamwoord als een zelfflandig naamwoord
• gebruikt wordt. Groote geleerde! Myn Duitfcherl Weshal.
• ven zy ook, in dit gevat alleen, een wezenlyken vocativus
• bezitten ." Wel nu, zy bezitten dan een vocativus! Maar
bezitten wy then dan ook niet?
Of men nu alles wat ten voordeele van den Ablativus, en
deszelfs aanwezen in onze Spraake , gezegd kan worden,
meer ter verdeediging van eene flaaffche navolging van bet
Latyn, dan van bet eigenaartige onzer Spraake, zoude moeten
aanzien, dit ontkennen wy mede to gelooven . Integendeel
meenen wy, over deze en foortgelyke uitdrukkingen, vryelyk
to mogen zeggen, bet geen HUYDECOPLR, met betrekking tot
bet gevoelen van TEN RATE , over den ziblativus abJolutis
fchreef (f) : namenlyk, „ dat 'er veel onder de Latinismata ge„ told wordt, bet geen niet meer een Latinismus, dan een Teu„ tonismus geweest is, en nog is." - En wat zou ADELUNG, in
Nederiand zynde, ten dezen opzichte , niet gezegd hebben ,
wanneer men hem had doen zien , niet alleeu dat 'er een
Ablativus in ons taaleigen doorblinkt , maar zelfs dat 'er over
het beftaan van een 4blativus abfolutis , in vroeger jaaren,
door
O Urnfilndliches Lehrgebaude der Deuifchen Sprache, B. 1 . z. ;9t.
Edit. Leypz . 1782 .
( 1D Proeve van Taal- en Dichttunde, D. !1!, bl. 323, in Sr . 8vo,
LE'"T. 1803 . rlo . 8 .
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door seer taalkundige mannen hevig getwist is (*) . Deze toch
komt wat nader aan de Latiniswata, en wordt, om die reden, ook zelden gebruikt, en evenwel is hy, by onze oude en
bedendaagfche taalkundige Schryvers, to ontdekken : by voorb,
in onze EYRCLVERTAALING, Exod. XXII : 14 . XXXIV: 15 en
Dan . II : 29a en, met tenige mindere blyken van Latynfchen
invloed , I . WAGENAAR Befchryving van dmfrerdam, D. 11.
B . !V bl. 341,342 . B. X. bl. 12, enz . Dit zouden zekerlyk
by ADELUNG zoo veele proeven van regte apenliefde zyn, voor
bet Latyn ; maar bet zyn toch proeven van Nederduitfche
Schryvers ; proeven, aangevoerd door N . HINLOOPEN, C11 Mr .
2 . H . ALEWYN, welke laatfte met HhJxDECOPER, ten dezen opzichte, zeer veel verfchifde, doch der waarheid hulde deedt,
en in den Bybel vondt , het Been zyn tegenfchryver niet
had kunn,n vinden. Eindelyk , het zyn proeven van diezelfde Bybelvertaalers, die WEILAND zo dikmaals , tot ftaaving van zyn gezegde, aanhaalt, en van den zuiver Nederduitsch fchryvenden f . wAOENAAR .
Wy zouden, om alle deze aangevoerde redenen, zwaarigheid maaken, orn met den Schryver van dit Woordenboek to
i1ellen : dat 'er maar vier naamvallen in once tail aanwezig
zyn, en wy zouden dit nog to meerder doen, om de twee volgende redenen .
1 . (3m dat ivy onderfcheid niaaken tusfchcn een naamva!
en tusfchen de bulging van een naamval. En dit onderfcheid
zal geheel duidelyk voorkomen , wanneer men in aanmerking
neemt, dat een perfoon, of zaak, welke door een zelfitandig naamwoord uitgedrukt wordt, in onderfcheidene gelegen .
heden, betrekkingen, of gevallen kan voorkomen, en derhalven i, als werkende, lydende, wordende, zynde ; 2 . of, als
eigenaar en bezitter van lets ; 3 . of, als lets ontvangende ;
4, . of, als hert voorwerp van werking ; s. of, als aangefproten ; 6, of, al : lets misfende, of ergens beftaande . Deze zes
gelegenheden der naaniwaorden noemt men 1lraarnvallen ; en
men zou wczenlyk een kunstfluk verrichten , wanneer men
die gelegenheidsg;:vaIfen tot zulk eene menigte moist to
brengen, als ADELUNG zegt, dat in fommige taalen gefchieden
kan . In het Latyn, Fransch, Italiaansch, Engelsch , Hoogen Neder-duitsch, hebben ten minften geen meerdere naamvallen plaats. Doch de verbuiging der woorden , in deze
naam() Men zie de Brleven van de gebroeders VAN LEEUWAARDEN , en
van s, HoYDCCoPEF in de Werken der ilaatfchappy der Ndert . Letterk. to
.2yden, D . I . - IJUYOECOPER, in zyne Protve van Taai- enDichtkunde,
I). UL b! • 3 17--3_6, en z. H. AI_EWYN , verdediging van den No
mir.-ativus
s alJo'atis, met -erwerping van den .4blativus, in de Nieuwe Bydragen, D . IL b! . 737- .,7^., en iP rken der Draatf, der Nederl. Letter.
hntte, D . Ul . bi . i (; :) , in de runt .tniu~•
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naamvallen voorkomende, gefchiedt by de verfchillende Natien
op verfchillende wyzen ; wordende de tweede , derde en vierde naamval , by ons eigenlyk alleen de gebogene naanivallen
genoemd , om dat zy door de buiging van hunne voorzetfels beheerscht worden . Wil men no vier byzondere buigingen ftellen , wy hebben 'er niets tegen . Maar hoe is
dan bet gezegde van den taalkundigen A . KLUnT, in zyne
Gefiachtlyst der Zelfflandige Naamwoorden, zesde Druk , bl.
68, r. 5 van onderen, in de .Ant. to verftaan : De tweede naamval heeft geen van. Men zegt in denzelven : bet
bock myns vaders. Maar als men van gebruikt, dan is dit de
zesde naamval . Zo dat men wel zegt : Prinfen van den bloede ;
rnaar alsdan is bet de zesde naamval , met de tweede ?
2 . Men zou nog to meer by bet gewoon getal dezer Naamvallen mogen blyven , om dat men daar door de zodarnigen to
gemoete komt, die de Latynfche, of andere der b ovengenoem.
d e taalen regelmaatig geleerd hebben ; en de Latynfche taal,
vecial , voor een richtfnoer hunner taaloefeningen houden .
Men zal bier niet tegen aanwenden , dat men bier door nog
meerder Latinismata kan verkry4en , bet tegendeel is bewezen ; om dat liefhebbers van to ''~ennis , elks taaleigen, bet
best door vergelyking weeten op to maaken . Ja, onze groote
fpraakkunftenaar en gefchiedfchryver HOOFT, zou nimmer zullie vorderingen en Route ftappen , in onze wezenlyk ryke
moedertaal, gedaan hebben, indien by niet telkens die verge .
lykingen , tusfchen de Latynfche en Nederduitfche taalen ,
of zinperken , had gemaakt , welken men in zyne CXXVI
Traerneemingen op de Pollandl he taale, geplaatst achter TEN
1cATE'S 4and tot de Ned. Spraake , D . I, bl. 711-- 743 ,
telkens kan zien doorhlinken .
Wy hebben opzettelyk onze gedachten, over dit Werk van
den bekwaamen en yverigen WEILAND, zoo omitandig voorgedragen ; eensdeels om dat men door hetzelve een uitniuntend
oogmerk tracht to bereiken, waar toe dit Woordenboek zeer
gefchikt is ; en ten anderen om aan deszelfs Schryver, en
anderen, gelegenheid to geeven , om zommige zaaken , in de
Inleiding voorkomende , in nadere overweging to neemen .
lets dat men, na luid der korte Voorrede, van den Schryver,
by de voordzetting van zynen arbeid , zeker mag verwachten .
Rudimenta, of gronden der Nederduitfche Spraake . Uitgegeeyen door de Maatfchappy : Tot Nut van 't Algemeen . Te
Leyden, Deventer en Utrecht , by D . du Mortier en Zoon,
1 . H . de Lange en G . 1' . van Paddenburg en Zoon . In
wo. 94 bl.
e Bataaffche Maatfchappy : Tot Nut van 't Xlgemeen, federt denzelver oprichting steeds yverig werkzaam geA a 2
weest
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weest aynde, om bet onderwys op de Nederduitfche Schoolea
van dienst to zyn, heeft dit weder getoond in bet uitgeeven
dezer beknopte Spraakkunst ; ten einde men de jeugd, op do
Schoolen, eene zuivere Nederduitfche taale zoude kunnen leeren f.hryven . „ Te lang, (zegt zy, in bet kort bericht, voor
deze Rudimenta gFplaatst) wierd dit by onze Natie verwaarloosd, waar door fommige lieden zelfs in den waan fchee.
net, gekomen to zyn, dat onze zzchtvloeijende en woordenryke moederfpraake aan geene regelen gebonden ware. Deze
A4aatfchappy dacht geheel anders : zy bekroonde eene Nederduizfc.ke Grammatica van L. VAN BOLHUIS, en gaf vervolgens
tweemaalen eene Rudimenta , als prysvraage , op , zonder
echter daar door in de gelegenheid to komen , om cene
der daar op ingezondene Verhandelingen to kunnen bekroo .
Den ."
Het fchynt dat deze to leurftelling_en , In bet beardwoorden
dezer op wgeevene prysvr :Iage, der Maatfchappye hebben aangezet om de hereiking van haar alzins nuttig doel niet lan .
ger aan bet al, of stet inkomen van voldoende ftukken, to
laaten afhan^en. Immers deizelver algemeene vergadering van
Augustus 1797 , oordeelende , dat eene hernieuwde opgave
van deze ltoffe de bereiking van derzelver nuttig oogmerk
alleen vertraag-le , droeg, om die reden, de bezorging van
eene Nederduitfche Rudiments aan Hoof+beftuurders op, w el .
k e eene Commisle nit bun mid .'.en benoemde, beflaande (zo
als tray nit zeker gedrut :t verflag van Hoofibeftuurders, den
Iaatiten van Zomermaand 1799 aan de [)epartementen gezonden, gezi(-n hrhben) nit de Burgers H . TICHELAAR, G . BRENLER A BRANDIS
C . WERTZ en A . H . VAN GELDER ; welke gele .
genbeid gevonden hebben om cen reeds vervnardigd Werltien
van 0 . VAN VTRIK Fransch Kostfchoolhouder to AmJlerdam,
volgeus hurt ontWerp gefchikt, en door then man, order haar
opzicht , tot eene Rudimenta gevormd , gemelde Maatfchappy
aaa to bieden : welke laatfte bet eertteStulcjen van d :zelve heeft
in het licht gegeeven ; terwyl bet tweede, volgens bet Voorbericht van den achryver, eene fchets van opftellen zal be .
1ijeizen, om door de leerlingen to worden overgefchreven, en
tevers de Spel- en l:aalfouten . die daar in met opzet, doch
oxdenlyk gemaakt zyn, to verheteren .
De Schry°ver draagt de gronden der Nederduitfche Spraake
in XLII byzon :iere lesfcn voor die men . uit vergelyking van
bet geral hiadzvden . uit welken dit Stukjep beTlaat , geenszexis uitgebrci I kan v r,,vachten . Zy handelen 1 Over de
Spraakkun.t in ha algemeen . 2 . Over de Woordgronding in het
aigemeen . -+ . Over oe ( eflac ten Getallen en Naamvallen in
het alve :neen a, . Over de Lidwoorden . .5 . Over de ZeltJlandi8e Naa~ewlo .den sit he; a .5etncen 6 . Voorbeelden van derzel
yei' vcrbuijiei, y . 'an etc byvoeglyhe N¢amwoorder, its 't al-
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en derzelver verbuiging. 8 . Aanrnerkingen op die
verbuiging, en over de trappen van vesgelyking . o. Over de
Poornaamwoorden en derzelver verdecling,
lo. Over de ver.
1 i . ,lanmi'rkingen op die verbuiging der Toornaamwaorden
buiging . 12 . Over de Werkwoorden in het algemeen, a) over
de w)zen, b) over dc tyden , c) over de Perfoonen , -n de
vervoeging der Werkwoorden . 13 . Pan de onzydige en weder .
keerige Werkwoorden . 14 . Over de onperfoonlyke Werkwoorden, en eenige aanmerkingen op de l#'erkwoorden in het algemeen
15 . Over de Deetwoor(len . 16. Van de onveranderlyke Woorden. 17 . Over de Letters , en derzelver onderfc'"eiM Over de Woordvoeging in her algemeen .
den gebruik .
i9. Over den werker en lyder in het algemeen . zo . Over
my, myn, myne en mynen . 21 . Over eens, eenen, van eenen,
van eene . 22 . Over hem en zich, hun en hen . 23 . Over
als en dan . 24 . Over het gebruik der Xoordletters . 25 . Over
de Lees- of Zintekens, en 26. Over hes afkiippingt- of weg .
neevdngs-teken .
Taalkundige gronden der Jeugd bevattelyk voor to draagen, is zeker geen gemaklyk werk, en cischt een byzonderen
fly), die zich tot lien van het kind vernedert ; terwyl het
verfland van bet bind . den gewoonen, of manlyken ftyl niet
bevatten, of 2 Ch tot denzely n verheffen kan . Oeze opmerking, welke men by bet beollrdeelen van alle geCch iften voor
kinderen , altyd voor den geest behoore to hebben, is ook
met betrekkirg tot dit Werkjen van nut . Eon enicel woord,
bet welk der jeugd eerie bevattelyke leidraad geeft om verder
to denken, geeft aan dez,:lve veel ineer licht, dan zonay .i s
veele lange redeneerirgen . By voorbt-eld : wan:teer c . vAsr
DER 11 ALM, in zyne Nederduitfche Spraekkunst veer de Yeugdt,
2de Stukjen , bl . 54, vraavr : wit z to de lydende Werkwoorden ?
en andwoordt : „Lydende Werkwoorden zyn, wanncer de bedreven daadc aan ons zelven gefchiedt ; waarom die Werkwoorden altoos bet helpwoord warden by zich hebben, by voorb .
geJlooten, ge/lagen , gedragen warden, en sneer anderen ;" dan
is de herinnering aan dat hutpwoord warden, een vast kenmerk voor de jeugd, om to beproeven wat lydende Werkwoor.
den zyn .
Minder duidelyk is, om die zelf le reden , de daarbp vol .
gende vraag en bet andwoord van gemelden c . VAN DEK PALM.
Wat zyn de Onzydige Werkwoorden ?
Andw. Wanneer de Werkwoorden geene overgaande daad
betekenen , noemt men die Onzydigen, by voorb. blyven, xit P
ten, Jfaan, en meer anderen .
Beter vinden wy, oni die reden, de volgende korte befchry .
ving, in deze Rudimenta, bl . 24, van de Werrwoorden l;egeeven, als wyzende juist dat duidelyk kenmerk aan . bet
r , Ottwelk va vu rsr.M's laatstgenoefnd andwoord mist.
gerneen ,
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zvntaE Werkwoerden zyn dezulken , waar by men bet woord
WORDEN niet kan plaatfen ; als gaan, flaapen, zuchten, enz.

want men kan niet zeggen gegaan worden , gefaapen wor.
den, enz."
Daar elke bydrage, tot het meerder en geregeld aanleeren
onzer moedertaale , voor dezelve van gewigt kan zyn , zo
verblyden wy ons over de uitgave dezer gepaste Rudimenta ;
en gaan, om die reden, eenige weinige feilen voorby , welke
wy aan de onachtzaamheid der Drukkers toefchryven ; daar
dezelve ook zekerlyk, in eenen tweeden druk, then de Werken dezer Maatfchappy Met zelden ondergaan, weggenomen
zullen worden . Alleraangenaamst zal bet ons, en gewisfely!c
alle taalheminnaars zyn , wanneer de Maatfchappy : Tot Nut
van 't Algemeen, hen eeriang in ftaat moge flellen , om eene
gelyke fpeiling to kunnen bekomen ; zynde door dezelve ,
volgens de Handelingen der 4lgemeene Vergadering van 1799,
hl . 2 jo, bet volgend twaalftal burgers, alphabetisch voorgefield , tot dat einde verkozen : namelyk : L . BICKEtt, L . VAN
BOLHUIS , G . BRENDER A BRANDIS ,
Y. VAN HAMELSVELD,
J. LUBLI14K
de YOnge, A . LOOSJES P . Z ., A . KLUIT , J . DK
BRUYFF, J . H. VAN DER PALM ,
P . WEILAND .

M . STUART , H . TICHELAAR CO

.De Hyperboreeifche Ezel, of de Hedendaagfehe Befchaaving .
Tooneelfpel, door A . VAN KOTZERUE. Te lmflerdam , by
J . W . Smit, i8oo . In 8vo . met de Opdragt 6o bl.
eeze Hyperboreeifche Ezel is niet anders dan eene dra.
D
matifche Satyre , tegen de Schryvers van zeker Werkjen , onder den tytel van
in
in bet
4then~eum,

Duitschland

licht gegeeven ; zynde waarfchynlyk van een asthetifchen, of
zoger,aamd kritifchen , inhoud . Volgens HERODOTUS waren de
Hyperboreeifche, of Noordfche Volken , in twee foorten onderfcheiden , namelyk in Androphagi , of Menfcheneeters ,
welken ftuurs en wreed waren , (Lib . IV . c . 18) en in Agrip .
peirs , of Kaalhoofden , welk een verftandig en vreedzaam
yolk was , bet welk van deszelfs nabuuren voor heilig werdt
gehouden, (Lib . 1V. c. a3 .) Wie van deeze beiden KOTSE.
BUE nu , by overneeming , in dit ftuk bedoelt, is onzeker ;
alleen wordt tot uitlegging van bet tytelvignet gemeld : dat,
by de Hyperboreers , de Ezels aan APOLLO werden geofferd,
met wier zonderlinge fprongen by zich vermaakte : wordende
op datzelfde vignet ook een dansfende Ezel, voor een' fpeelenden APOLLO, verbeeid . Kunnende tevens aan zyn gezegde
„ hier uit blykt, dat ook wy t lyp:, rboreers ?.yn ! " opgemaakt
worden, dat by deeze Satyre op eenigen zyner landgenooteu
toil toegepast hebben.
Do
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De daad zelve, zo bet een daad heeten mag! komt bier
op neder . Mevrouw VAN BERG, eene behoeftige Weduwe ,
heeft twee Zoonen, van welken de een, KAREL genaamd, de
eer heeft om in dit Spel voor den Ezel to fpeelen ; als keerende van de Hoogefchool to rug, belaaden met dien geleerden
onzin, die fommige Hoogduitfche Schriften thans kenmerken,
van welken bet 4thenaum , Lucinde, en de Fragmenten, bier
telkens aangehaald , geene kle!ne blyken oplevercu . De andere Zoon , een goede HANS, die niet zo zeer door zyn
domheid, als wel door zyn goed gedrag voord komt, is een
Jager, en is tevens zeer verliefd op zyn Nichtjen AMALIA,
de dochter van den Baron ICRUYS, welk meisjen echter aan
zyn' broeder KAREL verloofd was, voor deeze naar de Hoogefchool vertrok. De onverwachte terugkomst van deezo
laatfte, en vooral zyne waanwysheid en hoogdravende war :
taal, in bet byzyn van den Vorst van *, doet hem in des`
zelfs ongenade vervallen ; welke hem derhalven een Dolbuisl
tot zyn verblyf aanwyst, met verzoek om hetzelve als Poezy
to befchouwen : terwyl by HANS , die hem bet leven gered
heeft door een wild zwyn of to maaken , dat woedend op
den Vorst aanviel , met den post van Opperhoutvester befchenkt ; wordende dien Jager tevens deszelfs geliefde AMALIA
ter vrouwe gegeeven : waar mede bet ftuk een einde neemt .
'Er zyn, voor kundige leezers , waarlyk veele trekken in
dit ftukjen, die wel, zu als de Schryver zegt, eene asthetifche boosheid kenmerken, maar die tevens zo contrafteerend
zyn met de gewoone redekunde , dat men zich onmogelyk
van lagchen kan onthouden . Men zie , by voorbeeld, her
volgend gefprek van den Baron, met zyn waanwyzen neef.
DR

BARON .

Hoor eens, neef, blyf met dat gekakel to huis, en laaz
ons verflandig fpreeken. Ik heb een project voor u .
It A It R L.

Een projetl is de fubjeEtive Hem
jet2 (*).
DE

Onverfchillig .

van ten

wordend ohm,

BARON .

Gy moet eene exiflentie hebben.
ItAREL.

'Er kan niets aanmatigender zyn , dan overhoops to extffeeren, of zelf op eene bepaalde zelfjtandige Ivyze to exijlee+
ren (t) .
DR BARON,

Nu, de duivel ! hoe exifteer ik dan?
( •) Lucirde, pag. 8 .

({-) ibid. p a; 9.
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KAREL .

Gy? Gy ezifteert in 't geheel nies.
D E B A R o x, to rug treedende.
In 't geheel niet?
KAREL.

De meeste menfchen zyn Jlechts even - gelyk • gerechtigde prdtendenten tot de exijientie ; 'er zyn weinige exiflenten
DE BARON.

Mensch! gy zyt zot of dol .
KAREL .

De zotheid is enkel daar door van de dolheid onderfcheiden,
dat zy willekeurig is als de domheid (f).
DE BARON.

Dus is uWe zotheid willekeurig ? Goed , dan laat ik ti
opiluiten. --- o Karel ! Karel! niet waar , gy houdt u maar
zoo ? Gy zyt imrers zulk een aartsgenie niet? - Spreek ,
wat hebt gy dan eigenlyk gefludeerd?
K ARE L .
GOTnE 'S zuiver poetifche poezy , want zy is de volmaaktjle
poezy van de poezy (+) .
DE BARON.

God help my ! gy zyt de volmaaktfte gek van alle gekken !
Door neef, nog zal ik my modereeren
KAREL .

hloderantismus is geest van de gekastreerde illiberaliteit (i).
DE BARON.

Zulke door/laande zotternyen behoarden , in de jaarboeken
van den menschlyken geest, bewaard to blyven ; men kan ze
*et alien verJland zoo niet uitdenken (**). Indien gy verder
niers geleerd hebt , dan is 't eeuW g jammer van het fchoone .t
Wat
geld en den kostbaaren tyd, die gy gekost hebt .
zal 'er nu van u worden?
KAREL .

Out to zeggen, wat de mensch zal weezen, moet men ten
mensch weezen , en het daarteboven ook weeten (It) .
Ondanks deeze waarlyk fatyrike trekken , vreezen wy echter,
(t) ibid. pag. 20.
( .l) ibid. pag. 61 .
(+) Luc2nde, p ug. i o .
('") ibid, pal, 45 .
($) ibid. pag. 17 .
Of) ibid. pag. "Id
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ter , dat , volgens de Opdragt b l . i o , aan veele leezers het
echte Systhematifche, den zin van het univerfum zal ont .
breeken ; eensdeels , om dat veele z nperken zulke denkbeelden opleveren, die wezenlyk, voor hot algemeen onverftaanbaar zyn ; en anderdeels, oni dat m en . d e werken ont.
breekende, op welken de Satyre doclt, en die telkens aan .
gehaald worden , zich dikmaals niet anders kah verbeelden , dan RABENER'S neoten zonder tekst , to leezen . Mogelyk zal men eerlang bet effeade Lucinde , zynde een Roman
van F . SCHLEGEL, den tekst zelve bekomen ; daar men openlyk by advertentie gedreigd heeft die in 't Neerduitsch to
zullen vertaalen.
Eene zaak is ons duister voorgekomen, namelyk of XOTSE .
nUE den tweeden tytel, dien by aan dit ftukjen heeft gegeeven,
de hedendoagf he befchaaving , afleidt van zyne behandeling ;
dat is , dat b y bet voor hedcndaagfche befchaaving houdt ,
kritifehe Wysgeeren , als Hyperboreet"fche Ezels voor to flel.
len ; dan wet , of by de door hem voorgedragen , en uit
de aangchaalde Schriften overgenomen bombast , voor heden .
daagfche befchaaving houdt . Wy , voor ons , kunnen niet
zien , dat een van beiden eenigzins met de waare befchaaving overeen komcn.
Wanneer men derhalven deeze
behandeling van een Schryver als EOTSEBUE vergelykt met
hot algemeen gevoelen van nog zooveele onverlichre lieden , welken gaerne by bet nude blyven , om dat het gemakkelyk is , en daarom de bef haavin ; en verlichting tevens
haaten en lasteren ; dan kan bet ons geenszins bewonderen,
dat then in Duitschland, en elders , zich nog zoo fterk
tegon dezelven verz t . Zelfs zou het ons niet vreemd
voorkomen , dat men die zo zeer gehaatte befchaaving, by
fommire lieden , voor nog lelyker hield dan de Satan z el.
v e : ten mintten als die Satan , van welke RAR.EL den Duitfchers , op volgende wyze , de eer der uitvinding tockent :
,, De Satan is eene Luitfche uitvinding , want de Duitfcho
Satan is Satanfcher dan de Italiaanfche en Engelfc're. Ily is
cen favariet van Duitfche Dichters en Wysgeeren ; by moet
dus oak zyn goeds hebben ."
De Vertaaiing is zuiver ; bier en daar hadden wy echter wel een meer gepast woord gewenscht : zo als, by
voor' . , voor Onverfckillig , in het andwoord van den Baron , bier voor opgegeeven : daar wy liever voor zouden
gezien hebben : Dat is het zelfde : om dat dit beter
ftrookt met onze gewoone wyze span fpreeken , en met
bet vervolg : gy moet eene exiflentie hebben. In foortgelyke ftukken behoort men vooral duidelyk in de uitdrukkingen to zyn .
De
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De oude Lyfkoetzier van Peter den Derden, Tooneelfpel . Naar
her Hoogduitsch van AUGUST VAN KOTZEBUE . Te Amfleldam,
by H . van Kesteren, 1799. In 8vo . 48 bl.
it Tooneelfpel, 't welk door den Heer

VAN ICOTZEBUa

eene waare Anecdote genoemd words, heeft den volgen .
D
den hoofdzaaklyken inhoud ;
Bans Diederik,die aan 't Hof van Rusland, als Lyfkoetfier,
hadt gediend, was , naa 't overlyden van zynen Vorst, zyn
vierendertig-jaarig onderhoud geheel verfchuldigd aan Meester
Lebrecht, een' Schrynwerker, die door de aanhoudende ziekte
zyner Vrouw geheel tot armoede verviel . Diederik vindt op
zekeren tyd zynen Wend Lebrecht geheel treurig, en ver .
neemt met moeite van den laatstgemelden, dat de ziekte zy .
ner Vrouw, gevoegd by zynen armoedigen toeftand , de oorzaak zyner treurigheid is ; daarteboven verhaalt Ante, de
Dochter van Lebrecht, aan Diederik, dat haars Vaders Knecht
Peter, die haar teder beminde , bet huffs verlaaten wilde, de .
wyl de armoede ban belette to famen to huwen,
Diederik ,
hierover zittende naa to denken , words door Iwannschke,
een' gemeenen Rus , die hem lets van zyn' fbitm (eenen
drank , uit honig, peper, en water gemaakt) to koop aanbiedt , gefloord ; en agar deze de reden van Diederik's ontevredenheid rasch betnerkt, raadt by hem , om by den toenwaaligen nieuwen Keizer, Peter den Derden, zyn geluk to
Diederik bedankt Iwannschko voor then raad, en
zo ken
vertrekt . Eenigen tyd daarnaa keert by to rug, en verhaalt
aan zynen ouden weldoener, dat by ze ;f met den Keizer gerproohen, en dat deze, zich zyner her'innerende, hem 20000
Roebels in banknooten gegeeven hadt voor zyn vierendertigjaarig loon, met de Interesfen daarvan . Terftond wil by dit
vermogen met Lebrecht deelen ; doch , daar deze hem dit
weigert, fchenkt by de halve fore aan elntje, als een pillegift, en raadt haar, nu fpoedig met haaren Peter to trouwen . De verheugde llnrje vraagt haaren Vader verlof om
die gefchenk aan to neemen , 't welk by haar toeftaat, met
cene vermaaning, om Diederik dit, door liefderyke oppasfing
tot nan zynen dood , to vergelden. Peter, die uitgegaan was
om zich een' manrelzak to koopen, konrt to rug, en wil affcheid neemen ; doch Antje houdt hem to rug : dit verwondert Peter ; en op de vraag van Diederik, of Antje hens geenen teerpenning op reis zoude medegeeven, ftopt zy hem de
banknooten in de hand, waarop Peter, als verftomd, blyft
haaren , tot by door Intje van het voorgevallene onderrlcht
words,
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wordt , en zich in haar verkreegen bezit hoogst gelukki&
cbt.
Schoon bet onderwerp van dit Tooneelfpel ons niet zeer
belangryk is voorgekomen, en de daad des Keizers, naar
ons oordeel, veel to fchitterend wordt afgemaald , is hetzelve echter, gelyk meest alle de Tooneelflukken van KOTaEBUE, zeer bevallig opgefleld .
Kracht van taal , en fler.
lykheid van fchikking, zoo ten opzichte der byzondere per .
faonen, als van bet onderwerp zelve , doen den Opftelleg
eere aan. Intusfchen laat by de reden,- die Diederik , by bet
afflerven des ouden Keizers, bet Hof hadt don verlaaten,
onvermeld • ; en dit does natuurlyk den Lezer zich dezen
man , volgens zyne eigen betuigingen, als een' moedwilligen
ledigloper , en dus in geen zeer gunflig daglicht , voor•
ilellen .

De Schoenmaker van Davsaskus, Tooneeljpel ; in drie Fedryvele y.
Cevolgd naar bet Franscb van PIGAULT LE BRUN. Te Am
jlerdam,, by P . J . Uylenbroek, r8oo . In 8vo . I2z bl.
een jonge Cirkasfier, Zoon van den Gouverneur
H
van
ontrukt aan de dolken van bet Serail , in
flavin van den Basfa
bet welk by zyne geliefde
ERCIDUS,

Tamar ,

ATALIBA ,

van Dasnaskus, al to onvoorzichtig volgde , bergs zich in een
Schoenmaakeys winkel , en leert dat handwerk van zekeren
MORAn .
De Basfa , met den lioofdman der gefneedenerr
rondwandelende , hoort eenige verwaande uitdrukkingen van
den Schoenmaaker, treed vertromd in deszelfs winkel ; welk
een en ander aanleiding geeft , dat MORAD, benevens zyne
Vrouw en Leerling, aan bet Serail gebaagt warden ; alwaar
de eertle als een gek wordt ontvargen , terwyl PYRRHA als
een koppelaarfter haudelt , en HERCIDUS zich als een' wan .
hoopenden gedraagt. Dit gedrag van den laatstgenoetnden ,
de afkeer van ATALIIT voor den Basfa , en deszelfs woede
over haare liefde voor HERcIDUS, brengen de twee gelieven
op den rand des grafs . In dit oogenblik ontdekt de Basfa,
in een beeldtenis , 't welk in medaillon om den hats van
zyne trotfche fchoone hangt , dat zy zyne Dochter is : en
waar dit aanleiding toe geeft , kan men ligt denken , wanr
neer men bet gewoone eind der Tooneelfpellen, namelyk bet
huwelyk van geliefden, tot wederzyds genoegen, in aanmerking neemt .
De vertaaling van dit Tooneelfpel is van H . TOLLENS C . Z .,
;visas eigen dichtvermogen wy onlangs beoordeelden (*). Had
ten
(*) Zie bier voor , bl . 25a .
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ten Meisjen de uitgave van zyne Sentimenteele Stukjens ge.
wild , in deezen is het een zyner Vrinden geweest , welke
hem de vertaa!ing verzigt heeft . Zyne eigene keuze fchynt
dus geheel geen deel aan de uitgave to hebben ; want by
achtte de moeite van vertaalen zo gering, dat by dat verzoek
niet konde weigeren . Zelff heeft by 'er geen eer mede wil .
ten behaalen ; want , zegt by, „ dit to willen doen door een
foortgelyk fluk, zou eene dwaasheid wezen, waar mede
tbans veele myner landgenooten behebt zyn ." Wy erkennen
met hem , dat bet vertaalen van fommige ftukken niemand
trotsch behoort to maaken ! Offchoon wy detze verklaaring,
aan de zyde van den Vertaaler befchouwd, geenszins voor de
nederigfte aanzien . En wanneer men, zo als by, alles vertaalen
wilde, wat deezen en geenen bevalt , dan zou welligt alles
vertaald worden, wat in de Engelfche , Franfche en Hoogduitfche taalen in bet Iicht verfchynt, namelyu goed, middenmaatig en flecht : want 'er is niets zo flecht, of men
vindt altyd nog iemand, wien bet bevalt . Wy willen even wet
dit flak geenszins onder de flechten rangfchikken , doch onder de uitmuntenden behoort bet waarlyk ook niet. Want
behalves de gegronde aanmerkirgen, die men bier en daar
zoude kunnen maaken , zo als bl. 61 op de tooneelfchikdat men,
king, als mede otntrend bet orwaarfchynlyke
namelyk, in een Serail, zo gemeenzaam met de begunftigde
minnaresfen van den Basfa zoude kunnen omgaan , enz .
zo flrydt het geheel met de gefteldheid van het menfchelyk hart , dat men in een Schoenmaakers winkel zich
fchuil trachtende to hnuden, voor alle naarfpooring ; in die
zelfde winkel overlaid aan zich Eelven alle die geheimen
zoude vertealen , die men wenscht dat verborgen zouden
blyven . Dit aan de aanfchouwers to doers, is geheel verkeerd, want dezelve worden onderfteld niet aanwezig to
zyn . MOnAD vraagt derhalven zo geheel gek niec , na dat
nauctnus aan zich zelven zyn eigen levensioop , geboorte
en minnehandel verhaald heeft : „ Wat duivel l vertelt gy
uzelven ? Sedert een uur heb ik u hooren babbelen." Ook Van PIGAULT LE BRUN hebben wy veei beter ftukken
gelezen .
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VADERLANDSCHE
LETTER-OEFENINGEN.
4lgemeene Kerkelyke Gefchiedenis der Christenen, door
YSBRAND VAN HAMELSVELD . Ifle Feel. Met-Plaateri . Te Haarlem, by F . Bohn, 1799 . In gr . 8vo .
382 bl., behalven de Inleiding van LXXXVI bl .
Z~rTy zouden aan onszelven ongelyk weezen, en onW overeenkomftig met den aart onzes boekbeoordeelenden arbeids handelen, indien wy, by het aankundigen
van het Eerfle Deel eens in 't vooruitzigt zo grooten
Werks, als thins voor ons ligt, onzen Leezeren des
Been inlichtend verilag gaven . De Schryver ftelt ons
bier toe to over in ftaat .
In de Voorreden gaat HAMF-LSVELD eene Bedenking
to keer, die ons op het hooren van dit Werk inviel,
hoe MOSHEIM's Kerklyke Gefchiedenis , met de Aantekeningen van MACLAINE, een nog niet oud en zo fterk
verkogt Werk , dat de Ncderlanders zich met desne
Uitgave niet hebben kunnen vergenoegen, die onderneeming hachlyk maakte . Wel verre is HAMELSVELD
van de laagheid of laatdunkenheid, om, gelyk veeler
Schryveren geval is, tens anders Werk, van gelyken
cart als 't hunne, op een geringen prys to zetten . Hy
laat bet enkel aankomen, en dit is de ronde waarheid,
op zyn betuigd vertrouwen , „ dat een opmerkzaam
„ Leezer, behalven eene geheel andere wyze van voor„ dragt, hier nog verfcheide byzonderheden zal ont„ moeten , welke laater beoefeningen van dit belang„ ryk onderwerp ontdekt en aan de hand gegeeven
hebben ."
Eene andere aanmerking, door den Schryver geopperd, ontleend uit de veelvuldige overeenftemming, byzonder in de Inleiding, met de breedvoerige Kerklyke
Gefchiedenis van j . M . SCHR6CK, ontlegt by door het
alles afdoende berigt , dat hy reeds vOor den Jaare
1787,
1787, toen by voor zyne Toehoorders op de UtrechtNNCO . No .
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fche Hoogefchool de Kerklyke Gefchiedenis behandel .
de, de hoofdfchets van deeze Inleidirrg, en van de geheele Kerklyke Gefchiedenis , op dezelfde wyze ontworpen hadt, als by ze nu in 't licht geeft ; wanneer
hem bet Werk van SCHROCK nog niet bekend, noclh
onder de oogen gekomen was ; 'er byvoegende , „ dat
• men , by nadere vergelyking , weldra zal entwaar
• worden , dat by zynen eigen weg bewandeit , en ,
• zonder den arbeid van deezen en andere nieuwe
• Kerklyke Gefchiedfchryvers gering to agten , zo
• veel mogelyk, uit de bronnen zelve geput heeft ."
Eene derde bedenking, betreffende de wydloopigheid
zyner Onderneeming , veelligt by veelen opwellende,
daar dit Eerfte Deel de Gefchiedenis niet verder
brengt dan de Eer/le Eeuw, en MOSHEIM's Eerfte Deel
Dric Eeuwen bevattende , egter diens Werk op Tien
Deelen is uitgeloopen, gaat by to gemoete, op dat niemand daar door afgefchrikt worde, met de gepaste aan .
merking , dat de grond der breedfpraakigheid deezes
Eerflen Deels gezo~gt moet worden in zyn doel om bet
oorfpronglyk Christendom to doen kennen ; waar door
men to beter in ftaat zal weezen „ om de afwykingen
„ en veranderingen , in volgende tyden, in bet Chris• tendom gebragt, na to gaan, bet welk van veel dienst
• moet zyn, in het beoordeelen wat eigenlyk Christendom is , welke juiste kennis zo volflrekt noodig is,
• dom
• om de verdeeldheden der Christenen onderling to ver„ minderen , en de aanval len van bet Ongeloof , die
• hunne flerkte meestal ontleenen uit de verwarring
• van bet Christendom met de Byzaaken, die niet tot
• deszelfs Weezen behooren, alle kragt to beneemen,"
In de Gefchiededis der volgende Eeuwen zal
by korter kunnen weezen ; zo dat Tien of Twaalf dergelyl,e Deelen , als bet tegenwoordige , dit Werk
zullen voltooijen .
Welk een fchryfarbeid voor den werkzaamen VAN
I-IAMELSVELD! die, buiten dit, nog zo veel omhanden
heeft ; doch , wy fpreeken by ondervinding , werken
doet werken, en voor zummigen is arbeid eene hehoefte
geworden . Gelukkig, indien een Werk geen lidtekens
van die overkroptheid draage! Wy zegqen dit niet, om
dat wy ze in dit Werk meenen aangetroffen to hebben .
Verre van daar . In netheid van bewerking, mogen wy
z : ggen , iteekt deeze Kerklyke Gefchiedenis veeleer hoveil
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ven veele andere der pennevrugten deezes 11'Ians uit,
dan dat dezelve daar beneden zou moeten geffeld worden .
Eene Inleiding van niet minder dan 86 bladz . opent
dit Werk ; en zal men zich over die uitvoerigheid niet
verwonderen, als wy verneemen, dat de Schryver d aar .
i n V Hoofdzaaken, riet ter loops , maar breedfpraakig, althans voor den Nederduitfchen Leezer, die van
de Kerklyke Gefchiedenis zyne Studie niet maakt , behandelt . Hy toont, I . wat zyne Landgenooten door de
1llgemeene Kerklyke Gefchiedenis der Christenen to verflaan, en dus in dit Werk to wagten hebben ;
II . Melt
by de nuttigheid van eene z~danige Gefchiedenis uit
allerlei oogpunten voor ; - III. ontvouwt by de vereischten, die tot eene goede Kerklyke Gefchiedenis der
Christenen behooren ; - IV. geeft by verflag van de
bronnen en hulpmiddelen, welke wy hebben en gebruiken kunnen, tot de rechte kennis van deeze Gefchiedemis ; - V . eindelyk geeft by berigt van de orde en
fchikking, welke by in het verhaalen deezer Gefchiedenisfen zich zelven voorgefteld heeft to volgen , als
ook van de wyze , op welke by daaromtrent zal verkeeren.
Van dit laatfle mogen wy althans onze Leezers niet
onkundig laaten, en zullen, zeer verkort, des eene opgave doen, als ons bet plan deezes grooten Werks voor
oogen ftellende . Met MOsHEIM Prep by zich Tydperken, doch dezelve eenigzins anders voor . Alles vervat
by in zes Tydperken . --- Het eerJle behelst de Ge .
fchiedenis van bet Christendom , geduurende den Leeftyd der Apostelen ; of de Gefchiedenis der eerfle Eeuw .
Het tweede ftrekt zich uit tot aan de Regeering
Het derde neemt
van CONSTANTYN DEN GROOTEN .
eenen aanvang met gemelden Keizer, en bevat in zich
drie Eeuwen . - Van de komst van MOHAMED ftrekt
by bet vierde uit tot aan den tyd der Kruisvaarten, en
dus van de VII tot de XI Eeuw . -- idet vyfde loopt
tot de Hervorming in de XVI Eeuw . -- Het zesde gaat
van laatstgemelde Eeuw tot op onze Tyden .
By dit algemeene geeft HAMELSVELD nog dit meet
byzondere op , wegens de rangfchikking der byzorder .
heden . De Kerkgefchiedfchryver zal , naa dat by den
Stichter en het Hoofd van dit Genootfchap , JESUS, in
zyn perfbon , verrigtingen , leere, bedoelingen en lotB b a
ge•
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gevallen , bekend gemaakt heeft, alle byzonderheden ,
betreffende dit Genootfchap , moeten opmerken en befchryven . „ Hier toe behooren de uitwendige lotgeval• len , welke dit Genootfchap in de wereld gehad
,, heeft, voorfpoedigc, in ueszelfs Stichting, uitbreiding
„ en voortgang, tegenfpoedige , in de vervolgingen, die
„ het heeft moeten dulden en doorttaan . Vervolgens
„ het Genootfchap zelve befchryvende, voor zo verre
„ het een Godsdienttig Genootfchap , en dus deszelfs
„ Gefchiedenis met die van den Christlyken Godsdienst
„ dezelve is , zal hem voor alle dinnen voorkomen de
• leere en gevoelens , welke dit Genootfchap beleden
• heeft , waar by in aanmerking genomen worden de
• Leeraars, die door hunne fchriften die leere hebben
„ opgehelderd en verklaard , de veranderingen en by„ voegzels , van tvd tot tyd in deeze leere gebracht ,
„ de twisten over dezelve gevoerd, en de middelen can
„ die to beflisfen , voornaamlyk door Synoden en Con„ cilien, of Kerkvergaderingen ; de fcheuringen, uit die
„ twisten ontftaan, waar by de Gefchiedenis der Ketters en Ketteryen in aanmerking komt. Vervolgens
„ moeten de gebruiken en plegtigheden, met welke de
„ Christenen hunnen uitwendigen Godsdienst geoefend,
„ en de veranderingen , die deeze hebben ondergaan,
„ befchreeven worden . Eindelyk zal de Gefchiedfchryver dienen to letten op de . wyze van Be/lurer, waar
„ door de algemeene belangen van dit Genootfchap be .
„ zorgd, de Orde en Tucht in hetzelve gehandhaafd,
„ en de band van vereeniging onderhouden werd . Waar
„ naa alles beflooten kan worden met een overzigt der •
,, Zeden en het gedrag van de Leden des Genootfchaps,
„ min of meet overeenkomftig deszelfs waare gefteldheid
„ en bedoeling, of den toeftand van den Godsdienst, in
• de onderfcbeidene Tydperken ."
Dit is de leiddraad, then HAMELSVELD zich voorftelt to volgen . Hier uit is in dit Deel de volgende
fchikking gehooren, dat alles, het eerfte Tydperk bevattende , van de Geboorte van J . CHRISTUS, tot den
dood van JOANNES , den laatften der Apostelen, in
XII Hoofdftukken wordt afgehandeld .
Het I Hoofdft . ontvouwt ons den Toettand der ,7oodfche en Heidenfche Wereld, ten tyde der Geboorte van
JESUS Cl-HRISTUS .
Dit zo vaak behandeld onderwerp
wordt met de vereischte beknoptheid en klaarheid voorge-
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gedraagen . -- Het II Hoofdt} . behelst de Gefchiedenis van JESUS CHRISTIiS , diens Geboorte en Amptloos
Leeven . Over bet Jaar en den Dag van 's Heilands
Geboorte, waar Wit zo veel gefchils wegens de Jaartel .
ling en Feestviering ontftaan is , wordt bier met eerie
voegzaame klaarheid gehandeld. -- Het III Hoofdtl .
is aan de Prediking van JOANNES den Dooper , diens
Doop van JESUS , en de aanvaarding van JESUS Leeraarampt, toegewyd . -- Het IV voert ten opfchrift ,
Jiisus Leer en Wonderen . Gaarne zouden wy 't zelve,
althans wat bet eerfte gedeelte betreft, geheel affchryven, als eene fchets geevende van de Leer onzes Heeren , die ons om derzelver eenvoudigheid behaagde ,
en veilig ten toets(leen mag genomen worden , om de
Leeringen der Christenheid vervolgens aan to beproeven : o, hoeveel, voor Christenleer naderhand uitgegeeven , moet dan wegvallen ! en mogt bet eens gebeuren
Dan wy zouden door zulk overneemen to lang worden .
- Het V Hoofdfl, behelst de Gevolgen van JESUS Leer
en Verrigtingen, geduurende zyn Leeven . --- Het VI
Hoofdft . vermeldt JESUS Dood en Hemelvaart . In de
behandeling van deeze Kuangelifche Gefchiedenisfen komen ons verfcheide Schriftuurverklaaringen voor, die,
fchoon kort , zeer veer lichts verfpreiden, en den verlichten Uitlegger kentekenen . Zo ook behandelt VAN HAMELSVELD, in bet VII, de Geloofwaardigheid van JEsus Gefchiedenis,
Met bet VIII Hoofdfl . gnat onze Kerkgefchiedboeker
over tot de Gefchiedenis crier Aanhangeren en Belyderen van JESUS , van diens Ilemelvaart , tot den dood
van den joodfchen Koning HEROD"S AGRIPPA . - Het
IX Hoofdt. is de Gefchiedenis der voortplanting van
bet Christendom, byzonder door den Apostel PAULUS,
tot deszelfs eerfte Gevangenis to Rome . --- Het X
Hoofdfl . geeft Berigten nopens de verrigtingen en lotgevallen der overige Apostelen . -- Het XI Hoofdfl. vervolgt de Gefchiedenis van den Apostel PAULUS , to
Rome, tot den Dood van Apostel JOANNES . - Hier
ontmoeten wy een belangryken uitflap over de Vervolging der Christenen ten tyde van NERO, - over de
Opvolging der Bisfchoppen . - Onze Kerkgefchiedfchryver, dit ftuk in 't breede behandeld hebbende, de
reden nafpeurende, waarom men van de Christenen, naa
de
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de Apostelen, zo weinig leest, verfchaft ons deeze bondige aanerking
„ Over 't algemeen is men weinig onderricht van de
„ omf}andigheden , in welken de Christenen verkeerd
• hebben, na den dood der Apostelen PETItUS en PAU• LUS, tot aan de regeering van den Keizer TRAJANUS
• toe ; bier uit hebben DODWELL, en na hem byzonder
• VITRINGA afgeleid, dat de eerie yver der Christe .
,, nen merkelyk verkoeld zynde, her Christendom ook,
• geduurende lien tyd , geene voortgangen gemaakt
„ heeft : wie ondertusfchen bet natuurlyk beloop van
„ zaaken nagant, zal zich van deeze gaaping, die wy
• bier aantreffen, ligtlyk reden kunnen geeven . De
• Christenen hadden, in de eerfl :e tyden, na de Apos .
• telen, geene Schryvers ; bet Christendom werkte veel• eer, overeenkomfl :ig zyne geaartheid, in ftilheid voort ;
„ her welk ook de ware rede was , waarom Heiden• fche Schryvers, zoo Wysgeeren ais Gefchiedfchry„ vers , zoo weinig gewag van bun maaken, en geen
„ acht op hen flaan , zonder dat men met GIB13ON be• hoeft to denken , dat de oorzaak daar van to zoeken
„ zy in bet klein getal van Christenen op zichzelve, bet
„ geen wy reeds gezien hebben , dat , ten tyde der
„ Apostelen, al vry aanmerkelyk geweest is . Ook heb„ ben de tydsomftandigheden, de oorlog in bet Yoodfchc
„ Land en de verwarringen in her Romeinfche Ryk, veel
„ toegebracht , dat de Christenen , in die jaaren , zo
„ weinig opziens en geruchts in de wereld gemaakt
„ hebben ; alhoewel wy, uit ]let geen in 't vervolg ge„ beurde, moeten hefluiten, dat zy zich, geduurende
„ deeze fchynbaare ftilte, aanmerkelyk vermenigvuldigd
• hebben ."
De Vervolgingen, welke de Christenen onder de Roweinfche Keiz?ren to lyden hadden , worden met veel
oordeels t'ehandeld , cn dit Hoofdftuk beflooten met be .
rigten, Apostel JOANN S, den langst geleefd hebbende, betreffende .
Hot laatfl:e of XII Hoofdf} . is zeer breedvoerig ; het
voert ten opfchr?ft , Befchouwing van den inwendigen
Raat der Christen Kirk, gedu~urenae bet Eerfle Tydperk .
De oorzaak vrn deeze breedvoerigheid kunnen wy uit
deezen aanhef afneemen : „ De Leezer zal in dit
„ Hoofdfluk vinden ecne algemeene befchouwing van
„ de
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• de Leerwyze der Apostelen van JESUS, byzonder van
„ hunne Schriften , welke de Christenen , benevens de
„ Schriften van twee onmiddelyke Leeriingen der Apos .
„ telen, als Heilige en Godlyke Jiocken hebben erkend
„ en aangenomen ; waar by cen bericht van de onechte
„ Schriften, die men, op naam der Apes elen, nader„ hand heeft uitgegeeven , eene gevoeglyke plaats zal
„ vinden . Uit deeze Schriften zaI hem blyken, van de
„ Leere, welke de Apostelen, mondeling en fchriftlyk,
„ op deeze wyze, met behuip en ondexfleuning van an„ dere merkwaariige Leeraaren , die onder den naam
„ van Euangelisten, Profeeten, enz . voorkomen, heb„ ben voorgedraagen ; van welke en andere aanzienlyke
• Lecrlingen der Apostelen, die men gewoonlyk Apos• tolifche Vaders noemt, insgelyks verflag words ge• daan ; waar by men de oorzaaken der fpoedige uit„ breiding en voortgang van bet Christendom zal kun• nen beoordeelen .
,, Vervolgens zullen wy de Inrichting van de Chris• ten Gemeenten, derzuIver befluur en uitwendigen eer• dienst, zeden en tucht , cn Ce Voorfchriften der A• postelen daaromtrent, bef`hryven ; en eindelyk een
„ verhaal doen van die geenen, welke, door hunne wan• gevoelens en dwaalingen, de rust der Christenen hebben
• geftoiord, en aan weiken de Kerkiyke Schryvers den
• naam van Ketters gewoon zyn to geeven ."
Ten_ aanziene van deeze twee laatstgemelde byzonderheden betoont de Schryver veel behoedzaamheids en
befcheidenheids ; met zich, was de inwendige Irrigting
betreft, itrikt tot lien vroegflen tyd to bepaalen , en
vooral geen Kettermaaker to weezen, of in een tegenovergefteld uiterfle to loopen .
Over 't algemeen mrgen wy zeggen , dat van HAMELSVELD, in bet vervaardigen van dit Deel, Reeds
gedagtig is geweest aan de vereischten in eere goede
I~erklyke Gefchiedenis, in de Inleiding, hl . XXIV en
XXVII, opgegeeven . W y wenfchen dat by vervolgens
op then voet vonrtgaa . Want, gelyk by zich uitdrukt , „ de Gefchiedfchryver zelve , dic under„ neemt deeze G~fchiedenis to boek to fltellen, kan rich
„ moeil~k , ook zelfs met het heste hart, van eeni„ ge partydige genegenheid wachten .
Fly is toch ,
• een belyder van den Christiyken Godsdienst zynde,
• deeze of geene Gezinte onder de Christenen meer dan
I1b4
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en hoe ligt kunnen zyne ge .
„ negenheden voor dezelve invloed hebben op zyne
„ verhaalen van gebeurtenisfen , en hem ter zyde
,, afleiden!"
De zeven Kruiswoorden van Yezus , letterlyk en oudheidkundig befchoutvd, door PAULUS vos, Lecraar der
Lutherfche Gemeente to Sappemeer . Te Groningen, by
L . Bult, i8oo . In gr . 81,, o, 2o2 bl., behalven fief
Voorwerk van s6 bl.
e Eerw . vos, door begunffiging van eenige Amferdamfche weldoeners, tot bet Leeraarambt geraakt,
D
wilde, door de uitgave van dit Werkjen, 't welk by
aan hun opdraagt, eemge rekenfchap geeven van de wy .
ze, waarop by de uuren, die van zyne ambtsbezighe .
den overfchieten , waarneemt, en alzoo aan de bewee .
zene liefde en opgevatte verwachting track to beant .
woorden . Wy willen , wat ons aangaat , 's mans wel .
meenerde zucht , ter verbreiding van Gods dienflige ken .
nis en waarheid, gaarne toejuichen . Allen mag 't niet
in alles met hem eens zyn , ook hier en daar lets weg .
felaaten, of anders uitgedrul ;t, en den fchryfftyl over
t geheel wat zuiverer en vloeibaarer wenfchen, men zal
hier echter een aantal goede aanmerkingen aantreffen,
die door alien , die in foortgelyke onderwerpen belang
neemen , en bet ook ten aanzien van 't leeritellige met
den Eerw . vos vinden kunnen , met genoegen zullen
ontvangaen worden .
Zie hier, tot eene proeve, een kort uittrekzel van 't
Been bl . I6o-I85 voorkomt over bet zesde Kruiswoord :
Bet is volbrag t . Eerst words lets gezegd over den tyd,
wanneer de Zaligmaaker clit woord uitfprak, to weeten
onmiddelyk vddr bet einde van zyn lyden .
Daarna
xnaakt de Schryver gewag van 't g .woelen van Grotius,
die meende, daf de Heiland, met dit zeggen, alleen
wilde to kennen geeven, dat by binnen kort zou fterven, en andere uitleggingen, volgens welke dit volbragt
alleen op bet drinken van den azyn, en de vervulling
der voorzegging Pf. LXEX : 2 , of op de vervulling
van alle voorzeg ;ingen, aangaande zyn lyden, moot toepasfelyk gemaatit worden . H y denkt liever, dat jefus
op zyn geheele lyden, nu zoo zoo ten einje gebragt,
zal
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zal gezien hebben . Hy brengt vervolgends, al 't geen
by daaronder verftaat, tot vier byzonderheden . i) Al•
les, wat , door de offerhanden en verdere kerkplegtigbeden des O . T. , was voorgebeeld , en dat in den
Mesfias moest vervuld worden, hadt nu reeds zyn voile
beflag gekreegen. 2) Hy hadt alles volbragt, met opzicht tot bet Been 'er gefchreeven ftond, aangaande de
fmarten des Mesfias . 3) Hy hadt zyn werk volbragt,
met opzicht tot den voordragt des Evangeliuts . 4)
iVlaar vooral hadt dit volbragt zyn opzicht op bet verzoenende en plaatsbekieedende van hetlyden van Jefus .
Daarop volgt eene uitweiding over deze kerkleer, die
de Leeraar met yver voorftaat , en waarop by meent,
dat ook dit overwinningslied des Verlosfers rnoet toegepast worden, omdat de Apostelen aan zynen dood uitdrukkelyk eene verzoenende kracht toekennen . 'Er vol .
gen nog eenige aanmerkingen over 't gewigt van deze
ontboezeming voor bet geluk der waereld . hooreerst
was dit volbragt bet middel, door bet welk bet poppenfpel der oude waereld, de Joodfche en Heidenfche offerplegtigheden en tempeldienften , van den aardbodem
wierd verhannen . Ten tweeden, diende dit volbragt tot
iteun des Evangeliums, terwyl de leer van de verzoening des Verlosfers 't middenpunt en de hoofdwaarheid
van 't gebeele Christendom is . By deze aanmerking
wordt deze leer op nieuw , met welmeenenden ernst ,
verdedigd . Hy that toe, dat men, met de verklaaring
van dit leerftuk, veel to ver geg :aan is, b . v . met to
itellen, dat Jefus Gods worn en gramfchap gedraagen,
Godc onze fchuld betaald heeft , enz. „ Het N . T .
fpreekr," zegt by, „ de offertaal der oude Jooden .
De Schryvers fchik ;en zich naar de bekrompene begrippen en kinderdenkheelden der oude wacreld , van
God en Goddelyke zaaken . De beelden, die de Apos .
telen van de verzoening van den Verlosfer gebruiken,
ioopen lynrecht tegen elkanderen . Onmogelyk tog kan
Jefus onze llltaar, Priester , floogepriester, Offer G save, Middelaar , Schuldbetaaler , enz . zyn . ])it toont
klaarlyk , dat deeze trekken niet in een fchildery pasfen ; en wy dus aan deeze beelden niet moeten blyven
kleeven . 'Er is een oneindig onderfcheid tuslchen de
Leer des Byhels, en die der God`eleerden . Verfcheiden uitdrukkin,Yen , die nergens in den Bybel ftaan,
zyn in de fchoolen der Godgelcerden opgenonien . Laat
B b 5
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ms tog eenmaal ophouden , den Bybel toe to fchry .
ven , wat by niet leert ; en dat voortreflyk buck,
dat reeds genoeg miskend en gehaat is , door onze
misfelyke verklaaringen niet nog meer in verachting
brengen !"
Men ziet uit deze proeve , dat de Eerw. vos, hoewel by anders tot de rechtzinnige party fchynt to behooren, echter moeds genoeg heeft , om, daar 't pas
geeft, van de gewoone leerwyze nog al eenigzins of to
wyken . Dit befpeurt m°n allerwege in dit gefchrift .
De belle van den moordenaar, gederik myner, als gy in
uw ryk zult gekomen zyn, verftaat by alleen van het verlangen dezes nadenkenden mans, om zig zyner to herinneren, en hem zyn lot to veraangenaamen, wanneer
by zyn du~zendjaarig aardsch ryk zou aanvaarden ; en
bet antwoor :d van den Heiland , heden zult gy met my
in bet paradys zyn , niet ietterlyk van eene tuezegging,
dat by met hem naar den hemel zou gaan, rnaar eene
belofre van een gelukkig lot in de eeuwigheid , met
een fpreektrant, onrleend van de Joodfcne fabelleer
omtrent 't fchimmen,ryk .
Het vierde Kruiswoord,
myn God, myn God, waarorn hcbt gy my ver aaten, verftaat by in dezen zin : hoe lang hebt gy my laaten ly .
den ! of dus : red my tog Jchielyk uit dit bitter ly.
den ! En ait zy genoeg , om de wyze van deze letterlyke en oudheidkundi ge befchouwing van de zeven Kruiswoorden van Jefus eenigzins nader to leeren
kennen .
Leerredenen over de Gerehiedenis van Ruth. Door FlLIPS SERRUKIER . hide fleet. Te flmfleldam, by D . en
J. Tul, 1799 . In gr . 8vo. 293 bl.
it derde zevental van Leerredenen , over de Ge .
fchiedenis van Ruth , bevat eene foortgelyke be .
D
handeling van Hoofdft . 11 :
III : 8, 9, uit
11, 12 . --

dit leerryk boek, die wy onze Leezers al een en andermaal hebben leeren kennen (*) . Zie bier wederom,
tot eene proeve, de nutticre Leeringen, die in de zestiende Leerrede, over H . ft : 13-17, uit den opgehelder(*) Letteroef. 1798, bl.

611 .

1799, bl . 4 2 7 .
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derder, text afgeleid worden : , Het is een groot cieraad
voor een man van aanzien , wanneer by zich jegeos
geringen minzaam en vriendelyk gedraagt .
Hoe beminnenswaardig is dat bettaan , waardoor men anderen
meerder , dan zich zelven , zich zelven minder fchat
Matigheid behoort in de maaltyden
dan anderen .
plaats to hebben .
In 't houden van maaltyden is
't betaamlyk ook aan de armen to gedenken . - Na
gehoudene middagsmaaltyd voegt her weder to keeren
tot den arbeid . - Den armen op eene wyze to onderfieunen, die hem aan den arbeid houdt, is eene veritandige en pryswaardige weldaadigheid . - Een welbefteedde dag brengt cen blyden avond aan ."
flllermerkwaardigst en omfandig Ferhaal van hot voorgevallene omntrent JOHANN KASPAR LAVATER, Leeraar in de St . Pieters Kerk to Zurich, in eene Mis# ,)e
van zyn LPel Eivrw . aan zyne Frienden, op zyn krZrkbedda edict Bert , drie daAen na de gevaarlyke wonde,
hem door een Franfchen Grenadier toebebragi ; bereyens eene aandoenelyke Leerrede, door zyn GPel Eel- W.
gehouders , by gelegenheid dat hy, den 15 December
1799 , voor hot ecrst weder den Predikjloel bcklom .
Te Delft , by J . de Groot , P. Z . , I8oo . In gr.
8vo . 36 bl.
de Franfche Troepen, op 26 September 1799,
to Zurich waren binnen2 etrokken , ontmoette
N aadat
Soldaaten, bezig met her pleegen van eenig ge-

LA-

VATER

weld aan zeker huis, otndat zy in hunne begeerte, dat
bun wyn zou gefchonken worden , Diet naar hurnen
wensch flaagden . LAVATER, om hen daar van of to
trekken, boodt him wyn en brood aan, welke zy aannatnen, doch weezen hot geld , welk by hun tevens
aanboodt, van de hand . Een dier Franfchen, een Grenadier, nevens zynen kameraat, van den Leeraar fcheidende, zeide : Dank, braave, goede Man! Adieu beste
maat! Fort daarop ontmoette hem een ander Soldaat,
in eene dreigende houding hem on7 geld vraagende .
Thans kwamen eenigen op bet gerucht toefch?e en, eti
onder deeze de bovengemelde Grenadier, doch die nu,
in weinige oogenblikhen, van vrieud in vyand was veran-
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anderd . Want, van helfche woede aangegreepen, loste
by zyn geweer, wiens kogel den Leeraar in de borst
trof, die van de rechter na de linker zyde doordrong,
indiervoege, dat, indien dezelve de breedte van den
rug van een mes dieper ware doorgegaan, de wonde doodelyk zou geweest zyn . LAVATER , op den IS December, van zyne wonde in zoo verre herfteld, dat hy,
van nieuws, den predikttoel kon beklimmen, onderhieldt
zyne Gemeente met eene Leerrede, naar aanleiding van
DAVIDS woorden , Pr. LXXI: 7, 8, loopende over de
gronden en de werkingen van het vertrouwen op God,
zoo in 't algemeen , als met byzondere teepasfing op
des Zurichfchen Leeraars lotgevallen en uitreddingen, in
verfcheiden ornttandigheden zyns leevens, en voural in
de jong(te dooddreigende bejegening .
De Leerrede is
in den gewoonen trant van LAVATER, minder beredeneerd dan gemoedelyk en zwellende . Doorheen ont .
moet men 'er de taal van bet hart, en eenen Leeraar,
die van de Godlyke weldaaden , to midden van ramp
en ongeval hem ten deele gevallen, een leevendig gevoel heeft . De voorftanders van LAVATER'S ityl en
manier van denken zullen niet verzuimen , zich ook
deeze Leerrede aan to fchaffen .
Historisch Handboekjcn van den Bybel, door YSBRAND VAN
HAMELSVELD .
Te 4tnfleldam, by J. Allart, i8oo .
In 8 vo . 46o bl.
m meer dan dene reden is de kennis der gebeurteO
nisfen, die in de gewyde Boeken verhaald worden,
belangryk, en daarom weetenswaardig

; ontelbaare maalen zyn die redenen ontvouwd, en behoeven door ons
niet herhaald to worden . Elke pooging, aangewend om
die gebeurtenisfen in een helder licht to plaatzen , en
daarcioor den leeslust gaande to maaken, is lofwaardig .
De arbeidzaame en doorkundige VAN HAMELSVELD ,
behalven zynen overigen heilzaamen arbeid, aan de gewyde Schriften befteed, heeft daartoe zynen verdienftelvken
vlyt van nieuws wel willen hefleeden . Bekend is 's Mans
Bybelgefchiedenis des 0 . en N. Testaments, voor weinige
jaaren, in twee Deelen, in 't licht gegeeven ; een Werk,
't geen, egter, aan zommigen to uitgebreid, en daarom
to
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to kostbaar, voorkwam : weshalven men bet een en an .
der heeft willen verhelpen, en voor de behoeften der
kindsheid en der minvermogenden zorgen, door de af .
gifte van dit Handboekje , in 't welk bet gemelde uitvoeriger Werk in een kort begrip is zamengetrokken,
zonder dat, evenwel, eene enkele gebeurtenis uit de Bybelgefchiedenis is overgeflagen . Tevens heeft men zorge
gedraagen , om agter ieder paragraaf of afdeeiing op de
breedvoeriger Gefchiedenis to wyzen , ten dientte der
zulken, die, van een of ander gewigtig voorval, uitvoeriger verflag verlangen . Behalven de algemeene ver .
deeling van Gefchiedenis van het Oude en Gefchiedenis
van het Nieuwe Testament, verdeelt VAN HAMELSVELD
de eerfte in zes Tydperken .
Het eerfle tydpeik bevat de gefchiedenis van de fchep .
ping der waereld tot aan den Zondvloed , zynde een
tydverloop van 1656 jaaren .
Het tweede tydperk ftrekt zich uit, van den Zond .
vloed tot ABRAHAM, 352 jaaren : van bet jaar 16562009 .

Het derde, van ABRAHAM'S geboorte tot den uittogt
der Ifraeliten uit Egypte , 50o jaaren : van bet jaar
2009- 2509 .
Het vierrle, van deezen uittogt tot bet bouwen van
den tempel to 7erufalem , door SALOMO , 480 jaaren
van bet jaar 25o9 - 2989 .
Het vyfrle , van den tempelbouw tot bet verbranden
van den tempel door NEBUKADNEZAR en de wegvoe .
ring van de Jooden na Babel, 430 jaaren : van bet jaar
2989--3419 .
Het zesde en laatfl:e, van de wegvoering van de Jooden na Babel tot den Landvoogd NEHEMIA, en van
deezen tot JEZUS , to zamen omtrent boo jaaren : van
bet jaar 3419 _4000 .
Van de drre flfdeelingen, in welke de - Gefchiedenis
van bet Nieuwe Testament verdeeld is, bevat de eerJla
bet leeven van JEZUS - de Eweede de gefchiedenis van
JEZUS aanhangeren tot bet jaar 58 naa JEWS geboorte
.- de derde eene aaneenfchakeling der gebeurtenisfen tot
aan de verwoesting van ,7eruuf~lem en diens Tempel
door de Romeinen , in bet jaar 7o naa 's Heilands ge .
boorte .
Beknopt , gelyk van zelf fpreekt, en duidelyk wor .
den de voorvallen verhaald, die voorts door vierentwintig
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tig weluitgevoerde Kunstplaatjes worden voor bet gezigtr
gebragt ; die, egter, onzes oordeels, de kostbaarheid van
bet Werk bezwaaren , onbeftaanbaar met bet oogmerk,
om hetzelve, gelyk boven is aangeduid, ter onderrich .
tinge ook van de minvermogenden to doen dienen . In.
then de Boekverkooper Allart konde goedvinden , om
bet Werkje ook zonder de Plaaten of to leveren, zou bet
gemelde oogmerk beter bereikt worden, en aan veelen
geen ondienst gefchieden .
, een Tloorbeeld voor de Jleugd ; gefchetst in eene
,'Zedevoering voor Kinderen , gehouden den 21 van
Louwmaand i8oo . Door C . ROGGE . Te Leyden, by
D . du Mortier en Zoon, i8oo. In 12mo . 35 bl.

J Ezus

lwat uit de pen van den Eerw . ROGGE vloeit, mag
LA wel onder de weinige belangryke Schrifien, welke
de tegenwoordige fchryfzieke Eeuw oplevert , gerangfchikt worden . Het Opftel , welk wy thans voor ons
hebben, levert eene proeve op, dat 's Mans oordeelkunde en veriland berekend zyn voor bet mededeelen van
onderrichtingen, tot welke zeer weinige menfchen, in
vergelyking , eene voegzaame gefchiktheid bezitten .
Dikmaals heeft een Leeraar moeite, om zich van volwasfenen to doen begrypen, by mangel, aan de zyde
van deezen, aan de vereischte kundigheden . Nog grooter is deeze moeite ten aanzien van kinderen, die gemeenlyk moeten onderfteld worden , nog minder geoeffendheid to bezitten . 't Zyn niet alleen de zaaken,
maar ook de manier van voordragt, zelf ook de woorden,
in welke de zaaken o :nkleed worden , op welke de
Spreeker moet bedagt zyn . Naar ons inzien heeft de
Leeraar ROGGE aan alle deeze vereischten voldaan . Alleenlyk hebben wy, hier en daar , eene uitdrukking
ontmoet, to leenfpreukig om van alle kinderen ver.
ftaan to worden : by voorbeeld, daar by in bet Clot
zegt : „ En nu, Kinderen, zyn wy ten einde van den
• ons voorgetlelden weg : nu nog kortlyk bet afgelegde
• pad overgezien ." En elders : „ Byna geen kind zou
• tot bet doel geraken, waar toe bet beftemd is : on• afoogbaar is bet heir van ongelukken , dat bet zich
„ op den hals zou halen ." By Kin&ren, dunkt ons,
moeten alle Leenfpreuken vermyd worden. Voor 't
ove-
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averige hebben wy met zeer veel genoegen deeze Rede.
voering geleezen, die ten onderwerpe heeft bet bekende
verhaal wegens bet verblyf en verrigte van JEZUS in
den Tempel , toen by twaalf jaaren oud was , en in
eene der maandlykfche byeenkomtlen van bet Depar .
tement Leyden der Bataaf(che Maatfchappye Tot Nut
De leeringen ,
van 't filgemeen wierdt uitgefproken.
welke ROGUE uit bet leerryk voorval heeft afgeleid ,
trekt by , in 't Plot, aldus to zamen : „ Is het my
,, gelukt , uwe aandacht levendig to houden , en uw
„ gevoel op to wekken ; clan zyt gy voorzeker in nieu„ we aandrift ontfonkt, om uwen Schepper in de dagen
„ uwer jongelingfch ip to leeren kennen en to veree„ ren ; dan zult gy u naauwkeurig wachten , om uwe
„ Ouders in eenige angst of verlegenheid to florten ;
„ dan zult gy , blakende in leerzucht , alle gelegen„ heden tot vordering in kennis yverig waarnemen ;
„ dan zult gy , by bet behalen van den hoogften
„ lof , uwe zedigheid bewaren en uwe Ouders met
,, betlendige achting en minzaamheid bejcgenen ; ja
„ wat meer is, ook dan , wanneer gy noch lof of ver„ gelding verwacht , uit gevoel vat) pligt onvermoeid
„ blyven voordlireven ; dan zult gy uwe hoogfle
„ voortreflelykheid tlellen in eene beflendige gehoor .
„ zaamheid aan uwe liefhebbende Ouderen ; dad
„ zult gy eindelyk, weak een hoogte in wyshefd en
„ deugd gy ook moogt bereiken, nimmer blyven flil• flaan ; maar u onvermoeid bevlytigen , om gefladig
• to vnrderen, u meer en meer to volmaken, en dus
• aan bet doe] uwes Scheppers to beandwoorden ." Van
heeler harte vereenigen wy ons met den wensch van
den agtenswaardigen }toGGE , dat, van tyd tot tyd ,
opzettelyke Redevoeringen voor Kinderen gehouden
wierden . Wy voegen 'er nevens onzen wensch, dat,
intusfchen, ROGGE voortgaa , om, uit den weggeleg .
den fchat , de afgegeevene proeve met foortgelyken to
vermeerderen .

Ver.
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herha, delingen van hot Genoot1c7 ap ter bevordering der
Heelkunde, to Anflerdaryn. hde Deel . Te 47nflerdam,
y J . B . Elwe, 1799. In gr. 8v0
. 320 bl

b

it vyfde Deel der belangryke Verhandelingen van 't
beroemd Amflerdamsch Heelkundig Genootfchap
bevat de tien volgende ftukken . Eene Waarneeming
van zeldzaame hoornachtige en kalkaartige knobbels ,
voornaamelyk aan de voeten van eene oude Vrouw, en
verder over het geheel lichaam verfpreid : door JOANNES
VELTKAMP . Vier Heelkundige Waarreemingen : door
W. G . ALSTORPHIUS .
Eene Verloskundige Briefwisfeling, tusfchen de Heeren c . M . BUG GE VAN DER BOGE en G . J . VAN WY .
Eene Waarneeming van eene
Pisopftopping , door Wormen in de Blaas veroorzaakt
door F . W. VAN DER LEEUW . Eene Verzamelirg van
Waarneemingen over de Aangezichts- en Halswonden
door F . JAS, aan welke eene Zilveren Medaille is toegeweezen .
Eene Waarneeming van eene beklemc ;e
Darm-Netbreuk : door J . M . VAN ROGGEN ; medegedeeld
door R . FORSTEN . Eene Waarneeming eener zoortgelyke inwendige Breuk : door dezelfden . Eene Vroedkundige Waarneeming, ter betooging, dat 'er, ook in de
beoeffening der Verloskunde , geen regel is, zonder
eenige uitzondering : door G . J . VAN wy . Tien Waarneemingen, betreflende eenige Gebreken in de boezems
der Opperkaaksbeenderen : door w . LEURS . En eindelyk eerie Waarneeming eener benedenwaardfche Ontwrichting van het linker Dyebeen, en derzelver herftelling, op eene nieuwe en gemaklyke wyze : beide met
ontleedkundige aanmerkingen en gevolgtrekkingen opge .
helderd : door A . BONN .
Alle deeze ftukken bevatten gewigtige en weetenswaardige zaaken ; doch ons beftek laat niet toe, van alles een behoorlyk bericht to geven . Wy zullen ons
thans alleen tot het volgende bepaalen . De Heer r . w .
VAN DER LEEUW geeft op bl . 54 en volgg . d e waarneeming op eener Pisoptloppittg, door Wormen veroorzaakt,
en door hem gelukkig geneezen . Een man van ongeveer
zestig jaaren, gekweld met hevige buikpynen , flaauwten, droogen hoest, ongerusten flaap, by wien men teffens
D
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fens blaauwe en gezwollen randen onder de oogen ,
verwydde oogappels , eene gezwolle bovenlip , een
kleinen onregelmaatigen pols , enz . befpeurde, klaagde
geweldig over eene drukking en menigvuldige inwendige krieweling op bet Perinaeum, welke hem bet zitten dikwyls onmogelyk maakte , en niet alleen eene
persfing tot waterloozen , met outlasting van bloedige
pisdruppels , maar ook menigmaalen eene geheele opftopping van pis veroorzaakte , die doorgaans ook ras
wederom van zelven verdween, en alsdan tot cene ruime pisloozing gelegenheid gaf . Door middel des Catheters kon men geenerlei tegennatuurlyk lichaam in de
blaas ontdekken , zo dat 'er aan geen Steen was to
denken . Dan daar bier alle tekenen van wormen aanwezig waren, en 'er geene voorbeelden, fchoon zeldzaam voorkomende, ontbreeken van blaaswormen, kwam
onze Schryver op de gedagten, of zulks ook bier bet
geval niet zou zyn . „ Na een ruim, doch vruchteloos,
• gebruik der Geofroea , en eenige andere der meest
geroemde Antihelminthica, alle verfchynzelen en toe,, vallen dezelfde blyvende , befloot ik , vuor en aleer
• ik in de Aanwyzing zelve eenige verandering maak• to , de bedoelde middelen onmiddelyk in de blaas
„ zelve to brengen ; en hier in gaf ik de voorkeur aan
• een afkookzel van den zo even genoeinden bast, en
~, wel omdat dit my voorkwam , de wanden van de
• blaas en pisbuis minder, dan wel verfcheide andere
• zoortgelyke middelen, to zullen aandoen, en omdat
• proeven, met onderfcheiden zoorten van wormen genomen , my geleerd hebben , dat zy in dit vocht
„ oogenbliklyk flerven .
,, Ik deed dan eene injecuie met bet gezegde afkook .
• zel ; doch, na dit drie maalen, binnen vier en twin,, tig uuren tyds , herhaald to hebben , deed 'er zich
• niets van de verlangde uitwerking bemerken ; dan, in
,, den daar op volgenden nacht, had by meet dan ge• woonen aandrang en opilopping , verzeld van he.
„ vige benaauwdheden : eensklaps loosde by eerie groote
• hoeveelheid pis, en, met deeze, drie doode wormen,
• welke ik beyond , in alles , met de gewoone ronde
„ wormen in den darmbuis (Lumbrici intef1inales) over,, een to komen ; alleen hadden zy maar een derde van
• de meest gewoone dikte, en was de langfte vier en
„ een halve duim .
"WT . 1200 . NO . y.
Cc
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De Lyder , zich nu herfteld achtende , weigerde

• eenige verdere pulp ; dock loosde , nog v66r den
„ avond van then zelfden dag, twee dergelyke wormen ;
• wanneer ik, volgens myn verzoek, aanitonds by hem
„ geroepen werd, en de wormen in de pis nog volmaakt
„ levende beyond ; welk leven, naar maate de pis kou• der wierd, verminderde, en eindelyk, na dat dezel .
• ve geheel koud geworden was, ook geheel ophield .
• De pis zelve had niets , 't geen eenige aanrnerkmg
• verdient, en de Lyder is zedert, nu byna zes wee .
• ken na bet gebeurde , niets verder van dit ongemat
• gewaar geworden . "
Onder anderen leidt de Schryver uit dit zonderling
geval deeze gevolgtrekking of : Dat de Wormen, die
in de blaas huishouden , door medewerking der naaste
deelen , met welke dit ingewand in een naauw verband ftaat , alle die toevallen kunnen veroorzaaken ,
die gewoonlyk door zodanige dieren , wanneer zy in
den darmbuis huisvesten , verwekt worden .
Met byzonder genoegen lazen wy de Verhandeling
van den Hoogleeraar uoNN , over bet herftellen eener
ontwrichte Dye , door eene byzondere handgreep, na
dat de gewoone wyze van werken , zonder eentg nut, was
in bet werk gefteld , omdat in dezelve de tegenftand
biedende fpieren niet genoeg ontfpannen wierden . „ De Lyder werdt, (dus fpreekt de Hoogleeraar, bl . 277
„ en volg.) met onderfteuning der beledigde Dye , uit
„ bet bed opgenomen en op een ftoel gezet, waarby
„ by zelf bet rechter been op den grond vestigde, en
„ de linker voet door my op een kusfen geplaatst werdt,
„ met oogmerk, de knie to doen ryzen, de Dye nader
„ aan den buik to doen komen , en daar door ont„ fpanning aan de liesch to geeven ; terwyl de Lyder,
,, tot zyn gemak, bet bovenlyf nog meerder deed voor„ over hellen .
• Vervolgens werdt , op myn raad , een zagt opge.
„ rold beddelaken, van den voorkant, even boven de
• fchaamte aangelegd , over de beide darmbeenderen
• naar achteren gevoerd, en door den Heelmeester PE• PERHOOVEN en een aader helper, als tot tegenrekking,
• vastgehouden .
• Lene dergelyke groote en zagte ftrook linnen deed
• ik tusfchen de beenen door, naby den balzak, over
• en onder de Dye, naar de buitenzyde, overbrengen,
„ en
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„ en aldaar op de gewoone hoogte van den grooten
„ draaijer, door een even kundig helper, zonder keel .
„ ling , vereenigd houden .
• Eene derde lange en zagte ftrook linnen aan de
• Dye, even boven de knie , tot een ftrop aangelegd,
• en ter wederzyde aangevat, diende ter rekking, waar
„ toe de Heer JAS, die er tegenwoordig was, zich ge„ dienftig aanbood, en dezelve benevens een ander hel„ per verrichtte .
• De Heer HussEM plaatfte zich aan de rechter zyde
„ des Lyders, ten einde , zo 't nodig ware, de linker
„ knie naar de gezonde zyde to brengen , in bet zelf„ de oogenblik , dat ik , onder begunftiging der rek• king , bet bovengedeelte der Dye opwaards zou be .
• ftuuren, waar toe ik my naast den tweeden helper,
„ aan de buitenzyde, geknield plaatfte .
„ Alles dus overlegd en afgefproken zynde , fteunde
,, de Lyder vast met zyne handen op den ftoel , dock
„ zonder zich op to heffen ; bet bekken werdt zonder
,, moeite tegengehouden ; eene langzaame en gemaklyke
„ rekking was genoeg ; de buitenwaardze maatige op .
„ trekking bevorderde de verplaatzing ; waarna bet bee.
• nig hoofd, onder myne hand, over den onderrand der
• heupkom en binnen dezelve glipte , met een fchok,
• die door ons alien niet alleen gevoeld , maar ook
• gehoord werdt, en bet teken gaf, met de rekking op
„ to houden ."
Na bet gelukkig herftellen der ontwrichting, wierden
de verflapte deelen, door pasfende verbanden en gefchikte middelen, gefteund en herf}eld , met dit gevolg, dat
de Lyder, na verloop van vyf en twintig dagen, zonder fchraagen , krukken , of eenige andere onderfteuning , wederom onbelemmerd kon wandelen . Vervolgens toont de Schryver , op eene zeer oordeelkundige
wyze, de voordeelen der befchreevene zittende herftellingswyze, in dit geval, en oordeelt dezelve overwaardig, om insgelyks by andere ontwrichtingen beproefd to
warden . Daar verder zodanig eene handelwyze , zo
veel by zich kan herinneren , door niemand is voorge .
held of befchreeven, fchroomt by niet, dezelve niieuw
to noemen, en zich dezelve , zonder verhovaardiging,
toe to eigenen .
Eer wy van deeze ftofe affcheiden, moeten wy nog
met een woord fpreeken , over de Verzamelin van
aarC c a
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Waarneemingen over de Aangezichts- en Halswonden ,
van den Heer F . JAS ; dewyl dezelve bet grootst gedeelte van dit boelcdeel uitmaakt . Wy vinden dezelve
zeer leezenswaardig , van wegen de menigvuldige zonderlinge gevallen , die bier by elkander zyn verzameld . Onder anderen kan men 'er zeer overtuigende
uit zien, hoe zomwylen gevallen, die wanhoopig icheenen, onder eene verftandige behandeling, op eene gewenschte wyze afloopen . Tot een voorbeeld verftrekke de volgende Waarneeming , door den Schryver uit
TRIOEN overgenomen .
• Een Jongen, 5 jaaren oud, viel, in het Jaar I?30,
„ van bet boord, door de luikgaten , tot onder in een
„ fchip , en kwam met den kleinen ooghoek op den
„ poot van eene vuurtreeft neder, die zo diep in den
„ oogrand was ingedrongen , dat zeker fmid , daar
„ omtrent woonachtig, en gevallig op dit ongeluk aan .
• komende, denzelven niet kon uitneemen , dock met
„ voorzichtigheid en beleid, ten einde by bet uitnee• men van den poot bet oog niet uit zyne holte to
• trekken, denzelven, als haaksgewyze daar in vast zit„ tende, rechtboog, en met de grootfte zorg daar in
„ gelukkig flaagde ; waarop terftond bloeding, ontftee .
„ king, zwelling des geheelen aangezichts, koorts en
„ ylhoofdigheid volgden .
• Om de toevallen of to weeren, liet de Geneesheer
„ TRIOEN eene aderlaating in bet werk ftellen , en
„ fchreef bet Lydertjen ontfteekingweerende en ver„ koelende middelen voor ; terwyl een' Heelmeester
„ de uitwendige behandeling bleef aanbevolen : zyn„ de eindelyk bet jongetjen van alle deeze toevallen,
„ met behoud van zyn volkomen gezicht, zonder eenig
• lidteken, in eene maand geneezen ."
Over het nut der Knevels by Viervoetige Dieren . Door
G . VROLIK . Te 4m/terdam, by W . Holfrop, i8oo.
In gr . 8vo . 15 bl.
algemeen gevoelen, dat Katten, wanneer zy van
fAethaare
knevels of baarden beroofd zyn, geheel ongefchikt worden om op muizen jagt to maaken, bragt
den Hoogleeraar VROLIK op de gedagten, dat by de Katten in de knevels bet zintuig van bet gevoel geplaatst z( u
hun-
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kunnen zyn , 't geen zy in de toppen haarer pooten
misfen . Om hieromtrent iets met zekerheid to bepaalen,
oordeelde de Hoogleeraar bet in de eerfte plaats noodig, to onderzoeken, of 'er ook iets byzonders in bet
maakzel deezer deelen plaats had ; gelyk hem ouk ras
bleek , dewyl by fpoedig ontdekte, dat tot ieder wortel deezer knevels een byzondere zenuwtak liep, then
men gemaklyk tot aan zyn oorfprong , de onderoogkuilfche of de voorhoofdszenuw, kon vervolgen . Hetzelfde
maakzel ontdekte by in den Zeehond en in 't Konyn,
't geen hem verder op den inVal bragt, om proeven met
geblinddoekte gebaardde en van hunne baarden beroofde
Konynen to neemen , die volkomen aan zyne gisfingen
beantwoordden . Want na to hebben waargenomen, dat
cen Konyn zich, in een donker vertrek, wist to redden,
uit eene zoort van Doolhof , door middel van boeken
gemaakt, beproefde by, hoe een geblinddoekt Konyn
zich daar uit zoude redden ; 't teen bleek zeer gemaklyk to zyn, dewyl bet Dier, met de beweeging van
den kop, de afflanden der voorwerpen fcheen to meeten ; zo dat bet , aan dezelve genaderd, met bet zydelingfche gedeelte, waar aan de langfte fnorren geplaatst
zyn, langs de boeken been ftreek, zich geduurig op zo
verren afland houdende , dat de baarden naauwelyks
niet derzelver punten aan de oppervlakte der boeken
konden raaken .
Doch Men dezelfde proef herhaald
wierd met een geblinddoekt Konyn, welks fnorren waxen afgeknipt , was bet Dier in de grootfte verlegen .
beid i bet liep nu tegen de voorwerpen aan , en gooide
ze omverre ; moetende bet nu, om voort to komen, onmiddelyk langs de boeken been ftryken, gelyk een blind
mensch, langs een muur of baluftrade, al voortfchuivende den weg zoekt .
Met genoegzaamen grond befluit de Hoogleeraar bier
uit, dat de baarden of fnorren zeer gevoelige werktuigen zyn, welke by de Dieren, die dezelve bezitten, dan
eens de plaats van bet zintuig des gevoels, dan wederom dat van bet gezicht vervullen, en zomwylen bet geniis van beiden tevens vergoeden . Met zeer veel reden
gist by ook , dat bet zogenoemde zesde zintuig der
Fleermuizen, waar over reeds zo veele gisfingen zyn gemaakt , ook in deeze baarden gezogt zal moeten worden ; waaromtrent de Hoogleeraar by gelegenheid nadere
proeven boopt to neemen .
O c 3
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Befchryving van den Watersnood van het .7aar MDCCXCIX, in verfcheidene gedcelten van ons haderla,d door
Tsverfloppingen veroarzaakt . Met Kunstplaaten en een
Rivierkaart . Door CORNELIS ZILLESEN, Lid van de
Bataaffche Maatfchappy der Weetenfchappen to Haarlem . Te 4mflerdam , by J . Allart , itioo . In gr .
8vo . 364 bl.
Ev] anneer wy vernamen, dat de Burger ZILLESEN de
W Befchryving van den jongtten Watersnood, in
verfcheide gedeelten van ons Vaderland, op zich geno .
men hadt , verheugden wy ons , dat die taak ftondt
volvoerd to worden door eenen Man ,die zich by de twee
aanzienlyke Maatfchappyen in ons Vaderland, de Hol.
landfche Maatfchappy der Weetenfchappen to Haarlem,
en bet Bataafsch Genootfchap, met lo f, in bet vak der
Rivierkunde, bekend gemaakt hadt ; wy verheugden ons
to meer, dewyl in de aankondiging deezes Werks de
belofte kwam van Middelen tot voorkosning van fchadelyke Inundatien . Niet weinig ttonden wy vertteld, in
de Opdragt, bi . XIII, eene plaats waar wy zulks althans niet verwagt hadden , eene overwyzing to vinden
tot bl . 243, e nz. d e redenen vermeldende, waarom by
van dit laatfte hadt moeten afzien, en zich fchriftlyk
verbinden , over geene Middelen van Herftel in deezen
to mogen fchryven .
Onverwyld floegen wy die bladzyde na, en lazen 'er :
„ Zie daar zo kort my mogelyk was deze ftofe be .
handeld . Een ftof gewigtig voor ons Vaderland, vooral
indien men in aanmerking neemt, alle de fchaden, welke de Inundatien dezen Winter en in voorige opgegeevene jaaren aan ons Vaderland hebben toegebragt .
Zeer pryslyk was daarom de vraag van bet Bataafscli
Genootfchap, in den Jaare 1785 opgegeeven , ter voorkoming van het fchadelyke der Inundatie , welke vraag
door my in 1786 is beantwoord en door gemelde Genootfchap bekroond geworden . Doch op then tyd Been
eenheid van BetIuur in den Waterftaat van ons Land
plaats hebbende , bleef dit , om de byzondere belangen
van deze en geene Diftri&en, buiten werking, en daar
men volgens onze Staatsregeling mogt hoopen dat men
eens in dezen op middelen van herftel zou acht geeven,
Zet-
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zette zulks my aan om by de Advertentie van dit Werk
op my to neemen de middelen van herflel voor de Rivieren aan to wyzen, to meer, daar ik dan gelegenheid
zou hebben om nadere verbeteringen , welke aan myne
Prysverhandeling ontbraken , op to geven . Doch daar
1k, vooral tot de gebeurtenisfen dezen Winter voorgevallen , de origmeele rapporten noodig had, ftond ik ,
by bet verzoek om 't gebruik daar van , met weinig
verwonderd , dat ik dezelve niet krygen kon, dan onder een ichriftlyk verband, van over de middelen tot
herflel niet to mogen fchryven, met bet vernederend
Compliment , dat ik daar geen kunde genoeg toe hadt .
Het ftrekt zeker dan niet tot eer van de Hollandfche
Maatfchappy der Weetenfchappen en van bet Bataafsch
Genootfchap , dat zy over de middelen tot verbetering
en voorkoming van fchadelyke Inunder Rivieren
datien, de Verhandelingen van een onkundigen met den
Gouden Eerprys bekroond hebben . Dit verband voor
eenen Burger, om over de middelen tot herflel niet to
mogen fchryven , ftrydt ook tegen Articul i6, 57 en
6o der Staatkundige Grondbeginzels onzer Staatsregeling, en is ftrekkende om alle lust en yver voor altoos
uit to dooven . Ik heb my verpligt gevonden dit een en
ander aan bet publiek bekend to maaken , ten ejnde
aan de Natie to doen zien, waarom ik aan myne belofte
in dezen niet voldaan heb - fchoon ik bet publiek kan
verzekeren, dat even gelyk men door kunst de Inundatie by opwater heeft weeten voor to komen , men ook
niet minder zeker bet Land voor fchadelyke Inundatien, door Ysverfloppingen veroorzaakt, kan behoeden,
-- hulpmiddelen, waar door 'er fchatten voor den Burger en 's Lands Finantien zouden gefpaard worden , intusfchen dat nu boven de geleden fchade der Inwoonderen , bier agter opgegeven (*) , bet Land wederom
voor eenige jaaren vrydom van Verpondingen moet geven, met uitflel van betaalingen in de extraordinaire be .
lastingen , voor dezulken , welke deelgenooten in deze
rampen zyn geweest , en dat alles in een tyd , waar in
's Lands Kas geheel is uitgeput . Hy, die eene gevoelige ziel omtrent de rampen zyns Vaderlands heeft ;
Hy, die belangloos jaaren herwaards met zyne bekroonde
(*) Deeze

beloopt

geheel, zi,,, bl . 257,f 1758,210 - 6-4- :
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de en andere Schriften aanhoudend werkzaam was over
alle middelen van hertlel voor ons diep vervallen Gemeenebest ; Dog eens by, die een publieke voorflander
der tegenwoordige orde van zaaken is - en zo iemand
le firemmen in zyne werkzaamheid tot nut zyner Medeburgers, ilrydig tegen onze Staatsregeling, is %-ene daad,
waardig do veragting van alle weldenkenden , ja ! dus
voortgaande to handelen , zullen de Weetenfchappen,
in plaats van aanmoediging , onder Vryheid, Gelykheid
en Broederfchap hun graft vinden ." - Dit hem on .
aangcnaam denkbeeld komt , in den loop der Befchryvinge , wanneer de gelegenheden tot bet voordraagen
van Hulpmiddelen zich aanbieden, by ZILLESEN gefta •
dig opborrelen, en doet hem fleekelige uitdrukkin .
,fin bezigen ; zie bl . 311 59, 125, 130, ^44 en 309 .
By gelegenheid van Berigten wegens Geldinzamelin .
gen by vroegere Watersnooden , ontvingen wy to meer •
maalen een verflag van den loop der Rivieren ; bier.
mede maakt ook zILLESEN eenen aanvang, daar by den
loop onzer Rivieren aanwyst , de Dykbreuken, in de .
zelve voorvallende, opgeeft, welke Landen daardoor
overflroomd worden, alsmede , waar zodanig Inundatie.
water zich zelf, of met behulp van Sluizen en Water .
molens, ontlast. -- Ten tweeden , wat (zogenaamde)
Ysdammen of Ysverftoppingen zyn -- waardoor die
veroorzaakt worden - hoe de werking daarvan is, en
wat fchadelyke gevolgen dezelve kunnen hebben .
En eindelyk , ten derden , welkaigGburtens,
fen, in den bedoelden Winter, by Ysveritoppingen, heb .
ben plaats gehad .
I-let eerfte gedeelte is kort, en words door de agter .
gevoegde Kaart toegelicht ; - bet tweede breedfpraablger . ZILLESEN is een voorftander van bet zogenaam.
de Heus of Gron .dys . Men noemt de Optopping, door
bet Ys veroorzaakt, doorgaans een 2dam ; „ deze be .
naaming," zegt anze Schryver, „ is onnatuurlyk, en
dit maakt dat veelen zich daar van een denkbeeld vormen, even als of 'er dan een zigtbaare Dam van Ys
zich in de rivier vertoonde, en bier of daar een hooge
opkruijing van Ys ziende, befchouwen zy dit voor een
Ysdam ; daar 'er dikwyls op die plaats geen de minfle
verftopping plaats heeft . Neen ! de meeste Ysveriloppingen zyn onzichtbaar, en alleen kenlyk aan bet booger
water voor de verflopping en laager water agter dezelVe .'
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ye:' -- De werking dier Ysverfloppingen wordt befchreeven, en hangt ZILLESEN een Tafereel op van een
Ysverflopping en Doorbraak in 't algemeen ; een Tafereel, to meermaalen ook wel eens met een dichterlyk
penfeel gefchilderd . Niet ongelukkig is by hierin gellaagd, en ware bet zo uitvoerig niet, dat bet to veel
plaats befloeg, wy zouden bet bier ophangen . --Daarop laat de Schryver een kort verlag volgen van
de Inundatien en Ysverfloppingen , die op onze Rivieyen, zints den Jaare 1573 tot 1796, plaats gehad hebben . Dit befluit by met deeze aamnerking : , . Her is
zeer opmerkelyk, dat de Ysverfloppingen en Inundatien
daar door veroorzaakt , in deze Eeuw zo grootelyks
zyn toegenomen , blykbaar uit bier boven daar van op .
gegevenen . Ja ! daar de ondervinding in dezen leert,
dat al veeltyds de Ysverfloppingen op dezelfde plaat2en voorvallen , zo doet dit met grond denken , dat
'er in zulke riviervakken gebreken mocten weezen ,
welke daar oorzaaken van zyn , bet zy van ondiepten ,
kromten of kribben, welke, als hinderpaalen, her Ys
keeren, en daar door geboorte aan Ysverfloppingen geyen : wenschlyk ware bet daarom, dat altoos naauwkeurig de plaatzen der Ysverfloppingen, uit dagelykiche
waarneemingen der onderfcheiden water-hoogten opgegeven, en door deskundigen die plaatzen vervolgers onderzogt werden : want uit de (op bl . 28) opgegeven
berekening der persfing van bet water, tegen eene Ysverflopping , is genoeg op to maaken , dat een Ysverfoppin
al een flevig fleunpunt moet hebben om die
zwaare persfing to kunnen wederflaan, en van daar ook
dat dezelve zo menigmaalen opbreekt , of zich verzet .
Zeldzaam zal men zien, dat eene verflopping boven io
voet waters keert .
De allerongelukkigfte omflandigheden by Ysverfloppingen zyn , als 'er op afftanden onder elkander verfloppingen plaats hebben : want dan
keeren dezelve ieder bet water, even als onder elkander liggende fchutdeuren . By voorbeeld, flel, dat
bet uiterfle vermogen van opflopping is 10 a 12 voet,
dan kunnen drie onder elkander liggende Ysverfloppingen hyna 3o voet water keeren, er . wyl een Ysverflopping noon zo digt is, of 'er gaat nog water door, zo
ontilaat daar uit cen waterverdeeling in de persfng,
die veroorzaakt . dat de een zo wel als de andere Ysverilopping land kan houden , en dit is juist bet geval
C c 5
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in dezen winter geweest ; verfcheide Ysvertloppingen
zaten 'er boven elkanderen , waardoor dan bet water
tot eene hoogte kwam, welke d6ne enkele Ysverftop .
ping onmogelyk hadt kunnen keeren ."
Hiermede komt onze Schryver tot zyn derde hoofdzaak,
de Gebeurtenisfen van den Winter van 1799 , in welker
behandeling by de Gebeurtenisfen in die orde plaatst,
dat de een de andere ontwikkelt ; to regt aanmerkende :
„ dat een oppervlakl :ig Gefchied-verhaal ons in dezen
van geen nut kan zyn ; maar wel een zodanig verhaal,
waar uit Natuurkenners nut kunnen trekken . -- Ik
zal," vervolgt hy, , om die reden de gebeurtenisfen
in diervoege rangfchikken, dat ik, in de eerfte plaats,
zal opgeven, den that der boven-rivieren v66r den tyd
der Ysverftoppingen ; hoe de watershoogte geweest is
op onderfcheiden plaatzen , kort v66r en by de Ysverftoppingen, om daar uit to kunnen opmaaken, waar de
verftoppingen in de rivieren plaats hadden, en welke
gebeurtenisfen 'er in den Boven-Rhyn hebben plaats gehad ten tyde der Ysverfloppingen , gebeurtenisfen die
den grond lagen van bet geen let vervolgens in de beneden-rivieren is voorgevallen, en welke gebeurtenisfen
ik dan naar de tydorde zal opgeven ."
ZILLESEN maakt , eer by tot dit laatfte gedeelte
zyns befteks treedt , uit her bygebragte in de eerfte
afdeeling dit gevolg op : „ Uit dit flechts aangeftipte,
wegens de waarneemingen der afwisfelingen van de
waterhoogte in de rivieren , en de gebeurtenisfen daar
door veroorzaakt , ziet men van wat nut bet zou zyn
geweest, indien men, op onderfcheidene diftantien, bet
wasfend en vallend peil der rivier dagelyks had kunnen waarneemen , en bet is daarom to hoopen , dat ,
onder onze tegenwoordige algemeene direftie des waterftaats, op dit alles in 't vervolg de noodige voorziening zal genomen worden ; to meer daar men dezen
winter al het nuttige en noodzaaklyke van een alge .
meen bewind heeft ondervonden, in de op hooge order
gedaane examinatie der dyken en magazynen, en voorzeningen
i
deswegens . Al bet welke nog aanmerkelyk
that to verbeteren , indien op dit alles een geregeld
plan gemaakt wordt, en men vervolgens de middelen van
herftel zoekt ter plaatzc daar dezelven zeker to vinden zyn .
Dit doende zou onze nieuwe Staatsregeling in dat
vak der Burgeren welvaard , groote verbetering kunnen
toe-
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toebrengen ; doch waar over ik my niet zal uitlaa.
ten , alto ik verpligt ben, dit aan deskundiger over to
laaten .
„ Waarfchynlyk," voegt by 'er nevens , „ zouden
in dezen Winter nog veel meer Inbraaken hebben plaats
gehad, indien de Dyken niet zo hard waren bevrooren
geweest, waar door zy als Been verhard, twee en meer
voeten overloop van water weer(tonden . Eene hoogte
van water en overloop, daar een onbevrooren dyk on .
beftand voor zou zyn ; doch de dooy met agter elkan .
deren doorgaande , maar by afwisfeling door fterke
vorst vervangen wordende, zo behielden de dyken hunne fterkte ."
De vervolgens naar tydorde by ons to Lande voorgevallene Inundatien worden naauwkeurig befchreeven, met
inmengzel van hartroerende tafereelen der gevolgen van
dit Waterleed op de meeste plaatzen ; wy kunnen tot
geene byzondere vermelding ons inlaaten van tre&ende
gevallen, noch ook tot het ophaalen der bekende en
weder zo heerlyk betoonde hulpvaardig- en liefdaadig .
heid onzer Bataaffche Medeburgeren .
Van overal heeft ZILLESEN de beste befcheiden inge .
wonnen , en verwerkt . Die van bet Land van Heusden
geeft by ons op, van bl . I44 tot '2 215 , met bet woordlyk
berigt , hem opgegeeven door den Burger LEEMANS ,
Reprefentant in de Eerfte Lamer van bet Wetgeevend
Lichaam des Bataaffchen Volks , en Dykgraaf aldaar ;
een berigt , 't geen wy, om de wyze van voordragt ,
met veel genoegen geleezen hebben . - Ten aanziene
van die dus breed befchreeven Doorbraak hadt de
Drukker deezes Werks een berigt van den Burger
S . HOEM, to Aalburg, ontvangen ; de Schryver neemt bet
voornaamtle over ; men zal het niet zonder treffende belang- en deelneeming kunnen leezen .
Naa dat bet voorfte gedeelte van dit Werk was af .
gedrukt ; werden den Schryver eerst ter hand gefteld
de Aantekeningen der Watershoogte , op onderfcheide
Plaatzen , voor de Maanden January , February en
Maart , gelyk ook de aanmerkelyke geheurtenisfen in
die Maanden voorgevallen . Deeze korte Aantekeningen,
Origineele Rapporten behelzende, heeft de Schryver 'er
bygevocgd . Hy doet ze vergezeld gaan van Aanmerkingen, betreffende de Aantekeningen van de hoogte der
Wateren , volgens de Peilpaalen in de Rivieren , op
de
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de daarin gemelde plaatzen . In dezelve verklaart by
,, Indien men nu op kortere diftantien , by voorbeeld
van uur tot uur, waarneemingen naar peilpaalen of andere vaste tekens gedaan hadt, op beide de Rivieren,
zou men zeer na hebben kunnen ontdekken, waar toen
Ysverftoppingen plaats gehad , opgebrooken of zich
verzet hebben ; en of 'er in die Rivieren ook oorzaaken van natuurlyke gebreken, van kromten, ondiepten,
kribben of andere ifroom- en ysbreekende hindernisfen
to vinden waren , die to verbeteren zouden zyn .
Ik
weet wel dat ik volgens het verkregen Compliment , op
bl . 243 , geen kunde (genoeg) bezit om middelen van
her/lel to kunnen opgeeven -- doch het is ook aan den
anderen kant to wenfchen, dat de waterttaat van ons
Vaderland, een der gewigtigtte vakken van Studie, niet
mag toevertrouwd worden allddn aan dezulken , welke
de Waterbouwkunde enkel door Theorie kennen , en
naauwlyks Rivieren gezien hebben ; maar aan die gee .
nen, welke van der jeugd of de werken van de Water .
loopkunde hebben naagefpoord . -- Het gaat in de
Weetenfchappen a" in de Navigatie, de regte Zeeman
moet by zyne Theorie Ondervinding pa aren : want de
rivieren ondergaan dagelykfche verandenngen
Ja! een
enkele form, of zwaare Ysgang, verlegt dikwyls bet
ganfche Vaarwater in de Rivier . --- Unze Rivieren,
wanneer de zelve zo hoog zyn , dat men dykinbraaken
to dugten heeft, voeren dan fofl'e met zich, welke ten
nutte gebruikt tot goudmynen voor den Landbouw kunnen dienen . Zelfs geeft ons de natuur de middelen
aan de hand , byzonder aan de Nieuwe Maas , om de
nadeelen der hooge Vloeden, door ttormen uit zee veroorzaakt, grootendeels voor to komen , en waar door
Rotterdam, en alle Steden na beneden, welke door geen
Sluizen de hooge Vloeden in ltaat zyn to keeren , be.
waard kunnen blyven voor fchaden, welke dikwyls eeni .
ge tonnen gouds bedraagen, en zouden dan ook de Ui,
terwaarden in dat Riviervak geene overftroomingen van
zout water , zo nadeelig voor de Landeryen , meerder
verkrygen : maar ik kan of mag my hier over niet verder uitlaaten ."
Eene opgave van den algemeenen ftaat der fchaden in
bet Departement van de Dommel is bier voorhanden .
Ten flotte wordt 'er bygevoegd het berigt van c . E .
VAILLANT , wegens de gedaane en nog in werking
zyn-
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zynde uitdeeling der Liefdegaven , verftrekt om deeze
ongelukkigen to gemoet to komen ; waarin by to ver.
ifaan geeft, „ dat de fchade, voor Behoeftigen alleen,
op meer dan tweehonderd overftroomde Plaatzen bere .
kend, ruim zeven en een halve Tonnen fchats , en al .
zoo bet vierdubbeld der Inzameling beliep ." Wy weeten van goeder hand , dat de ingezamelde fom thans
(in Hooimaand deezes Jaars) genoegzaam geheel is uit .
gedeeld .
Kunst plaaten ftaat 'er op den Tytel -- men leest dit
meerinaalen , wanneer bet zien der Plaaten geen kunst
altoos aan 't oog vertoont , tnaar elendig broddelwerk ;
dan bier zal elk bekennen moeten , dat dit woord in
eenen eigenlyken zin gebezigd is . De zes Plaaten zyn
zo veele kunstftukken, om het Waterleed, in verfcheide gedaanten, of to beelden . Allermeest heeft ons, wat
de Beeldjes betreft, de Inbraak en vlugt der Inwoonde,
ren by Hedikhuizen getroffen .
Biographisch Woordenboek der Nederlanden ; bevattende
do Leevensbefchryvingen van voorname Staatsmannen,
Krygshelden , Geleerden in allerlei vakken van Lheetenfchappen , Diehters , Schilders en andere Konfle.
naaren , enz . enz . Opgemaakt uit Handfehriften ,
enz. enz . Met Pourtraiten en Plaaten. Door j. A.
DE CHALMOT . IIIde Decl . Te Anflerdam, by J . Al.
lart. In gr. 8N0 . 368 bl.
denzelfden verbeterden voet , als wy, bet Tweede
deezes uitvoerigen Werks aankundigende,
vermeld hebben (*), gaat DE CHALMOT voort, en ver•
dient zyn arbeid, gevolglyk, aanpryzing .
Voor den Boekbeoordeelaar zyn geen Werken moeilyker dan Woordenboeken , van then aart als betgeen wy bier voorhanden hebben . Elk Artykel maakt
eene hoofdzaak uit , en zou men , alles, wat 'er in
voorkomt , in eene juiste fcbaale willende opweegen,
ieder Perfoon , althans die van eenig fpreekend aanbelang is, afzonderlyk ter fchaale moeten brengen . Een,
zo

Op Deel

(*) Zie bier boven , bl. 25, en over bet Eerfle Deel onze
Faderl. Letteroef, voor den Jaare 1798, bl . 432,
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zo niet ondoenlyke, zeker een zeer lastige arbeid, die
gewis verveeling in de hoogfte tnaate zou to wege
brengen , en eene omflagtigheid ten gevolge hebben ,
welke bet beftek van geen Boekbeoordeelend Werk
gedoogt.
Alles wat wy in dit geval kunnen en mogen doen is,
naa bet doorleezen van elk Deel, algemeen to fpreeken,
en , indien de gelegenheid zich aanbiedt, op eene en andere byzonderheid meer bepaald ftil to ftaan . Het alemeen oordeel hebben wy reeds in de weinige regels
by den aanvange gettreeken .
Eene en andere byzonderheid willen wy bier kortlyk
aanroeren . Gewis behoort de Opfteller eens Werks van
dien aart zich to bevlytipen, om bet zo verre volkomen
to maaken als mogelyk is ; de tyd geeft 'er onmiddelyk
en onvermydelyk onvolkomenheden to over aan . Van
nog leevende Perfoonen kan de Schryver niet altoos
nalaaten to gewaagen , en doet by bet doorgaans, by
voorkomende gelegenheden , kortlyk , waarmede men
zich ook, om reden, meestal to vrede houdt . Doch op
dien algemeenen regel vallen uitzonderingen . Wy willen
bet met een voorbeeld ophelderen .
Van QUIRYN DE BLAU gefprooken hebbende, vervolgt DE CHALMOT : „ Zyn longer Broeder THEODORUS BRUNSVELD DE BLAU, gebooren to Leeuwaarden
RUS
„ den z3 October 1729 , wierd, na zyne Academifche
„ Studien zo to Franeker als to Utrecht voleindigd to
„ hebben, in bet Jaar 1755 met grooten lof Proponent,
• en den 29 October van bet zelfde jaar tot Predi .
„ kant to Oudefchoot bevestigd : van daar in Juny
„ 1756 naar .Amesfoort beroepen , en ten Jaare 1758
„ tot Predikant in de Gemeente to Groningen, doende
„ aldaar zyne Intreepredikatie den 24 December ; al„ waar by ook nog als oudfte Herder en Leeraar, met
„ een onvermoeiden yver en vuurige Iiefde, zyne hem
„ aanbetrouwde Kudde is beftierende . 's Mans bekende
„ zedigheid weerhoudt ons, zyne verdere beminnelyke
„ hoedanigheden, die hem met bet grootfte regt zo ge.
• liefd en dierbaar by zyne Gemeente maaken, to ver• melden .. Hy huwde den io July 1759 to llmfterdam
• met ANNA VISSCHER , gebooren den Io September
• 1729, onlangs overleden ."
Wy willen de zedigheid van den Leeraar BLAU ZO
min kwetzen als de Schryver des Woordenboeks ; maar
ver-
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verdienden openlyk ten zynen aanziene gebeurde zaa .
ken, die geen gering gerugt baarden, niet vermeld en
bier aangetekend to worded? De Stukken zyn 'er van
voorhanden, en door DE CHALMOT zelven in 't licht ge .
geeven, in zyne Verzamel. VII D . bl . 144-164 ;
waaruit de Schryver der liaderlandfche Historie ten ver .
volge van WAGENAAIt des een Verflag ontleende, in bet
XXII Deel wens Werks, bI, 99-115 . Daarenboven
heeft de Kerkleeraar DE BLAU het pligtmaatig gekeurd,
om, naa de Omwenteling in 1795, tot zyn Ampt weder
geroepen, zyn' Herftelden Prcdikdienst to vieren met eerie
Leerreden, die bet licht ziet, waarin by een kort verflag geeft van zyne Ampt-ontzetting, en van zyn gedrag
geduurende den ftilltand van zyn Stedelyk Leeraarampt ;
om niet to gewaagen van een Stulije, getyteld : Gre
ningens oudjle Predikant, niet Kerkelyk, noch Regterlyk,
naaar by Politieke Refolutie der Stadsregeering , zyn
Ampt ontzegd. Wie zou, by bet vermelden van dien
Kerkleeraar, niet eenig berigt deswegen verwagten?
Spaarzaam anders is DE CHALMOT doorgaans niet, om
van de jongfte tyden to ipreekee ; men leeze bet breede flrtykel van den Leeuwaardfchen Leeraar KORNELIS
BLOM ,
wiens zonderling charadter de Schryver met
deeze woorden opgeeft : „ Van natuur was by goed .
„ aartig en yverig dienst doende ; doch bemoeide zich
• gaarne met een ander zyne [beter met eens anders]
• twistzaaken ; en wanneer bet op de regtzinnigheid
• aankwam , of dat by dagt eenige inbreuk op bet
„ kerkelyke regt to zyn gefchled , dan fchoot by 't
• harnas ter verdeediging aan , en kende geen vriend.
„ (chap meer . Doch hoe yvervol en heldhaftig bier
„ toe zyne poogingen ook waren, kreeg by doorgaans,
• door onbezonnenheid beftierd , en aangevuurd door
• zyne zogenaamde Vrienden , die , zelfs agter bet
• fcherm zittende, hem 'er aan waagden , zo als men
• zegt, den bout op den kop : en wanneer dan de zaak
• kwaalyk was uitgevallen, lieten zy den goeden hLOtd
• in de pelcel zitten ." Waarop twee bekende gebeur .
tenisfen tot ftaaving worden bygebragt .
Een Artykel van eenen anderen aart, tevens ftrekken.
de oin to toonen, hoe vry DE CHALMMOT over de laatfte
Gebeurtenisfen in den Vaderlande fchryft, is dat van
wylen den Raadpenfionaris DIETER VAN BLK1SWYI: .
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Genoegen fchenkt het ons, in dit Werk breede en wel •
geftelde Berigten, wegens Perfoonen van onzen Leeftyd,
aan to treffen . Men moet ze in een Werk van deezen aart
zoeken en vinden . Zo lazen wy met fmaak het Artykel over den 4mJlerdamfchen Advocaat NIKLAn3
IRONDT .

Verzameling van Crimineele Stukken , betrekkelyk zekeren Misdadigen en jongst Geexecuteerden , binnen de Stede Beverwyk , den x February i 8oo . Te Alkmaar en ~lmflerdam, by
J. A, van Harcncarlpel en W . Brave. In gr. 8vo . 1qo bl.
RUIN

BRINKMAN,

zeker een der grootfle misd3adigers, die

immer op aarde waren, en ons in deze Verzameling, volB
gens zyne eigene bekentenis, wordt voorgedragen , was van
arme en deugdzaame Ouderen to Velzen geboren ; aan wier
zorgen by echter , in zyne eerfle kindsheid , door hunlieder
vroegtydigen dood, onttrokken is geworden, en alstoen aan bet
publielc Armbeftuur vervallen zynde, wierd zyne verdere op .
voeding nan dew ofte geenen Landman , by wien by befledeling was, toeberrouwd . Tot zekere jaaren gekomen zynde,
wierd by als lidmaat hot Roomsch Kerkgenootfchap ingelyfd ;
dan zyne veronachtzaamde jongelingfchap had hem vatbaar
gemaalct voor kleine ondeugden, die hem vervolgens eigen gewoiden zynde, eerst tot zedenloosheid, en eindelyk tot een
volmaakt ongeloof bragten . In deze gefleltenisfe ontwikkelden
zich de zaaden van ondeugd al meer en meer in zyn nu ge .
heel bedorven hart ; en de man, die niet lui, gelyk andere
boosdoenderen , maar ecu yverig arbeider was , wierd nog in
den bloei zyner jaaren de gruwelykfte booswicht . Fly veroorloofde zich nu, zo als by nog weinige dagen vbor zynen dood,
Pa dat zyne verhooren reeds gefloten waren, heeft bekend en
beleden , de floutfle misdaaden, die, ieder op zich zelven
genomen , boosaartig en hoogst flrafwaardig waren , en alle
welken, gezamenlyk genouren, hem allengskens en trapsgewyze
h-.bben opgeleid tot die hoogte van buitenfpoorigheid en
woestheid , voor welke weinig flervelingen vatbaar kunnen
worden. Men vindt deze omflandigheden zeer gepast vermeld, in het kort bericht voor dit Werkjen, door Mr . JAN
VAN BLARRORI, Hoofdofficier der Stede van Beverwyk en Bailluw van Lien Lande van Bloys, als uitgeever daar van, go .
plaatst.
De zaak, over welke doze BItuiN BRINKMAN , door bet gerecht der Stede Beverwyk, civiliter werdt gearrefteerd, toen
by op zyn vertrek ftond, om zich naar llnt/lerdam ter woon

to
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to begeeven, beftond in een vermoeden , als of by, op den
morgen van den 16 November 1799, op de Boerdery van GERRIT
DUINnovEN aldaar , by wien by mede, als knecht werkte, aan
bet boveneind van zekeren flyl van de binnendeur op de
dorsch brand zoude gefticht hebben . Zyne weiffelende and,
woorden, op de aan hem gedaane vraagen, toonden genoeg,
dat dit vermoeden zeer gegrond was geweest ; doch niemant
zyner rechters had zich immer kunnen verbeelden, dat deze
man zulke fnoode misdaaden gepleegd had , als by vervolgens heeft beleden, na in zyn vierde verhoor gezegd to hebben , dat by niet bepaaldelyk konde opgeeven , w .iarom by
brand gefticht had, vermids zyn hoofd, om voorig gepleegde
gruwelen, als geheel op hol was, zo dat by op bet laatst
zelfs niet meer wist wat by deedt, en ook zich zilven niets
meerder vertrouwde .
Uit alle de Verhooren , bekentenisfen , Confrontatien en
eisch tegen dezen misdaadiger gedaan, blykt : dat by, in den
avond van Donderdag den 7 November 1799 , ten half io
uuren to bedde gegaan, en in dien zeliden nacht, tea gisfing ten half 12 uuren , fchrikkende wakker geworden zyn .
de, op de gedachte is gekomen, dat zekere JAN VAN TUNE,
de oude, hem had onthoudeu, en hem nog fchuldig was,
k 6n gulden, welke by BRiNKMAN by denzelven verdiend bad,
door voor denzelven aardappelen-land om to fpitten . Out
welke gulden by gemelden JAN VAN TUNE onderfcheidene
reizen had gemaand, die dezelve echter, onder verfcheidene
voorwendfels, zoude hebben geweigerd to betaalen . Dat by,
federt twee jaaren , daar om zeer verbitterd en wraakgierig
was geweest op dien man , doch niet weetende hoe zich to
wreeken, en ondertusfchen zich in denzelfden naeht me'e
herinnerende, dat deze JAN VAN TUNE , by gelegenheid dat
zy to famen over bet kaartfpeelen twist hadden gekreegen,
hem had verweeten, dat 'er geen flechter op voeten liep dan
by was ; by daar door tot bet denkbeeld is gekomen, otn
het zaadyak van zynen Slaapbaas , waar in deze JAN VAN
TUNE eenige rog en baver had liggen, in den brand te ftceken, ten erode denzelven daar door een pots to fpeelen . Ver .
der dat by, zo om dat by zelve agttien guldens in dat zaadvak verborgen had, als mede om dat bet goed van JAN VAN
TUNE niet alleen, maar ook dat van zyn Slaapbaas, dus zoude
hebben moeten verbranden, terwyl nog drie zielen, die onder
hetzelve dak gerustelyk lagen to flaapen, daar door mede ge .
vaar liepen, by daar van tot inkeer is gekomen , en den aangefooken brand zelve weder heeft gebluscht . Verklaarende by,
voor syne rechters, dat by zulks niet zoude gedaan hebben ,
indien by eenigzins had kunnen berekenen, dat hot goed van
meergenoemden TUNE alleen had kunnen verbranden, zonder
dat zulks aan anderen fchade hadt toegebragt .
D d
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Afgryzelyker was intusfchen de vrywillige bekentenis vax
dezen fhoodaart, hoedanig by zyne familie , woonende aan
den Asfendelverdyk , vermoord had . Zyn verhaal kwam deswegens zaaklyk bier op neder . Hy was op Zondag za Maart
3795, des morgens na kerktyd , benevens zyne /uster MARRYTJE , van de Beverlvyk gegaan naar den Asfendelverdyk,
met oogmerk , om by zyn Zwager GERRIT JANSE NUNN1NKS,
als in huwelyk hebbeade AALTJE BRINKMAN , zyne Zuster, ter
gast to gaan . Na gisfing om elf uuren of half twaalf daar
gekomen zynde, was na bet eaten , en wel om twee uuren ,
daar mede gekomen AREND JANSE NINNINKS , welke toen.
maals vrydde naar, en vervolgens getrouwd is met, zyne bo.
vengenoemde Zuster MARRYTJE . Hier to famen in gefprek
geraa!:t zynde, verhaalde zyn Zwager GERRIT JANSE NUANINK ;
zan hem en de andere daar teg,;nwoordig zynde perfoonen,
dat by by den inval der Franfchen zyn geld had geborgen :
vraagende hem tevens om eenige puist willige poten , mids.
gaders om een mooijen jongen appelboom, welken BRUIN BRINK .
1NAN in den tuin van GERRIT SONNEVELD had It" an , doch
aan hem toebehoorde . Welk een en ander by , BRUIN,
beloofde in den avond van Maandag daar aan volgende to
zullen brengen ; zullende zyn Zwager hem dan, tot digt by
de Bevenvyk, langs een bepaalden wag to gemoet komen,
Die dag verfcheenen zynde, wierdt by des middags om twee
a half drie uuren, geduurende zyn werken op bet land van
JAN LYNSLAGER, oeder de Ambachte van Wyk aan duin,
cerst bedacht en belust, om bet geborgen geld van zyn Zwa .
ger, offchoon by niet wist, hoe veel hetzelve bedroeg, weg
to neemen en to fteelen ; willende eerst zyn Zwager of Zuster
uithooren waar hetzelve lag , en bun clan beidcn vermoordcn g
Hy verkoos daar toe den beraamden tyd, dat zyn Zwagcr hem
zoude ontmoeten , en git#g des avoids ten zes uuren pan
bet land van JAN LYNSLACER , naar zyn eigen huis in de Peperflraat to Beverwyk , bet welk by alleen bewoonde . flier
zogt en vondt by zyn byl , welke by tot bet doen der
moorden bepaald had ; en ping met deze , doch zonder de
willige poten of bet appelboompjen mede to neemen , lands
de Breeftraat door de Blokfleeg, den Pruirnendyk over, tot
aan den Hem, en verder bet pad langs , dat op den ~lsf n .
delverdyk uitloopt. Dan , in weerwil van de gemaakte affpraak , ontmoette by zynen Zwager bier niet, weshalven by
over den dyk tot aan deszelfs voordeur is voortgegaan, die
by gefloten vondt . Luisterende hoorde by dat 'er meerder
yolk in huis was , en maakte ult de fpraak op, dat bet zyn
Zwa .ers buurvrouw , de huisvrouw van LOUW KLEYBROEK,
was, weshalven by befloot, om geen achterdocht to verwekken, aan de voordeur to wachten , tot dat geme!de vrouw
vertrokl;en was . Dit gefchied zynde door de achtcrc'eur over
cen
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een plankjen, klopte by aan ; wordende door zyne Zuster de
deur geopend , aan welke by zeide, dat, vermrds by yolk
gehoord had, by den boom en poten aan geese zyde van den
dyk had nedergelegd, als willende niet gezien zyn, voorgeevende dezelve gefloolen to hebben . Welk vertelzel by ook
vervolgens aan zyn Zwager , die , een Wever zynde , in bet
achterhuis aan deszelfs weefgetouw zat , heeft verhaald, om
denzelven daar door uit to lokken om met hem to gaan, ten
einde then dan afzonderlyk to kunnen vermoorden . Zyn Zwager hens beloofd hebbende om met hem to zullen gaan, om
die poten en boom to helpen hanlen, zo dra by zyn rol bad
ingeleid , ping by BRUIN weder by zyne Zuster ; vraa .
gende , onder anderen , of zy haar geld wel voorzichtig
genoeg bad verborgen , alzo de Militairen allerley listen
hadden om hetzelve to vinden : zy andwoordde, zonder de
font to noemen , dat zy bet onder de bedilede , in zeker
kistjen, in de turf hadden verborgen . Zyn Zwager, zynen
ray ingelegd hebbende, kwam nu by hun, en ging met BRVIN,
welke de byl in zyne hand hield, otn, zo by zeide, de po .
ten of to hakken, de voordeur uit, de kluft op, over den
dylt, en vervolgens den dyk if, tot omtrend 3o roeden van
zyne wooning aan den benedendy ;; ; wanneer by door BRUIN ,
met bet huis win de by], zodanig in den rug word gefloten,
dat by voorover viel ; waar na by , door twee flagen aan bet
hoofd met die byl ontvangen to hebben , zonder eenig geluid
to geeven, dood nederviel .
Hierop keerde de moordenaar
daadelyk , lanes denzeTfden weg, tot zyne Zuster , door de
voordeur, to rug, welke alstoen aan eene tafel in de keuken
zat brood to fnyden , nadien zy coffy zouden drinken en een
ftuk brood daar by eeten . Zy hem alleen ziende, vroeg waar
GERRIT was, waarop by andwoordde : dat deze buiten fond
to wateren ; geevende haar daarop, met dezelfde byl , mede
twee a drie flagon aan bet hoofd, zo dat zy van haaren noel,
zonder cenig geluid to geeven , mede dood ter aarde viel .
Ook dezen moord verricht hebbende, trad by naar bet bed,
om de aldaar verborgene golden to ligten ; doJh bier vondt by
zyn Nichtjen MAARTJEN, oud agt jaaren, Bog gerustelyk flaapen . To vergeefs getracht hebbende, dat kind flaapende van
bet bed to neemen, wierd hetzelve wakker en fond op, zien.
d e haare moeder liggen, die by zeide to flaapen . Dan, daar
(lit kind hem kende , en by dus bevreesd was , dat hot zyne misdaad zoude uitbrengen , en bovendien zyne hoop to
lour fellen . o m bet geld to roven , gaf h}i dit kind, met
dezelfde byl , mede twee flagon op hot hoofd, zodanig dat
hetzelve mede dood tcr aarde nederzeeg. --- Na gelegenheid
gevonden hebbende, onn bet geborgen geld to zoeken , hinlde
by bet beddegoed en ftro uit de bedflede, nam de onderlegen
op,
D d S
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op, en vondt in zelcer kistjen, dat onder de turf lag . twee
drie-guldens en twintig enkele guldens, benevens eenig goud
en zilver ; van welk laatfte by veel op den vloer liet liggen .
Van daar ging by in zeker klein kamertjen naast de keuken,
alwaar by nit zeker kastjen, in hot welk by wist dat zyn Zwager gewoon was deszelfs geld to leggen, twee Zeeuwfche ryksdaalers en agt festhalven Dam . By die gelegenheid zag by
daar ook nog de twee overgeblevene kinderen van zyn Zwager ; zittende bet oudfte, van vier jaaren, in de krehbe van de
bedtlede, en bet ander of jongfte, oud een jaar, in een kinderftoct by de glazen ; doch deze deeds by niets, offchoon
dezelve beiden wakker wares , vermits by zich vleide, dat
deze kinderen, wegens hunne jon, heid, hem niet hinderlyk
konden zyn ; geevende bet jongfle kind nog een zoen . Wyders de voordeur uitgegaan zynde, heeft by zich weder be .
geeven naar hot lyk van zynen Zwager , walk by de gouden hemdsknoopen ontnam ; begeevende zich van daar naar
zyn huffs in de Beverwyk , alwaar by des avonds om half negen aankwam . Waar na by hot geftoolene geld, zilver en
goud, op verfchillende plaatfen heeft gehorgen, en bet laatfle,
in 't vervolg van tyd, zo to Haarlem als to Asnflerdasn verkogt, ten einde men geene kwaade gedachten op hem zoude
maaken : hebbende van bet beloop derzelve zyne fchulden
betaald, en eenige klederen gekogt .
Dit manlier, want mensch mag by byna Diet genoemd wor .
den! - deze euveldaaden verricht hebbende,was fchaamteloos
genoeg, om den volgenden morgen naar zyn Zwagers huis to
Pan, dat by gefloten vondt ; als mode, om alle verdenking
to ontgaan, mede hot begraven zyner vermoorde familie by to
woonen ; offchoon AREND JANSr NtNNINics hero naderhand
altyd van die moorden verdacht heeft gehouden, ain dat hot
hem byzonder was voorgekomen , dat BRUIN juist had afgefproken, dat zyne Zuster dienzelfden avoud in de Schans
moest komen .
Hot vonnis, over deze afgryzelyke daaden geveld, werdt op
den i February iSco aan dozen BRUIN BRINIfMAN ter uitvoer
gebragt ; wordende by op een Schavot , voor bet Huis der
Gemeente to Beverwyk opgericht , door een Scherprcchter
op een kruis gebonden, met afliEtie van een byl , en een
ontftoken geweest zynde turf, boven zyn hoofd ; vervolgens
van onderen op levendig geradbraakt, zyn hoofd met een byl
van bet ligchaam geflagen, en boven bet kruis op een pen ge .
token , en alzo met bet ligchaam eenigen tyd ten tool go.
field , en daarna afgenomen en begraven .
Doze Verzameling van Stukken toont, dat men, in bet onderzoek der daar in voorkomeude gruweldaaden , met alle
vereischte naauwkeurigheid den wcg van rechten gevolgd
heeft .
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heeft. Alleenlyk hebben de vraagpoin&en ons wat tang toegefcheenen, het welk voor een g(vangen,in zyne beandwoordinge , altyd mocilyk is, en aan de zyde van den Bailluw
eerie dubbele oplettenheid vordert . Ook zouden wy het atlen Rechthanken niet aanraaden, en vooral de zodanigen niet,
voor welken veele gevangenen zyn , die by elkanderen moeten worden opgefloten ; dat men dezelve, na dat zy begonnen
zyn om tot confesfie to komen , weder eenigen tyd zonder
verdere ondervraaging Iaat blyven . Dus zouden wy het voor
zodanire Rechtbarken beter achten, dat op een gezegde, zo
21s deze gevangen gedaen heeft, dat zyn boofd geheel op hol
teas, om to vooren gepleegde gruweldaaden , daadelyk gevraagd wierd : welke die gruweldaaden waren ; en geenszins
twee dagen naderhand, wanneer het ontwaakt geweeten van
zulk eon boosdoener welligt door de gefprekken met anderen weder zoude kunnen inflaapen , en hem een voorneemen
zou hebben kunnen doen vormen , om die wanbedrvven nimmer aan sync rechters cc ontdekken . Men zie deswegens de
verhooren van 4 en 6 December, Vraagpoin& 8 en 3 . De
tusfchentyd, aan dezen gevangen gegeeven , fchynt hem ech .
ter tot geen ander denkbeeld gebragt to hebben ; maar by
was denkelyk alleen in de gevangenis
en onnozel
lets dat niet altyd plaats heeft .

Redevoering ter gelegenheid van de plegtige Promotie van de
Leerlingen der Stads Irmen-Schoolen, gehouden op Woens'
dag , den zeven-en-twintigflen van Sprokkelmaand 1799, des
voormiddags ten Lien uuren, in de Kerk van her St . Pieters
Gasthz is. Door WILLEM WAGTENDORP PENMAN , Medelid
van de Commisfie van Befluur derzelve Schoolen, als Exa',
minator . Uitgegeeven ten voordeele van de voorfchreevene
Schoolen . Te Amflerdam, by J. ten Brink, Gerritz . In
gr . Svo . 4.7 bd.

G

ewis zal ieder menfchenvriend, zich over elke pooging,
om de opvoeding der kinderen, vooral van minvermogende of behoeftige ouderen, to verheteren, hartlyk verbly
dende, met welgevallen bemerkt hebben, dat de inrichting en
bet onderwys op de Armen-Schoolen dezer Stad , naa de
ftaatkundige omwending van den Jaare 1795 , zeer voordeelig
veranderd zyn . Alzins luisterryk, zoo door het aanzienlyk
getal Hoorers en Hooreresfen , als door bet flreelend muzyk,
't welk dezelve vergezelde , was dan ook de plegtigheid, waarby de Burger w . WAGTENDORP EERMAN de bovengangekondigde Redevoering hieldt, waarvan de. buitengewoone toevloed
D d 3
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van daaglyksch uitkomende gefchrifcen ons belet heeft een
fpoediger verflag to gee ;en, doch die wy belangryk genoeg
achten, om daarvan aan onze Leezeren den hoofdzaaiilyken
inhoud mede to deelen ; by is deze :
Naa eene gepaste Inleiding, waarin de gewigtige waarheid,
" dat de zorg voor de opvoeding der jeugd eene der eerflen van
alle de maatfchappyelyke pligten is," met cenige juiste aanmerkingen wordt toegelicht en ontvouwd, verdeelde de Examinator EEKMAN de werkzaamheden dezer plegtigheid in de
drie volgende hoofdbezigheden
1° . Deedt hy, uit eene korte opgave van den tegenwoor .
digen flaat der Stads Armen-Schoolen , zien , welke verbeteringen by dat gedeelte van het Schoolwezen dezer Stad zyn
daargefteld .
2° . Schilcte hy, ter voldoening aan de gedaane uitfpraak
van Curatoren, en der Commisfie van Beftuur der gemelde
Schoolen, by gelegenheid van een examen door hem over alle
dcze Schoolen gehouden, aan een aantal Ieerlingen voor hunne
naarftigheid eenige eerepryzen en bevorderingen toe ; en
39 . Befloot de Verhandelaar deze plegtigheid met eenige
opwekkende Aaufpraaken aan zyne Toehoorers , om , in
hunne onderfcheidene betrekkingen , tot de inftandhouding
en bevordering der Stads Armen-Schoolen bet hunne by to
draagen .
De eerfle hoofdbezigheld werdt volvoerd , door de beantwoording der drie volgende Vraagen
A .) Wat is de aanleidende oorzaak geweest van de dadrftelling van dat beftuur, waaronder de Armen-Schoolen dezer Stad
thands flaan?
B .) In hoedanigen ftaat waren die Schoolen, ten tyde toen
dat beftuur eenen aanvang Dam? en
C .) Welke verbeteringen zyn 'er , Pints dat tydftip, by dat
gedeelte van het Schoolwezen dezer Stad, ingevoerd en in
werking gebragt?
A . Ter beantwoording der eerfte Vraag,betoogde de Burger
EEKMAN, dat de werkzaaine poogingen der Maatfchappy Tot Nut
van 't Algenneen, inzonderheid naa de ltaatkundige omwending
van den Jaare 1795 , bier to lande voorgevallen , de aanleidende oorzaaken zyn geweest van de daarftelling van het tegenwoordig beftuur en oppertoevoorzicht der Stads ArmenSchoolen , beftaande hetzelve in een Collegie van agt Curatoren over de Nederduitfche Schoolen binnen deze Stad, en
eene Commisfie van tien leden tot bet daadlyk beftuur van do
Armen-Schoolen to Amfleldam, waartoe op den 31 Mey des
jaars 1797 door den toenmaaligen Raad der Cemeente alhier
bet befluit gevormd werdt .
B . Wegens den voormaaligen ftaat dezer Schoolen verwyst by
zy-
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zyne Hoorers na de Bylagen tot bet Dagblad der Vergaderin .
gen van den Raad der Gemeente, 111 Deel, bladz, i69 en
voig. en bl .349 en volg ., alwaar, in eene voordragt van eene
Cominisfie uit de beide ~Imfleldamfche Departementen der
3kfaatfchappy tot Not van 't Algerneen, zoo wel als in een
bericht van e ne daarop geformeerde Commisfre van twaalf
leden, (als zes leden ult den toenmaaligen Raad, en zes uit de
voornoemde Amfleld . Departementen) deze flaat is afgefchetst .
C . Onder de by bet uitfpreeken dezer ferhandelinge reeds
ddargeflelde verbeteringen in meergemelde Schoolen noemt de
Burger EOICMAN voornaamlyk : een nieuw Schoolreglement,
voorfchryvende een Clasficaal en een afzonderlyk onderwys , benevens de manier van dit onderwys zelve ; terwyl
by deze afdeeling dus hefluit : „ Verbeeldt u , waarde
• Toehoorers ! twintig , dertig , ja meer . zes- a zevenjaari• ge , geheel en al on.geoeffende , wigten , als oin ftryd,
~, den letter, welken de meester hun, op een zwartgefchilderd
• bord , v66rfchry€t , en alzoo in hunne tegenwoordigheid
,, fchept, en weder herfchept in anderen, in hunne lesboeken
• to zien opzoeken, om denzelven, bet e~rst van alien, den
• meester aan to wyzen, en naa to flamelen ; anderen werken
• met eenen voorbeeldigen yver , om zich in bet fpellen zoo
• hekwaam to tnaaken, dat zy to eerder eene plaats aan de
• lees- en fchryf-tafel bekomen ; terwyl de leerlingen der
• hooglle clasfe van de beide fexen, van tien jaaren ouder .
• dam of, uitmuntende blyken geeven , van hunne vorderingen in de gronden der Nederduitfche taal, naamlyk : bet bui„ gen en vervoegen van woorden , mitsgaders bet aanwyzen
• der onderfcheidene reden-deelen .
Aangaande dit alles,
,, heb ik, by bet Examen in Slagtmaand laatstleden, in deze
• Schoolen gehouden, en waaraan ik niet dan met de lever• digfle aandoening van blydfchap kan denken 1 de zekerfte
„ proeven genomen ; welke proeven , myne verwachting en
• die van myne medebroederen, mitsgaders de Curatoren , ten
„ overilaan van welken ik dat Examen hield, zoo zeer hebben overtroffcn , dat, wanneer wy den hetoonden yver , en
• ben
• gemaakte vorderingen, onzer braave leerlingen, naar onzen
„ wensch, hadden mogen bekroonen ; wy bet aantal der pry„ zen , welken by bet reglement , voor elk der fchoolen, is
„ bepaald, welligt zouden hebben moeten verdubbelen ."
De tweede hoofdbezigheid werdt door den Ferhande!aar begonnen met eene Aanfpraak aan de by deze gelegenheid bedoelde Leerlingen , en gevolgd van eene prvsuitdeeling (naar
de Clasfen der kinderen gewyzigd) aan 85 hunner, waaronder
2 jongens, en eetl Meisje, die, bet gebruik van de regtehand
misfende, met de flinke bet fchryven leerden ; terwyl cevens,
door hem, 46 kinderen uit de tweede na de derde, en ro3
D d 4
uit

3912

w.

WAGTENDOP.P EEKAlAN, REDEV(ERrWG+

uit de eerfle na de tweede Clasfe bevoorderd , en eindelyk aan
14. kinderen , de Schoolen toen verlaatende , elk twee paar
koufen en twee hembden benevens een lohyk getuigfchrift ,
uitgereikt worden, zynde dit met heilwenfchen door den Very
handelaar beflooten.
In de derde plaats richtte de Burger EEKMAN zyne opwekkende Aanfpraaken tot :
A .) De Vaders en Moeders der bekroonde Leerlingen .
B .) De Leermeesters en Leer meesteresfen .
C.) De Eloofden en Opzieners der byzondere Kerkgenoot
fchappenn binnen deze Stad .
D .) De Leden van het Beftuur dezer Stad,
E .) De Curatoren der Nederduitfche Schoolen binnen doze
Stad.
F .) Het afzonderlyk Beftuur der Stads Armen-Schoolen alhier .
G .) De Toehoorers in het algemeen .
Achter aan deze Verhandeling is geplaatst een aartig Dichtftukje, by deze gelegenheid, ter dankbetuiging , opgezegd,
door eenen der Scholieren, zoo voor zich, als uit naam van
alle zyne medeleerlingen .
Wy hebben de keuze des onderwerps by deze plegtigheid
alzins gepast gevonden , en de Verhandelaar is, naar ons inzien, in de bewerking van hetzelve zeer wel geflaagi : de flyl
is zaaklyk en eenvouwig , (want eene bloemryke of zwellende
voordragt zoude hier kwalyk to pas gekomen zyn, zoo we .
gens de daar tegenwoordige perfoonen van allerlei ftanden en
rangen, als de voorwerpen , voor welken eigenlyk de plegtigheid beftemd was .) De onderfcheidene Aanfpraaken zyn hartlyk en zeer gepast, en wy oordeelen , dat de Burger EEKMAN
aan het oogmerk van den dag volkomen heeft beantwoord .
De denige aanmerking van belang , die ons onder het leezen
dezer Redevoering inviel, is deze : dat wy gaarne gezien had.
den . dat de Verhandelaar, in zyne aanfpraak aan de kinderen,
welke op then dag eerepryzen untvingen , of bevorderd wetden, ook een afzonderlyk woord gefproken had tot de kinderen,
welke dit eervol lot thands niet to beurte viel, omtrent de gevoelens en voorneemens, die deze openbaare bekrooning van
veelen hunner medeleerlingen by lien behoorden to verwekken
of to verlevendigen . Dan deze byzonderheid fchynt den anders
Hart.
leer nauwkeurigen Verhandelaar ontglipt to zyn .
lylt wenfchen wy, dat eene zoo nuttige inrichting, als die der
Armen-Schoolen, door Gods besten zegen, en de medewerking
van braave menfchenvrienden, moge bekroond en in ftand ge.
houden worden.
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Eenige godvruchtige gedachten, in rym voorgedraagen, maa~. ken den voornaamen inhoud uit van deze twee Srukken
Mengeliogen, weike men met den naam van dichekundig heeft
beftempeld . Schoon men noch den naam van den Uitge .°.ver ,
noch de plaatfe war dit Werk gedrukt is, in eenig opzicht
Ran ontdekken , is uit eon voor hetzelve geplaatst Pourtrait,
en daar under gelleld hyfchrift van PGTRUS HAACK, voorheert
Predikant der Hervormden to Amflerdam , nu to Altona , duidelyk genoeg op to maaken, dat doze IVIengelinoen gcenen anderen maaker hebben, darr j . A . S . HOEKSTRA , voorheen Leeraar der Doopsgozinden to Edam en Utrecht , en nu mede to
Altona . Uit welke om±tandi£heid wy byna zouden geloaven,
dat deze Srukken ook to zltona gedrukt zyn .
De onderwerpcrl, weike in deze beide Stukken voorkomen ,
zyn , tfte Sruk : JlorgengezanT, fIvondgezang , de Lentemorgen, Lof van Jezos zondaars-liefile, in tegenfpoed gelukkig, eon
rnyne vrienden, des Christens zegepraal over den flood, C'zristenvreugd, Gods alomtegenwoordigheid, de zalige flaat van een
Christen , her zalig affhkrven van eer. Christen . des Ch, isiens
roes in GOD , aan DORIS, ELILE op bet graf van DASWOn ,
LYKANDER op bet graf van ZELMIRE, DAFNtS, CELIA, de Sterrenhemel, aan GOD, aan ELIZE, aan de fc'hoone DORINDE de
kragt van 't geld, de gunfleling van GOD . zde Stnk : Myn
Zon, myn Hoop, myn Wensch, myn Borg en Middelaar, GODS
grootheid, de grootfle held, jFzus in Gethfemave, de Christen,
CGLOBSS, de Waereldling, de C;hristen, de iVandeling, veer
cons en jezus vrienden, do Christen in tegenfpoed, CICILIA,
doopserinnering, algemeen gebed jEZUS lyden, naby de wanhoop door jozus gered , her beflaan en de werkzaamheden
der Engelen , her goede kind , DORIS , de zelfssnoordenaar bekeerd, aan de deugd, myn Heiland, Borg en Heer,de Gods en
Menfchenvriend, aan GOD, CHLORIS, teens den zielenflaap,
aanfpooring, en GOD in 't Vleesch geopenbaard .

Wanneer men alle deze Stukken met oplettenheid leest, en
herleest, dan ziet men zekerlyk in de meeste van dezelve eene
firenge zedekunde , en in allen eon ftichtelyk oogmerk doorbiinken ; maar zeldrn die verhevenheid van gedachren , die
fraaije wend,ngen , welke dcm waaren Dichter kenmerken en in vcrfcheidcne dczer onderwerpcn zo luisterryk hadden
kunnen uitlnunten . flier cn daar koint wel eons eene pooging
voor, die aauwyst dat de Eerw. nOEKSTRA den waaren I)tchter heeft willen navolben ;~ doch zeer zeldzaam komt bet by
hem
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Them tot eene wezenlyke verhefiing . En ook bier aan blykt ,
dat ieder voor zich een bepaalden werkkring heeft, en nie .
mand hooger moet willen vliegen, dan zyne vleugelen hem
kunnen voeren .
Dit raakte enkel de wyze van denken, of bet voorf'ellen
van verhevene en wezenlyk dichterlyke gevoelens ; inaar ook
in bet werktuigelyke der verzen , hebben wy hier en daar,
in deze Stukjens , misfiagen aangetroffen . Dus leest men,
bladz . 176 .
ik fchat u waardig!
Cicilia!
diet, -- wyl gy fchoon, - aanminnig zyt!
Pulcheria was d an sneer waardig Moon zy haar hart de ondeugd wyd.
In deze la tfle regel heeft eene fmelting plaats , door de endeugd , het welk d'ondeugd geleezen wordt , en dus wordt dit
vers een half voet to kort . Dan , hoe gemakkelyk ware dit
to verhelpen geweest, daar men bier , in den derden naamval
fchryvende, had kunnen zetten :
Scheon zy haar hart aan de ondeugd wydi.
of
der ondeugd wydt.
Taalfeilen hebben wy in dezelve meermaalen aangetroffen,
by voorb ., bl . 85- flvre glanfen, in plaatfe van, zilyren glan .
fen, als een floffelyk bynaamwoord zynde, enz.
Wy hebben by den aanvang dezer beoordeeling gemeld, dat
de Eerw . rETRUS IIAACK een byfchrift voor dit Werk, onder
bet afbeeldzell van den Eerw . HOEKSTRA, geplaatst heeft ; thane
zullen wy bet , als kort zynde, ten flotte, overneemen.
Ziet hier een juiste fchets van HOEKSTRA'S weezenstrekken!
Zyn ziel, door God verlicht , zyn vrindelyken aart,
Die PAULUS yver met JOHANNES lievde paart,
Dan 't zorgelooste hart, tot Godsvzucht op to wekken,
Heeft Hy , door Bybelkunde, en fchoone taal, al preekend
4an Rhyn, en Elveftroom, voor de Eeuwigheid geteekend.
Hoedanig de Eerw. HOEKSTRA zyn ziel al preekende getekend
beeft, weeten wy niet ; maar dic hebben ivy in dit liyfchrift
opgemerkt : dat zyn mede-lecraar HAACK zich zorgvuldig g<2 .
wagt heeft , om van de dichtkunde van zynen Vriend
eenige melding to maaken . Herinnerde by zich mogelyk, dat
ryanen geen dichten is ; en dat men een zees goed en braaf plan ,
en
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en zelfs een rechtzinr g Predikant kan zyn, zonder een Dichter to weezen
Wy herinneren ons , verfche :dene Stukken , ult deze Alen .
gelingen , reeds voor eenige jaaren geleczen to hebben , docl3
weeten niet meer in welk Werk .
De zes Nietews-tydingen, of aardige Bekenteaislen van zes be .
vallige Vrouwen . lilt het I'ranseh vertaahl, en verfierd met
een fraaije Tytelplaat . Te .lnmferda;n, by G . Roos, asoo,
In 8vo . 136 bl.
Under zulk eenen aanlokkenden tytel , zoekt men dit prul~J fchrift aan den man to helpen,'c welk echter elk eenen,
die maar cen greintje goeden finaak bezit,naa het doorloopert
van flechts eenige bladzyden, most doLn geeuwen, zoo om de
lafheid van bet onderwerp, als wegens den ilegten ftyl, w-iar,
in her boek vertaald is . Lene jonge Gravin, die in 't huwlylt
getreeden is, dcels oin van het kloosterleven, 't welk haari4
ontuchtige bedryven haar veroorzaakt hadden,ontflagen to worden, en deels om tot rang en fchatten to geraaken ; die zich,
naa den vroegen dood haars i,:chrgcnoots, aan alle de vermaaken der groote wacreld wydt, en zich een paar jonge h'sbol .
len, benevens vyf ligtzinnige vrouwcn , ten gezelfchap kiest,
onthaalt deze huare vrierden en vriendinnen op zekeren avond,
en daar wren overeenkomt, dat elite der Dames her getrouW
verhaal haarer eerfte vermaaken zoude doen, begint de Gravia
haare zedenlooze gefchieJenis op to disfchen, terwyl de overige Dames vervolgends hetzelfde doen ; waaruit dan deze zes
nieuwstydingen, of bekentenisfen, ontitaan . Van deze verhna
len maaken losbandigheid en v :rboden minnehan!ei den hoofd .
inhoud uit ; geevende dus , vooral aan jongelieden, waariylc
geene flichtelyke, maar veeleer verdesfyke indrukhen : i En,
ofichoon deze bevallige Vrouwen, voigends her Voorbericht,
in hrankryk zeer bekend moeten zyn, zouden wy echter liefst
gezien hebben, dat hare onteerende bedryven by ooze Land .
genooten onvernield waren geblevrn ; dan de Ui geever G . Roos
heeft dit anders begrepen, en from dit prul in de waereld,
als hydrage tot een iWagazyn van kieine Romans, Verhaalen,
en Gefchledenisfen ; 't weirs van tyd tot tyd zal aangevuld worden . Wy hoopen, echter, dat bet gevoel voor zedenlykheici
over de laage winzucht der Vertaalers en Uitgeevers van zulke onkuifehe Gefchriften weldra mo-c zegenvieren opdat men
eindelyk cens ophoude, door dergelyke vodden , de liefdq
tot deugd en eerbaarheid , byzonder in jeugd1ge harten, lis .
tiglyk to onder :nynen, en daardoor tot de algemeene verbas •
tering be'zorderlyk to zyn .
De Plant, die bier vcrireerdlyk Tytedpdaat genoemd wordt,
is even zoo fraai als bet gceele boekje .
i4de-
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Adelaide, Gravin van Teck, Ridder-Toneelfpel, in vyf Bedryven, naar 't Hoogduitsch van ELIZE BURGER, gab . HAHN,
door D . Onderwater. Te Leyden, by D, du Mortier en Zoon,
'1799- In 8vo. iob bl.
e tytel : Ridder-Tooneelfpel , duidt genoegzaam aan ,
wat men hier to verwachten hebbe . Avontuurlyke gebeu .
renisfen, zonderlinge verfc1yningen, vreemde voorgevoelens, held .
Izaftige onderneemingen , riddcrlyke oorlogen , en onvoorziene
uitkomflen, naamlyk, maaken den inhoud van dit Stuk uit ; de
liefde fpeelt 'er de hoofdrol in , en alles is zoodanig ge.
fchikt , dat de Graaflyke minnaar eindelyk bet hoofioogmerk
zyner manmoedige bedryven, in het bezit zyner geliefde 4deleide , de heldin des Iooneelfpels, bereikt ziet .
Hoedanig dit Ridder-Tooneelfpel by bet algemeen zal ontvan .
gen worden , valt , wegens de onderfcheidene fmaaken der
tooneelminnende Leezeren, moeilyk to beoordeelen ; wy, voor
ons, betuigen, echter, in at dat vreemde en wonderbaare der
Ridder-historian weinig behaagen to vinden ; dewyl dezelven
meestaf, of een gedwongen, of een onnatuurlyk en overdreeven voorkomen hebben : daarteboven behoort de verbeelding,
in zulke Ridder-tafereelen , door eenen krachtigen en zwellenden flyl opgewonden, en naar bet onderwerp geflemd to
worden ; terwyl wy hier eenen flechts middenmaatigen , zelfs
hier en daar eenvouwigen en verwarden fpreektrant der hoofdperfoonen aangetroffen hebben , die door de Nederduitfche
vertaaling nog meer verlooren heeft ; want, behalven dat dezelve fointyds al to letterlyk is , heeft de Vertaaler ook geene
zwaarigheid gemaakt, om bier en daar een Hoogduitsch woord
in een Nederduitsch gewaad to fleeken . Ons beftek gedoogt
niet . dit een en ander met voorbeelden to ftaaven ; bet gezegde zal elk eenen, zelfs by eene oppervlakkige leezing, rasch
in 't oog vallen .

D

In onze voorige Letteroefening, Art . Weiland, bladz. ?43, reg . r3,
is eene zinfoorende Drukteil ingeflopen . Aldaar ftaat : xtet de zweede,
lees : niet de tweede.

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

LETTER-OEFENINGEN.
Het Kwaad, naar hat Franscb van SALCHLT . Te AmJlerdam, by J . Allart .
In gr . 8vo . 383 bl. behalvea

het Voorbericht .
D e Nederduitfche Uitgaaf van d%t by veelen onzer
Leezeren ongetwyfleld reeds bekende Werk begint
met een uitvoerig Voorbericht van veertig bladzyden,
hetgeen door den Hoogleeraar I3ERNARDUS NIEUFIOFF
opgefteld, en grootendeels getrokken is uit bet Voor .
bericht van den Schryver zelven voor den oorfprong .
lyken Franfchen Druk . Reeds vroeger, in den Jaare
1784, had de Heer SALCHLI, zo als wy in dit Voor .
bericht zien, een ander Werk uitgegeven, over de Eindoorzaaken en de Befluuring van het Kwaad. Dit werd,
door Mevrouwe N . G . M . VAN WESTERVELT SALEN.
TYN, geb . OP TEN NOORT, in bet Nederduitsch vertaald, en deeze Vertaaling, door den Hoogleeraar overgezien,was byna voltoold, toen bet tegenwoordige Werk
in het licht kwam . Men befloot ook van dit laatfte
de vertaaling to onderneemen, en den eerften reeds of
gewerkten arbeid to plaatzen in het Nieuw 4lgemeen
Magazyn van Wctenfchap, Kunst en Smaak, onder den
titel van Gods Wysheid en Liefde in 't heilig befluur
van het Kwaad, enz .
Dit hebbende laaten voorafgaan, geeft de Hoogleeraar
verilag van bet tegenwoordige Werk . De Schryver ,
na eenige welgegronde aanmerkingen, over de moeilykheid van deeze ingewikkelde en afgetrokkene f offe zo
to behandelen, dat dezelve elken Leezer duidelyk zy, en
evenwel eerie naauw gezette wysgeerige orde in een
Dichtftuk niet al to f}erk in bet oog valle, geeft zynen
arbeid niet op als eerie uitgewerkte Verhandelin g.Zo,
danig, oordeelt by, nioest een Gedicht over bet -Kwaad
niet zyn (en zekerlyk moet een Dichtftuk anders ingericht worden dan eerie enkel redeneerende Wysgeerige
LETT. r5CO . Ho . 10,
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Verhandeling, waarin aan de Verbeelding, de ziel der
Dichtkurst, of geene, of naauwlyks eene kleine plaats
kan gegund worden) maar , volgens eene uitdrukking
van PoPi, „ eene algemeene kaart, die, door alleen de
„ aantnerklykfle plaatzen aan to ffippen, ons to gelyk
„ hare uitgettrektheid, hare grenzen, en haren zamen .
„ hang deed zien (*) . "
Na eenige andere aanmerkingen, zegt de Schryver
„ Het ftuk, 't welk ik behandel, is geheel nieuw Ct) ."
Dit moet gewislyk niet zo worden opgevat, als wilde
by daarmede aanduiden, dat niemand voor hem eenig
foortgelyk onderwerp zoude behandeld hebben : zelve
telt by verfcheiden beroemde Schryvers op (en men
zoude die lyst nog vry veel kunnen vergrooten) wel .
ken zich benaarftigd hebben om de overoude tegenwerping, tegen de voorzienige beftuuring van een volmaakt
Wys, Goed en Almachtig Weezen, uit het beftaan des
Kwaads afgeleid , bondig to beantwoorden : maar by
beweert alleenlyk, daartoe eenen nieuwen en tot nog toe
onbetreden wech to zyn ingeflagen . Zekerlyk heeft
by, in fommige opzichten, zyn ftelfel op zichzelven :
maar men kan met ontkennen , dat de meeste zyner
aanmerkingen en ftellingen reeds to vooren bekend waren . Zyne hoofdftellingen zyn , dat het Kwaad der
Onvolmaaktheid van de natuure der fchepfelen onaffcheidelyk is ; dat bet Natuurlyk Kwaad daaruit van
zelve voortvloeie ; dat het Zedelyk Kwaad uit dezelfle
uron zynen oorfp rong neeme ; dat ondertusfchen bet
Natuurlyk Kwaad op zyne beurt een middel worde ter
geneezinge, of ook wel ter voorkominge van het Zedelyke ; dat het derhalven dient om der menfchen volmaaking to bevorderen , en dezelve metterdaad voor een
gedeelte bewerkt in dit leeven ; dat die volmaaking
namaals zal voortgezet worden, en geftadig tot eenen
hoogeren trap opklimmen ; dat de zodanigen, welken
bier, den heilzaamen invloed van bet Kwaad en Gods
wyze oogmerken verwaarloozende, zich aan ondeugd en
boosheid overgeeven, in een ander leeven zwaare ftraffen hunner hardnekkigheid zullen ondergaan, maar ook
door die ftraffen allengskens tot inkeer komen, en by
trappen tot eenen meer gelukkigen ftaat geraaken .
Schoen
(*)

B 1 . XI .

(t) B1 . XIII.
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Schoon nu , misfchien , geen ander Schryver dit alles
in even hetzelfde verband hebbe voorgedragen, en bet
ftelfel van den Heer SALCHLI in dit opzicht Die= moge heeten, zal men de gemelde byzonderheden, meer of
min ontwikkeld, by verfcheidene anderen aantreffen . Wy
zullen den Schryver geen ongelyk doen, indien wy, zo
ter ophelderinge van ons gezegde, als tot eene proef
van zynen fchryftrant, eene plaats of twee uit dit Voorbericht overneemen . „ In weerwil van alle die zor„ gen," zegt by (*) , „ welken ik heb aangewend,
„ om bet fchoonfte ftelzel op to helderen, voorzie ik
,, echter, dat zekere fchone vernuften, door den tytel
„ van bet werk afgefchrikt, niet ligt van zich zullen
„ verkrygen om 'er flechts eenen halven zang van to
„ lezen . Zulke ftoffen, zullen zy zeggen, zyn goed
„ voor de twistzieke fchoolgeleerden : maar de zanggo .
„ dinnen oogften geen vermaak tusfchen de distelen en
„ doornen van de bovennatuurkunde . . . . Die, welken
„ zulke taal voeren , kunnen wel eene zekere kiesch„ heid van fmaak bezitten : maar zy hebben voorzeker
„ gene verhevenheid van geest . Hoe 1 een ftelzel, waar
„ in alle verhevene waarheden van de bovennatuurkun„ de, van de zedenleer, en van den Godsdienst, als in
„ een middenpunt zamenloopen -- dit zoude eene on„ dank bare en dorre floffe zyn!
Eene leer, die ,
„ daar zy ons de oneindige wysheid van den Schepper
„ doet bewonderen, ons noopt, in zyne voorzienigheid
„ to berusten, de kortftondige rampen van 't leven, en
• de onrechtvaardigheden van bet menschdom, duldig to
„ verdragen, en die, door duizend fchynbare tegenftrydigheden overeen to brengen, eindelyk de gevaarlyke
• twyffelingen, die zy in ons verftand verwekt had• den, verdryft, - zou deze van geen belang zyn voor
„ bet hart , en voor de verbeelding ?
Ik weet
„ niet, of men eene ontydige fchertzery wilde aanvoe„ ren, toen men my to rade was, om bet goed , en niet
„ bet kwaad, to bezingen : maar bet is zeker, dat, zoo
„ bet al eens mogelyk ware, dat bet goed zonder bet
„ kwaad konde beftaan, de ftoffe van een dichtftuk,
„ waar in men niet dan van bet goed moest gewagen ,
• in zich zelve minder fchoon zou zyn, dan die, wel„ ke
(*) B1 . XX.
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• ke een tafreel aanbiedt , van het kwaad in zyn ver• band met bet goed . - Men bedenke, dat dikwyls
• droefgeestige voorwerpen , door de verbeelding met
„ eenen aangenamen fchrik to vervullen, dezelve flerker roeren , haar daarin levendiger en kiefcher be„ Lang doen voelen, dan vrolyke en fchitterende voor„ werpen. Het is in dezen zin, dat men gezegd heeft :
• de nacht is verhevener, dan de dag ; bet toonneel (*)
„ eener onftuimige zee, en bet geloei van den ftorm ,
„ hebben meer behaaglyks voor bet verheven vernuft ,
„ dan bet gezicht van eene effene zee . . . en van eenen
Men merke vooral op , dat
„ helderen hemel
„ bet kwaad de grootheid van bet Opperwezen verheft,
„ en dat , bet geen bet allerverheventte is in 't zelve,
„ juist is die oneindige diepte van wysheid , die bet
goed uit bet kwaad zelve doet voordkomen, enz ."
~~ Verder waarfchouwt de Schryver , bl . XXVI , dat
zyn Werk niet gefchreven is voor wellustigen, welken
• de dichtkunst dan alleen beminnen , wanneer zy . . . .
• hen in de betooverendc bosfchen van Paphos en Ida• lie rondvoert ; - noch voor dome taalmeesters en be• krompen uitleggers, die, in kleinigheden zich verlie• zende, nimmer bet geheel overzien :" noch ook voor
fchynvroomen, welken, „ door bet kwaad goed, en bet
• goed kwaad to noemen , alle verlichting fchuwen ,
• welke de wolk van heiligheid, waar in zy zich hul• len , om in bet duister to fchitteren , zou kunnen
Maar dit dichtftuk zal misfchien
,, doen verdwynen
• gunftig ontvangen worden van die denkende vernuf• ten , welken een verrukkend vermaak fcheppen in de
• befchouwing van bet heelal , - in de overpeinzing
• van de algemeene overeenftemming en de bettemming
• des menfchen ."
Op bladz . XXXV (indien wy wel tellen, want de
bladzyden van bet Voorbericbt zyn niet genoemerd)
vat de Hoogleeraar NIEUHOFF bet woord weder op,
en geeft vervolgens bondige reden, waarom by en zyne
Vriendin by de vertaaling de voorkeuze gaven „ aan 't
• dichterlyk onrym of profe : " gelyk ook waarom
„ de aanmerkingen en verhandelingen , welken de op„ ftel(*) [Zo fpelt de Hoogleeraar doorgaande, gelyk ook be-
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„ fteller achter zyn werk heeft gevoegd," bier niet
gevonden worden : met eene halve belofte, dat by dezelve in bet vervoig wel met eenige veranderingen,
verkortingen , en , waar bet noodig of gevoegelyk is,
byvoegfelen en vermeerderingen, zoude kunnen uitgeeven . Wy noodigen hem daartoe. Met zeer veel reden
zegt by, dat , dit dichtftuk, niet alleen wonder ge• fchikt is voor aanmerkingen , maar die zelfs vor• dert ." - Doch bet is tyd dat wy nog iets van
bet Werk zelve zeggen .
Op bet Voorbericht volgt een Ontledend Ont,verp van
het Werk, hetgeen wy, als zeer beknopt, in zyn geheel
zullen overneemen. Dus luidt bet : „ Het oogmerk
• van dit gedicht beftaat in to doen zien, dat bet kwaad,
• bet welk in bet zamenftel van bet heelal onvermyde.
• lyk was , ftrekt , onder 't beftuur der Goddelyke
• Voorzienigheid, tot bet geluk van bet menschdom in
• 't algemeen , en tot dat van elk mensch in bet be.
• zonder . Ten then einde worden in hetzelv .: twee
• grote waarheden bewezen.
• I . Het verheven ontwerp en bet grote doeleind der
• Voorzienigheid is om alle verftandige wezens geluk .
• kig to maken : dus is de mensch tot geluk be• ftemd .
• II . Het kwaad is bet grote middel, waar van zy
„ zich bedient om den [de] menfchen tot dit algemeen
„ oogmerk op to leiden .
„ De eertte dezer waarheden maakt den inhoud van
• den eerften zang uit .
• De tweede wordt bevat in de twee volgende zangen .
• De vierde [t . w. zang] eindelyk bevat de zedelyke
„ beginzelen, die uit deze leer voordvloeien, beneffends
„ eenige vermaningen om zich, hoe langs hoe meer, van
,, deze grote waarheden to overtuigen .
• Dus heeft de eerfte zang ten onderwerp - bet ho• ge doel der Voorzienigheid ; de tweede - bet boven .
„ natuurlyk (*) en bet natuurlyk kwaad ; de derde „ bet

(") [Zo vinden wy dit meer, ook by andere Schryvers, uitgedrukt : maar zoude bet, tot voorkotning van alle dubbelzinnigheid en misverfland, niet beter zyn, dat men Metaphyfca
deeds vertaalde door Overnatuurkunde , en Metaphyficus, a,
urn, door Overnatuurlyk?]
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„ bet zedelyk kwaad ; de vierde - de zedenkunde,
„ en de vermaningen tot beoeffening van wysgeerte en
,, godsdienst . "
Uit dit Ontwerp kan de Leezer zich eenig denkbeeld van den inhoud des Werks vormen . Nog beter
kan zuiks gefchieden uit de uitvoerige fchets , welke
achter bet Ontwerp geplaatst , doch veel to uitgebreid
is om door ons to worden overgenomen . Wy zullen
ons vergenoegen met nog hierendaar uit het Werk zelve
iets of to fchryven, tot ftaalen van des Schryvers wyze van denken, en van zyne gedachten uit to druk .
ken . Misfchien zal men op enkele plaatzen jets gezwol .
lens in den ftyi vinden ; maar over het geheel zal by,
ongetwyffeld, behaagen aan alien, die fmaak hebben in
verheven Dichtkunde : terwyl het bedoelde oogmerk de
goedkeuring van alle Vrienden van Godsdienst en Deugd
moet wechdraagen , zelfs van bun, welken, misfchien,
fommige der itellingen van SALCHLI als gewaagd en
onbewezen zullen befchouwen .
Na eenige aanmerkingen over bet kwaad, als veeltyds de bron van onbekend Neil, leezen wy , bl . I I9.
• Wie that niet in verwondering opgetogen over de
• overeenflemming van bet grote waereldverband? Het
• gebrekkige, dat men in cen deel van bet geheel
• meent to zten, ftrekt, door zyne tegenoverftelling, teir
„ bevoordering der volmaaktheid van dat geheel . Deze
„ volmaaktheid hangt fteeds van duizend onderfcheidene,
„ zich onderling bepalende , werkingen af. Hoe ! zou
„ de mensch mogen vorderen, dat door eene byzondere
„ wet, op ddnmaal, de algemeene wierd vernietigd ?
„ dat eensklaps de zon in haren loop wierd geftuit,
„ om bet hartzeer van een enkel fchepzel weg to ne„ men? Zou by durven vorderen , dat de Almachtige
„ den loop der natuur verandere? dat by bet verruk„ kend hemelgeftel verwoeste? en dat, op elke verzuch„ ting, bet ontzettend wonderwerk den grilligen wensch
„ van trotfcben overmoed zou vervullen ?
„ Maar, waartoe zouden deze menigvuldige wonder„ teekenen anders ftrekken , dan om de waereld aan
„ dolingen, toverzieke inbeeldingen, wanorde, los ge„ val en verwarring over to geven ? Waarin zou de
„ menfchelyke reden zich oeffenen? Niets meer kunnende voorzien, betluiteloos omtrent haren tred , zou zy
de
„ de natuur , zich naar grilzieke nukken flingerende ,
„ niet
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„ Diet nteer eeibiedigen . Zonder haren vasten regel• matigen loop , zonder altyd eenflemmige wetten,
• zou wufte grilligheid alleen hare keus beflisfen ,
„ enz ."
Ongetwyffeld is een Dichter Diet gekluisterd aan dien
betoogenden redeneertrant , waaraan de Wysgeer zich
moet binden . Zeer veel fchoons ligt in de aanmerkin .
gen des Schryvers , over bet nut des natuurlyken Kwaads
tot bevordering van zedelyk goed . Treffende is bet
voorbeeld , door hem bl . 158 bygebragt, van den deugdzaamen DAMON, wiens genot van aardfche zegeningen,
door eene hem overgekomen blindheid, werd afgebroken . „ Op zekeren tyd," zegt by , bl . 164 , „ dat
„ zyne vrienden , met zyn Teed begaan, hem beklaag„ den, zeide by : de goedertierne Opperheer heeft my„ ne ketenen verbroken . Zyne onbegrensde barmhartig• heid heeft , na duizend droeve zuchten, my den
• heuchlyken voorfmaak van hemelfche vermaken ge .
• fchonken . Zekerlyk lachtte my eertyds bet onder• maanfche, al to zeer verfraaid, aan : God heeft my
„ cene Dimmer eindigende hemelheerlykheid doen be .
• zeffen . Wie weet, of Diet de flinkfche kronkelpaden
• der boosheid myne begeerten tot haar bedrieglyk
„ lokaas zouden vervoerd hebben? Ja, welligt had ik,
• vroeg of fpade, in wellust gedompeld, der overhee• rende rende zinlykheid den losfen teugel gevierd . Welligt,
• dat ik, op den rand des grafs gebracht, met morrend
„ ongeduld had uitgevaren tegen een onrechtvaardig
„ lot . --- Hy, die myn zintuiglyk oog met een' verblindenden blindenden iluijer dekte , ontiluijerde voor mynen
•• geest de luisteryke (*) loopbaan zyner lievelingen
• al is bet , dat , voor myn gezicht, de akelig donkere
• nacht Diet ophoudt, myne ziel nochtans fluimert Diet
• meer ; een nieuwe dag breekt voor my aan . De be;, minlyke waarheid verfchynt voor myn zielgezicht,
• Dit aardfche leven is flechts een lang .zaam fterven ,
• waarin de ziel fleeds vadzig voortfluimert ; zy is
• fchier dood voor eene edelere liefde . Hare onbe„ ftendige begeerten doen krachteloze pogingen naar een
„ be(*) [Weder eene byzonderheid in de fpelling van den Necierduitfchen Uitgeever . Hy heeft eenige weinige meer ; doch
waarop wy niet noodig oordeelen ftil to flaan .]
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beftendig geluk . Hare vermogens, aan den groven
lichaamsband zoo vast vertuit, kennen geenszins hare
ware grootte, en blyven grotendeels werkeloos . Het
eigenlyke leven is bet leven van den geest : dat le .
„ ven, werwaard de dood ons eindelyk voert . Wat
• men in dit kort{londig leven liefde beet , is flechts
• eene flaauwe fchets van de echte , zuivere ; zelfs de
„ fchitterende fchoonheden des uitfpanzels, zyn , op zyn
• hoogst , flechts weerkaatzingen van een' hemelfchen
• glans. Door bet verlies der uiterlyke zinnen wordt
„ ons innerlyk wezen met nieuw leven bezield , en
• verblydt zich wel eens in bet genot van deszelfs
„ verhevene befchouwing . Ja, dikwerf , wanneer bet
• zien ooze oogen begeeft , is de geest niet meer zoo
• verftroni3, en volgt, min gefloord, zyne eigene wet..ten Een heimelyk vuur ontwikkelt zich in onzen
•„ ten
boezem : de ziel zou fchier wenfchen, dit haar fom„ ber hulzel to mogen verlaten ; de liefde en bet ware
• fchoon, dozen zyn de eenige belangryke voorwerpen
• barer vuurige zuchten . Voelt zy hare begeerten van
• do boeijen der zinlykheid ontflagen , dan duet zy
• alle hare wenfchen op bet hoogtte good uitloopen,
„ en baant zich den weg tot de bron van eeuwig heil .
• Zy verheft zich, door de zeeghafte poging van haar
• blakend yvervuur , tot de gewesten der verheerlykte
• geesten . Op hare wyd uitgebreide wieken zweeft
• zy in de onverwelkbare fchoonheden der hemelfche
• gewesten : naar niets hakende, dan om zich met ha„ ren goddelyken Maker to vereenigen, werpt zy zich,
• vol heilig liefdevuur, in zynen fchoot . Dank zy den
„ Allerhongften , die, door myne ziel vry to maken ,
• mynen boezem ontvonkte door den reinen gloed eener
• hemelfche vlam! . .
„ Zie daar de wederwaardigheid , de milde kweek• fchool der wysheid ! Ons ontreinigd hart moet fteeds
• gelouterd worden in den gloeijenden fmeltkroes van
• rampen en wederwaardigheden . Het verbryzelend
• onweder, dat ons treft, verbreekt flechts onze kluis• ters : de onftuimige florm wordt vervangen door hel .
„ Mere kalmte ; en ons langduurig lyden bereidt ons
• in bet verfchiet een duurzamer heilgenot, enz ."
Veele diergelyke trefferde fchilderyen zal men in dit
Work vinden . Wy twyffelen niet of bet zal doorgaans
bebaagen . Alleenlyk is by ons de bedenking wel eens
op .

•
•
•
•
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opgekomen , of een meer eenvoudige fchryftrant niet
ruim zo gefchikt ware voor bet Leerdicht : of ten minften de uitweidingen eener leevendige verbeeldinge niet
beter van tyd tot tyd zouden afgebroken worden door
bedaarde redenkavelinge , en den Leezer tyd gegeven
om weder eenigzins op den adem to komen, na eene
poos den Dichter in zyne hoogflreevende vlucht gevolgd
to hebben . Tusfchen bet Leerdicht en den Lierzang
dient toch onderfcbeid to zyn .
Gaarne zouden wy nog meer overneemen, in het byzonder des Dichters befpiegeling van den rampzaligen
flaat der ondeugenden in een toekomend leeven , bl.
844 • Maar ons bericht is reeds zo lang geworden, dat
wy den Leezer omtrent deeze en andere byzonderheden
tot bet Werk zelve moeten wyzen .

Leerredenen op Feest-dagen en andere plechtige Gelegen .
heden gehouden door JOHANN CASPAR LAVAT'ER ,
Bedienaar des H. Euangeliun to Zurich.
Uit het
Hoogduitsch vertaald, door CORNELIS VAN DER AA.
,de Stuk . Te Leyden , by J . van Thoir , i8oo. In
gr . 8vo . 75 bl.
tie Leerredenen bevat dit derde Stuk, alien op bet
Paaschfeest gehouden . De eerite Leerrede voert
D
tot opfchrift, naar aanleiding van
Kor . XIII: 4 . Op2

wekking tot het Geloof aan de OpJlanding van jEZUs
CHRISTUS ; - de tweede, over den zelfden text : De.
zaligheid van eon Mensch, die geloofd dat JEZUS leeft ;
en de derde, over 2 Kor. IV : 14 . Dc Op/landing vats
JEZUS CEIRISTUS , als bet Pand en Zegel onzer Op/landing betoogd. Het voorheen aangemerkte (*), aangaande
LAVATER'S leer- en prediktrant , laat zich ook bier
toepasfen . Zie bier den aanhef van de eerfle Leerrede :
„ Sterven, MYNE WAARDSTE TOEHOORDERS! nog he• den wil ik met vreugde Jlerven , wanneer ik ddn
• mensch overtuigd hebbe, dat Yezus leeft ! dat de
• binnen Jerufalem voor byna r8oo jaaren , gekruifigde, geflorvene , met eene fpeer doorflookene, begraa• de,
vene en bewaakte Jezus , levendig uit zyn graf vet• rezen is , en than eeuwig door de kracht Gods leeft .
„ Dan
(*) Zie bier boven, bl . 2 34F, e 5
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Dan heb ik lang genoeg geleeft, wanneer ik flechts

• in myn leeven maar den ddnig mensch van deeze
,, hoofdwaarheid van den Christen Godsdienst volkomen
„ overtuigd hebbe ! En wanneer ik heden verwaardigd
„ wierd , in uwe hand , o Barmhartige Vader in Jefus
„ Christus! een werktuig ter overtuiging van deeze Neil„ voile waarheid ook flechts voor den mensch to zyn ;
„ zoo was bet my aangenaam, hier op deeze plaats myn
„ fterfbed to vinden, en met eenen vroomen Simeon
„ uit to roepen, Laat nu uw dienstknecht heenen gaan
„ in vreede, ,rant myne oogen hebben uwe zaligheid ge„ mien ; uw heil verkondigd, en geloofd, bet welk gy
„ voor bet aangezicht van alle volkeren bereid had! Dan,
y , wanner ik den mensch van deeze waarheid overtuigd
„ had, zoo had ik toch Cane onfterflyke ziele tot haa„ ren God en Vader, tot haare bettemming, tot de za„ ligheid van Jefus Christus , terug gebracht ! eene
,, ziele, die sneer waardy heeft dan eene geheele wae• reld ; done ziele, voor welke Jezus Christus gettor„ ven is ; eene ziele van deeze onbedenkelyke waarde,
• had ik dan tot eene zaligheid gebracht, welks (wel .
„ ker) verhevenheid door geene woorden, welks (wel• ker) duuring door geene Eeuwen bereekend kan wor• den ." Eenigzins nieuw , immers van den gewoonen
weg afwykende, is de manier , op welke LAVATER
de waarheid der Opftandinge van CHRrSTUS tragt to
bewyzen ; zy beftaat in de enkele voorleezing, zonder
eenige byvoegzels of aanmerkingen, van de verhaalen
der Euangelisten aangaande deeze gebeurtenis, als mede
van de getuigenisfen van PLTRUS en PAULUS, op dit
voorval flaande, in de Handelingen der Apostelen geboekt . LAVATER zeele fchynt van bet vreemde deezes
betoogtrants een inzigt gehad to hebben, daar by, voor
bet eenigzins ongewoone deezer Leerwyze , aan zyne
Toehoorders, by herhaaling , om verfchooning vraagt .
Met dat alles, zo vast was by van de kragt deezes betoogtrants overtuigd , dat by fchreef : „ Ik bekenne ,
• en betuige voor God, dat ik, zelfs, wanneer ik nacht
• en dag ttudeerde . wanneer ik geheele weeken achter
• den anderen predikte, niet in that zyn zou, om u
• beter van de Opftandmg van Jezus to overtuigen ,
• dan door deeze voorleezing der Apostolifche en Euan• gelifche getuigenisfen ! " Intusfchen zy bet ons gecorlofd to twyfelen , of dezulken , welke, aangaande
de

LEERREDENEN.

40'1

de zekerheid van 's Heilands Verryzenisfe, eenige zwaarigheden koesteren, door de bloote voorleezing van de
verhaalen der Euangeliefchryveren van dezelve zullen ontheven worden . Want, hoe zeer wy, met LAVATEa, niet
weinig belangs ftellen in de ongetooide eenvoudigheid der
Euangelifche verhaalen, en dezelve aanmerken als een
volledig bewys voor de tydgenooten, meenen wy, egter,
dat, ter overtuiginge van het Ongeloof, in deeze laatere
tyden, bykoomende bedenkingen met vrugt kunnen, en,
indien zy doel zullen treffen , moeten worden aangevoerd . Voor 't overige zullen ook deeze Leerredenen,
van dezulken, die in LAVATER'S predikmethode fmaak
vinden , met genoegen en tot fligtinge kunnen geleezen
worden .
Christelyk Magazyn, of Bydraagen ter bevordering van
Christelyke herlichting en Euangelijche Deugd, naar
de behoeften van onzen tyd. Door een Gezelfchap van
Proteflantfche Leeraaren . Byeen gezarneld door r1ETER BEETS, nz ., Leeraar der Doopsgezinden te Westzaandam . Ode Stukjen . Te Hoorn, by J. Breebaart,
1799 . in gr . 8vo . 95 bl .
it bet Voorbericht van den Eerw . P . BEETS, die zich
nu als Verzamelaar en Uitgeever van dit Christelyk Magazyn heeft doen kennen, ontvangen wy de aangenaame verzekering, dat deze nuttige bydraagen, tot
bevordering van Christelyke verlichting en Euangelifche deugd , naar de behoeften van den tegenwoordigen tyd , zullen voortgezet worden , en men ook nog
meer volledigheid en befpoediging der uitgave mag
verwachten .
In dit vierde Stukjen zal men wederom eene aangenaame verfcbeidenheid van oordeelkundige aanmerkingen over belangryke onderwerpen aantreffen, alien ingericht tot verdediging , oplclaaring , of uitbreiding der
Euangelie-leer , en derzelver regtfchapene beoefening .
De Schryvers, die, volgends bet Voorbericht, tot onderfcheidene Proteflantfche Kerkgenootfchappen behooren,
wachten zich wel zorgvuldig van verdere behandeling
van gefchilftukker. , die deze of gene Christenen nog
verdeelen , dan in zooverre men daardoor de gemoederen zou kunnen vereenigen . Men ziet hier, even als
in
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in voorgaande Stukkcn (*) , overal denzelfden geest
van Christelyke behoedzaamheid, dezelfde lofwaardige
bedoelingen en edele grondbeginfelen , even zeer verwyderd van eene loszinnige zucht naar veranderingen en
nieuwigheden, als van blinde verkleefdheid aan oude bepaalingen en verjaarde begrippen, doorilraalen .
Eerst wordt , ten vervolge van eene voorige Verhan .
deling, in bet tweede en derde Stukjen, o ver . de behoef.
tic van wonderiverken, om ons van den Goddelyken oor.
fprong der Leere van Jefus to overtuigen, nog nader
gehandeld over de regtftreekfche oogmerken van Jefus
wonderwerken, en waarom by bet geloof in hem daarby dikwyls eischte . Elk wonderwerk moest den Zaligmaker duidelyk karakterifeeren, als een redder uit noo .
den en ellenden , als den verlosfer van zonde en dood ,
en als den verwerver van waare gelukzaligheid . Daarby werd dikwyls bet geloof in Jefus geeischt van hun,
op wier verzoek by wonderwerken zou verrichten .
Wie zonder dit geloof tot hem kwam, was een huichelaar, die begeerde, dat Jefus iets zou verrichten, waartoe by hem niet bekwaam oordeelde . En, door middel
van dit geloof, wierden de tnenfchen ook opgeleid tot
bet geloove aan Jefus Mesfias-waardigheid .
Daarop volgen eenige vrye gedagten over de verborflier wordt i) de vraag,
genheden in den Godsdienst .
wat zyn toch verborgenheden ? beantwoord, en de bybelfche en fchoolfche beteekenis wel onderfcheiden, en
de laattte dus bepaald, dat men 'er zoodanige leeringen
door verf'aa, waarvan wy ons wel eenig begrip vormen, doch tevens bet hoe der zake niet begrypen kunnen ; of liever, zoodanige waarheden , wier hoedanig.
heid wel niet uit de rede bewezen kan worden , maar
welke even min, door de rede, als onbefl :aanbaar kunnen worden verworpen ; a) onderzocht , of diergelyke
verborgenheden redelyk , of dezelve noodzaaklyk
zyn, - en wel byzonder, of zy noodzaaklyk zyn als
cen kenmerk eener Godlyke Openbaaring . Het antwoord
is : Verborgenheden zyn niet alleen niet ftrydig met bet
denkbeeld van Godlyke openbaaring, maar zelfs wordt
het waarfchynlyk , dat 'er verborgenheden in zoodanige
openbaaring plaats hebben ; dat de ontdekkingen, daarin
ge(*) Zie ons verQag,
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gedaan, in graaden en trappen onderfcheiden zyn : maar een volftrekt noodzaaklyk vereischte , en zonder
welke geene onmiddelyk Godlyke openbaaring kan
plaats hebben, zyn dezelve geenfins . In een nader on .
derzoek, of waarlyk zoodanige verborgenheden in de leer
van Christus voorhanden zyn , wil de Schryver niet
treden, terwyl die vraag alleen uitlegkundig kan behandeld worden ; by vergenoegt zich met de aanwyzing van
eenige algemeene regels, die men omtrent zoodanige verborgenheden moet in acht neemen . 1) Men behoort by
elke Leer, en vooral by zoodanige Leeringen, die tot de
verborgenheden worden gerekend, zich to bepaalen by de
onderwyzingen der H. Schrift . s) Men moet zoodanige
waarheden, waarvan wy geen volledig en in alle opzigten
overeenkomftig begrip kunnen vormen , voornaamlyk
naarfpooren in derzelver betrekkingen, invloeden en Wt .
werkfelen, zonder her wezen der zaake to willen doorgronden . 3) Elk behoort zorge to dragen, van geene
denkbeelden aangaande de verborgeuheden to koesteren
of aan to kweeken , ttrydig met vastgeftaafde geopen .
baarde waarheden . 4) In bet algemeene Volksonderwys, en vooral in de onderwyzing der Leere van Jefus,
zy men fpaarzaam met verborgeuheden . 5) Eindelyk
mag men op dit onderwerp toepasfen de woorden van
Paulus : Elk zy voor zich zelven ten voile verzekerd ; dock
gy, wat oordeelt gy wen broeder?
In de derde plaats vindt men hier eene leezenswaardige opheldering van Hebr . IX : i5-18, meestal over .
eenltomftig met het gevoelen van Michaelis, dat, met
eenige verandering, overgenomen en nader geftaafd
wordt.
Hierna volgt de voortzetting der befchouwing van de
gefchiedenis der eerfle zonde, tvaarvan wy bet eerfte gedeelte to voren reeds aangekondigd hebben . Flier wordt
nu, op gelegde gronden, de verklaaring der treurige
gevolgen van her gepleegde misdryf gebouwd . Under
de figuurlyke afbeelding van eene zich fchaamende
naaktheid, zal bet fchuldbezef, de fchaamte en de vrees
voor ftraf to kennen ge eeven worden . Het verhaal
van de verfchyning der Godheid, van de aankondiging
en uitvoering der verdiende taf, zal eveneens uit de
aangenomene theorie van figuurlyke afbeeldingen moe .
ten verftaan worden . Ilet komt den Schryver in 't geheel niet onwaarfchynlyk voor, dat bier cenige invloed
vau
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van een hooger weezen heeft plaats gehad, 't welk zich
van de aangebodene gelegenheid bediende , om de eerRe menfchen to verleiden, hoewel deze hieraan niet zoo
zeer fcbynen gedacht to hebben : waarom zy ook het uitgefproken vo nnis niet anders dan letterlyk, met betrek.
king tot de Hang, hebben kunnen opvatten . De God .
del3 ke bedoeling zal zich echter veel verder uitgeftrekt
bebben . Het is zoo geheel vreemd niet to denken, dat
Mofes, met de mededeeling van dit ftrafvonnis , over
de Hang uitgefproken , bet yolk aanvankelyk opmerkzaam heeft willen maaken op then grooten nazaat van
onze eerfte ouderen, die, in den volften nadruk , bet
ryk en de magt des boozen vernietigen , zyne werken
verbreken , en dus de groote fchade, door deze verleiding aangericht, wederom vergoeden zou.
'Er zvn eindelyk nog eenige Bedenkingen bygevoegd,
wegens den doop by overJlorting , zoo als dezelve by de
Doopsgezinden gebruikelyk is, in vergelyking met de indompelmg, als mede over verbeteringen in den uitwendigen eeredienst aan bet Opperweezen , en een Brief
over de Ecuw der Rede , waarvan wy geen vender uittrekfel kunnen geeven . Alles verdient de aandachtige
overweeging van welmeenende waarheid- en Godsdienstvrienden .
Oordeelkundig Onderzoek van oude en nieuwe Leeringen
der Christelyke Kerk, door G . CH. QANNABICH . Uit
het Hoogduitsch . Te Leyden , by D . du Mortier en
Zoon, Idoo . In gr . Ovo . 157 bl.
ene nieuwe pooging , tot verdecdiging van deze en
gene verbeteringen van 't Christelyk leerftelfel, die
E
men federt eenigen tyd heeft getracht tot ftand to brengen . Derzelver voorfianders hebben zig reeds meermaa)en op de overeenftemming van oude Godgeleerden,
van wier leerwyze men in laatere tyden onvoorzichtig
zou afgegaan zyn, beroepen . De Eerw . CANNABICH
heeft ook op zig genomen, om aan to toonen, dat die
van de zoogenaamde rechtzinnige party zoo hevig befireedene nieuwe leeringen niet nieuw, maar oud, en
ouder zyn, dan de zoogenoemde oude leeringen van het
fyfteem , en der fymbolifche boeken . Tot dat einde
tracht by to bewyzen, dat verfcheidene nog fteeds aange-
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genomene leeringen noch in de H . S ., noch ook by de
vroegfte Kerkvaders, to vinden zyn . „ Myne verhandeling," zegt by, „ is niet voor eigenlyke geleerden,
want dan moest dezelve dieper geput en grondiger uit .
gevoerd zyn , maar voor zoodanigen beftemd, welken
geene gelegenheid hebben, over bet onderwerp zelven
natedenken of wydloopig nateleezen , en zich tog gaar .
n e een begrip van de beftreedene geloofsleeringen , en
derzelver gefchiedenis willen maaken ." Die eenigzins
bekend zyn met de fchriften van de zoogenoemde nieuwe Hervormers, en van derzelver voornaamfte tegen .
fchryvers , zullen hier niet veel , dat niet reeds door
anderen gezegd , en ook meermalen beantwoord is ,
aantreffen .
Voor nieuwe Leeringen , die men ten onrechte oud
noemt, wit de Schryver gehouden hebben de Leer der
Drieeenigheid, van de Erfzonde, van de Genoegdoening
van Christus , van Rechtvaardigmaaking, van den Doop
en bet Avondmaal , zoo als dezen nog Reeds in de
Lutherfche Kerk, volgends derzelver Symbolifche boe .
ken, geleerd worden .
Men kan niet ontkennen , dat bet zwakke en onvoldoende van fommige veelal bygebragte bewyzen , tot
f}aving van eenige kerkelyke leeritellingen, in dit Stukjen op eene overtuigende wyze aangetoond , en over 't
geheel aan ftyfzinnige verdedigers van bet oude nog al
Echter had de
ftof tot nadenken gegeeven wordt.
Schryver wel wat meer onderfcheid mogen maaken tus .
fchen kerkelyke begrippen en godgeleerde bepaalingen
van vastgeftelde Leeringen, en tusfchen de Leer zelve,
zoo als die door verftandige en gemaatigde voorftanders der oude rechtzinnigheid uit de Heilige Schrift
afgeleid en verklaard words . Men zou b . v . kunnen
toeftaan, dat zich in God noch toorn, noch eigenlyke
verzoening , en nog minder een lydende Godheid laat
denken, en evenwel den dood van Christus, als een
offer voor de zonden, kunnen aanmerken, waardoor een
openbaar bewys van Gods onfchendbaare rechtvaardigheid is aan den dag gelegd, waarin de Godheid bet
volkomenst genoegen genomen heefr, en waardoor wy
de duidelykfte verzekering ontvangen hebben, dat God
ons onze zonden, zonder krenking van zyne rechtvaardigheid, kan en wit vergeeven .
Wy onthouden ons van meer aanmerkingen . De twisten-

412

G . CH .

C A N N A B I C H, ONDERZOEK.

tende partyen zouden , door hooren en wederhooren,
en vooral door eigen bedaard onderzoek, en onbevooroordeelde nafpooring der gewyde Schriften, nader by
elkander kunnen komen . Men dryft, veelal, godsdien .
ftige begrippen tot uiterflen. De waarheid , die doorgaans in t midden ligt , vordert onpartydige bedachtzaamheid .

Godsdienf ige Gefprekken, over bet regi gebruik van de
Leere van de Ommagt . --- Het oude en nieuwe in do
Godsdienstleere. - Bet onderwys der Kinderen ex
der feugd:
Het regt gebruik van den Bybel. Den Poop . --- Bet
Bet Zedekundig onderwys .
Avondmaal . Gefchikt voor den gemeenen man in de
Herivormde Kerk. Te dmllerdaln, by A . B . Saakes,
1800- In gr . 8vo . 197 bi.
eze Godsdienftige Gefprekken zyn, mogelyk, van
D
denzelfden achtingwaardigen Schryver , die reeds
meer dan gene pooging heeft in 't werk gefteld, oni
zyne Kerkgenooten van verfcheidene verkeerde en overdreevene begrippen , omtrent de Leer der Gereformeerde Kerk , to rug to brengen , en bun eene betere leerwyze, meer gefchikt naar de meerdere befchaaving en
aanmerkelyke vorderingen van den tegenwoordigen tyd,
fmaakelyk to maaken . Wy hebben althans tusfchen den
Schryver der Gedachten over het Predikampt in de Gereformeerde Kerk, over eenige Volksbeg.ippen in de Gereformeerdc Kerk , en van een Stukjen, ten titel hebbende , Bet flvondinaal van Jefus eenvoudig gennaakt,
en eenige anderen , en den Opiteller dezer GodsdienJtige Gefprekken , en de geheele fchryfwyze over de
daarin behandelde onderwerpen , zoo veel overeenkomst
gevonden, dat men al ligt odat
p
vermoeden moet vallen . Wat daarvan zy, het ware gewis allerwenfchelykst , dat veelen van (lien Band , waarvoor dit onderricht gefchikt is , hetzelve in handen names , en
onbevooroordeeld nadachten over de belangryke onderwerpen , die daarin, met zooveel duidelykheid en ge .
pasten ernst, voorgedraagen worden , dat men waarlyk wel zeer flyfzinnig , en, van al wat tot verbetering van aangenomen begrippen dienen kan , ten eenemaal
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maal afkeerig moet weezen , om 'er niet door overtuigd, en tot eene andere leiding van gedachten over .
gehaald to worden .

Theophilus, of bet Christendom.

La nature eft muette, on i'interroge en vain,
On a befoin d'un Dieu qui pane au genre humain i
11 n'appartient, qu'a lui d'expliquer fon ouvrage,
De confoler le foible, et d'&lairer le fage .
Te fimfleldam
53 bl.

, by F. Drayer , 13oo . In gr . 8vo.

heophilus had , in een kort voorbericht, wel jets
T
van bet doel van dit gefchryf mogen laaten voorafgaan . Het bevat eene zonderlinge, dikwyls duistere
famenfpraak, tusfchen Theophilus en Philetas, over de7e en gene, naar bet inzien van Theophilus, allergewigtigfte leeringen, van de verduistering van bet verItand, de onmacht van den wil, de algemeenheid van
then elend ;gen tact, en deszelfs oorfprong van de geboorte of , en anderen , waaromtrent het Christendom
alleen ons de regte opklaaring zal geeven . Men vindt
bier nu en dan aanhaalingen en vergelykingen van heidenfche Schryvers , die de menfchen , uit onkunde,
desaangaande een zeer verkeerd en gebrekkig onderticht ztillen gegeeven hebben , en voorts oplosfingen,
of aithans beantwoordlngen van ingebragte tegenbe .
denkingen , die niets nieuws behelzen .
Het lee .
zen van dit Stukjen kan zyne nuttigheid hebben voot
bun , die zich gemakkelyk laaten overtuigen , en in
zoodanige fchryfwyze , zonder merkbaar plan of orde , genoegen neemen . Maar fours is gene al to op .
pervlakkige behandeling van zaaken , die niet zoo
algemeen erkend , en ook uit verfchillende oogpun .
ten kunnen befchouwd worden , meer gefchikt , om
de vastigheid der overtuiging to verhinderen , dan wel
to bevorderen .
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Pharmacologix Univerfx Pars II, quam in ufus Audi .
torum fuorum concinnaverat F . J . VOLTELEN, dune
in vivis esfet Med . Doctor, Med . & Chemix in
Academia , qux Leyd e est , Profesfor Ordinarius,
&c . Dat is . Algeyneene handleiding tot kernis der
Geneesmidde'en . ade Stuk . Door wylen den Leya'
felien Hoogleeraar F . J . VOLTELEN, ten dienfle zyner
Toehoorderen opgefleld. Te Leyden , by J . van Thoir .
In gr . 8vo . 41o bl.
et byzonder genoegen hebben wy ook dit tweede

van wylen
M Stuk der Algemeene Pharmacologie,geleezen
den beroemden Hoogleeraar
. GeVOLTELEN,
lyk bet voorige Stuk bevat hetzelve een ongemeenen

ichat van beleezenheid en ondervinding : terwyl men ons
Iioope geeft , dat ook eerlang, door bet uitgeven van
bet derde gedeelte , dit voortreflyk Werk geheel zal
worden voltooid .
In dit Stuk worden de vier volgende klasfen van Cc .
neesmiddelen behandeld . De Bittere en Bitterachtige ;
de Speceryachtige en Balfemachtige ; de Scherpe en
Brandende ; en eindelyk de Bittere en Scherpe Braak_
en Purgeermiddelen . Oin onze Leezers een denkbeeld
to geven, aangaande de wyze, hoe de verfchillende ar .
tikelen, die bier voorkomen, zyn afgehandeld, en bun
teffens eenige nuttige en leezenswaardige plaatzen uit
dit Werk onder bet oog to brengen , zullen wy bier
eenige dier waarneemingen en berichten van den Scbry_
ver, vertaald, mededeelen, op welke onze aandagt on .
der bet leezen voornaamelyk is gevallen .
Het is eene bekende zaak, dat de Geneesheeren het
in 't geheel niet eens zyn, over den aard der Cam .
pher ; dewyl zommigen War voor een verkoelend , anderen voor een verhittend middel houden . Alles war
hieromtrent door verfcheidene Schryvers is to berde
gebragt , ftelt de Heer VOLTELEN ons voor in cen
kort beftek , en laat daarop zyne beflisfing , die ons
zeer gegrond 'voorkonit, aldus volgen
,, De volgende redenen (zegt by, bI . 140,) fchynen
to betoogen, dat de Campher onder de verhittende en
opwekkende middelen moet worden geplaatst .
„ 1 ° . De

PHAttMACOLOGIA4

4 15

• 10 . De vlugge, geesrige en hrandbaire beginzelen,
uit welke zy is z .Lnengetleld . Ales, immers, wat van
ten vluggen aard is, weikt als e .n prikkelend middel .
• 2 . De overeenkomst met de fpeceryachtige olien,
met welke zy in de planten zamenwoont, en wier voor.
naamtte kragt zy fctiynt uit to maaken .
• 3° . Het doorgaand gevoel van vermeerdering van
hette, 't geen zy, ingenornen, of van buiten aangebragt,
veroorzaakt, niettegenflaande bet b}zonder [bedriegel ;k]
gevoel van verkoeling , 't geen zy, in eerie kleine hoeveelbeid aangewend, veroorzaakt .
• 4" . De uitwerkzels , door haar , in gevoelige en
volzappige lichaarnen , op een onvonrzichtig en ontydig
gebruik, to wege gebragt, volgens de menigvuldige waar .
neemingen der Geneesheeren . Hoedanige zyn ; vermeerdering van hette en van fnelheid in de rondloopende
vochtenl; ophoopingen van bloed , vooral in bet haofd ;
hoofdpyn ; duizeligheid ; flaapzucht ; ylhoofdigheid ; ftuipen ; mtsfelykheid ; benaauwdheid ; bloedt}ortingen ;
hytlerifche toevallen ; miskraamen ; een vermeerderde
kraamvloed, enz . zie Sexander, enz . en Quarin ; welke
laatfte meermaalen, door eerie groote gift van Camphz-r,
heeft zien to wege gebragt een zeer fnellen pols, uitpui .
lende ontftookene oogen , ftuipen , en eerie doodelyke
raaskoorts .
„ 5° . De vermeerdering van kragten der Campher,
door haare vereenigirg met vlugge geestryke middelen
terwyl de laatstgemetde , met Campher vereenigd, wederkeeriglyk werkzaamer worden . Maar daarentegen de
vermindering van bet vermogen der Campher, door
haare vereeniging met temperende midddlen . Ten be .
wyze van bet eerfte verftrekken de waarneemingen van
h ofJ'man, benevens de vermeerderde werking van Wyngeest, wanneer daar Campher in ontbonden is : terwyl
de waarheid van bet laatfte blykt, uit de vereeniging met
Salpeter, door welke bet vermogen der Campher verzat words ."
ieer belangryk vinden wy 's Hoogleeraars waarnee .
mingen , aangaande bet gebruik der wortel van Arnica
of Wolverley, vooral in kwaadaardige buikvloeijingen
en roode-loopen .
• Collin (zegt de Schryver, bl . 222,) heeft bet eerst
geleerd, dat, door middel van deezen wortel, de ftoffe
der roode loop wordt to onder gebragt, verzacht en veranm
i< f 2
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derd in een goedaardig vogt, 't welk geen kwaad meet
doet ; 't geen, zo bet niet, door een alle vertrouwen
waardig man, wierd verzekerd, wel naar een Kwakzalvers praatje zou gelyken . Volgens myne herhaalde ondervinding kan ik als vo!komen waar verzekeren, dat
de kragt der Arnica onbedenkelyk groot is, tot bet fluiten van een geweldigen doorloop, die uit rottige of andere fcherpe itoffen zyn oorfprong neemt . In den rooden loop, die, geduurende den Herfst van bet jaar 1780,
op bet platte land, rondsom Utrecht, geweldig woedde, en welks behandeling my op openbaar gezag was
aanbevolen , heb ik de heilzaamfle uitwerkzels , door
]her gebruik van deezen wortel , mogen ondervinden ;
hoewel ik echter, daar ik bet noodig oordeelde, ontlastende middelen liet voorafgaan . Intusfchen moet ik ook
bekennen, dat zomwylen door dit middel geene pulp
wierd aangebragt ." [denkelyk wegens reeds aanwezende;
beginzels van verfterving .]
„ Zonderling is bet , hoe fchielyk de dunne bloedige
afgang, door bet gebruiken van dit middel, meestentyds
pleeg verdikt en gettuit to worden .
, . Naderhand heb ik meermaalen van dit middel gebruik gemaakt, toen, in dit zelfde jaar, zich een roodeloopaardige afgang, als een toeval, pleeg to voegen by
allerhande koortzen, en ook zelfs by andere zeer verfchillende ziekten , welke ook zeer fpoedig door dit
middel wierd gettuit .
„ Voorts gebeurt bet ook, dat, in kwaadaardige ziekten , een overvloedige buikloop de kragten der Lyders
uitput , en de voorgefchreevene braakmiddelen , zo
wel -.Is veriterkende middelen, ten fpoedigtten door den
afgang doet ontlasten ; bet zy zulks voortkonre uit eene
rottige fmetftof, welke de darmen boven maate prikkelt, bet zy dat zulks alleen een gevolg is van eene
bovenmaatige zwakheid . In dergelyke gevallen is de
Arnica bet beste van alle hulpmiddelen , die voorgefchreeven kunnen worden ." enz .
Men fchryft deezen wortel best voor in poeder, van een half tot eene
geheele drachma, alle uuren , of otn bet anderhalve uur,
in to neemen . Hy verwekt eene geringe misfelykheid,
doch werkt anderzins zeer zacht .
Zeer uitvoerig handelt onze Schryver over de Geoffraea Surinamenfs. Hy houdt deezen bast voer bet
beste der wormafdryvende middelen, en verzekert , dat
ver
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verfchillende wormzoorten, en vooral ronde wormen, na
dat alle andere worniafdryvende middelen to vergeefsch
waren voorgefchreeven , door de werking van dit middel, in grooten getale, levendig zyn uitgedreeven : terwyl bet ook wel eens voldoende is bevonden tegen den
Lintworm . In andere gevallen, in welke men, uit een
zamenloop van toevallen , de aanwezendheid van wormen vermoedde , bragt bet dit ongedierte wel niet to
voorfchyn, maar deed daarentegen de Lyders, die men
meende dat aan wormen zukkelden, her(lellen, door bet
ontlasten van eene ongelooflyke menigte van fcherpe
flymen . Ook gebeurde bet wel in tegendeel , dat eene
fleepende ziekte , waar van men de waare oorzaak niet
kon uitvinden , door dit middel genas, na dat bet de
ontlasting bezorgd had van een groot kluwen wormen,
als ingeweeven in een nest van allertaai(le flym .
Daarenboven hefpeurde de Heer VOLTELEN nog, dat
deeze wortel eene zeer groote waterafdryvende kragt
bezat, zodanig zelfs, dat bet niet alleen eene zeer ruime pisloozing bezorgde, maar zelfs een gevoel van prikkeling in den hals der blaas verwekte . Dit bragt hem
op den weg , om de kragten van dit middel to beproeven in veelerleye fleepende ziekten , die bun oorfprnn
namen uit een toevloed van taaije en waterachtige flog
fen en verfloppingen van die klasfe . Het gelukte hem
bier door ook dikwyls , verfchillende waterzuchten ,
zwaare hoesten , kortademigheid , 't flymgraveel , en
veelerhande andere ziekten , die uit zodanige bronnen
voortvloeijen, voorfpoedig to geneezen .
De Hoogleeraar eindigt dit fluk, met de befchryving
van den aard en de werking der Gittegom . Niettegenflaande dit middel over bet algemeen zeer geweldig is,
en daarom doorgaans , wanneer bet alleen gebrukt
wordt, in eene kleine gifte words voorgefchreeven, zo
fchynt bet echter zornwylen in eene groote maate gebruikt to kunnen worden, zonder nadeel, inzonderheid
Werlhof gaf
tot bet uitdryven van den Lintworm .
dit middel , ten then einde, zonder onderfcheid van
fexe, tot twintig greinen ; en zo de worm daar door
niet ten eerflen wierd uitgedreeven , herhaalde by die
gifte ten volgenden dage, en zelfs nog wel eens op den
derden dag. By deeze gelegenheid deelt de Hoogleer,
aar de befchryving van bet geheim van Closfius mede,
't geen dikwyls met goed gevolg, tegen dit ongemak,
F f 3
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gebruikt is, en 't welk ook voornaamelyk werkt, door
eerie origewoone hoeveelheid van dit geweldig middel ;
bethaande h-,tzelve uit de drie volgende voorfchriften ;

t ® . tj Mercur. Dulc,
Lapid. Cancr . dA gr. X.
Pulv . Bezoard . Stahhi gr . Y.
M. F. Puly .
~~, I3L 01. Amygd . Dulc .
Syr. Flor. Perhc. as 3vj .
M. F. Linctus .
3° - ii Gwnvni Guttae gr. XXXVI .
Herb. Card. bened.
Puly . Marchion as gr . XX.
Rad . Angelic gr . X,
M. F. Puly. aequal . No. iij .
Hy maakt een begin met het poeder No . I, 't geen
's avonds ten regen uuren wordt ingenomen ; twee
uuren laater, dat is ten elf uuren , neemt de Zieke de
likking No . !2 ; en ten volgenden dage, 's morgens ten
zeven uuren , neemt by bet eertte poeder van No . 3 .
Z :_r de worm hierdoor Met ras wordt uitgedreeven,
neemt by eene tweede gifte ten negen uufe,r, en zo
zulks no r; niet voidoende is, neemt by zelfs her laatfte
poeder, ten half elf uuien voor den middag . Het komt
oris intusfchen voor, dat dit middel niet zeer gefchikt
is voor fchraale en gevoelige geftellen .
.$efchryving varl hot Fachinger Mineraal-Jhater en des;zel/s heilzaame iverkingen, door M . G . THILENIUS,
Doctor in de Geneeskunde , Lid der Keurn,aintzifche
4 ademie der Weetenfchappen , enz.
Benevcns eene
Yerhandeling over de gernaklyke en min kostbaare za .
menflelling van het Loogzoutig Luchtzuur Water,
(aqua imphitica alcalina) door middel van het Fachin .
,oer Water, van A . VAN S`f1PRIAAN LUISCIUS, Med.
Do& . & Chern, Lee . to Delft. Te Amllerdam, by de
Erven Sligtenhorst en P . van Rees, i8co . In gr . 8vo,
23 bl.

0

der de tot bier toe, in hunne heilzaame werkingen,
nog niet ali etneen genoeg bekende Minerals Wateren,
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ren , verdient het zogenoemde Eachinger Water cene
aaninerkelyke plaats . De hleer THILFNIUS bewyst, dat
hetzelve is een Alcalisch Mineraal Water, 't Been tef.
fens eene buitengewoon groote hoeveelheid van Luchtzuur bevat, waar door bet zecr aanmerkelyke pisdryvende , laxeerende en verfl:oppingen oplosfende eigenfchappen bekomt, die het van een zeer algemeen gebruik maaken in een groot aantal van verfchillende
kwaalen , gelyk nader in dit Werkje wordt aangeweezen . In bet byvoegzel op bet bericht van THILENIUS, bewyst de Heer LUISCIUS,dat men van dit Water cen heerlyk gebruik kan maaken , om hetzelve , in de plaats
van bet gewoone Loogzoutig Luchtzuur Water, to doen
dienen, door in dit Water eene zekere hoeveelheid van
Loogzout to doen fmelten, 't geen voorheen met Luchtzuur verzadigd is .
Van wegen de kleinheid van dit nuttig Stukje ,
waar van zich voorzeker cen ieder , die bier in belang fl:elt, zal voorzien, zullen wy 't bier by laaten
berusten .

De Aloude Staat en Gefchiedenisfen der hereenigde Nederlanden , door E . M. ENGELBERTS . IVde en laatJie Decl. Te Arjlerdavn, by J . Allart, 1799
In gr .
fl vo. 469 bl.
ot onze Letteroefeningen voor den Jaare 1791, bl .
43 2, , moeten wy to rug flaan , om het verflag van
het Derde Deel des opgemelden Werks to vinden, toen
in den voorgaanden jaare in 't licht gezonden . Nimmer
behoorde de Eerw . ENGELr9ERTS onder de Schryvers
gerangfchikt to worden , wier Werken , door derzelver kort opeenvolgende uitgave , verbaasden ; meerder fpoeds heeft men zelden, zo immer, van klimmende
jaaren to wagten : en dit bovenmaatig Tang verwyl deedt
ons to meermaalen, de drie voorgaande Deelen, in onze
Boekenkas, de VaderlandIche Gefcbiedenisfen betreffende, ziende , aan de voltooijing wanhoopen . Gelukkig
vinden wy deeze onaangenaame gedagten ongegrond ,
en zien met genoegen dit belangryk Werk voltooid .
In bet Voorberigt gee ft de Schryver de reden van
deeze Vertraaging op . By bet verneemen van dezelve
konden wy niet nalaaten ons to verwonderen , dat by
i'~ f 4
nog
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nog zo weinig verre gevorderd was, althans in bet ver .
vaardigen voor de Drukpersfe, (want zeker is een en ander gedeelte deezes Deels , wat bet opftellen betreft ,
van eene vroegere dagtekening,) toen bet Engelscn en
R&sfesch Krygsgeweld bet oude Noard-Holland b eftorm .
de , en de Stad Hoorn, voor eene wyl, vermeesterde.
Eene omftandigheid, die, met andere daar by komende,
vertraaging aan de Uitgave toebragt , en oorzaak was
van eene veel grooter ntenigte Drukfeilen, dan men anders in een Werk van die aangelegenheid aantreft , en
waarvan de Schryver een breede lyst, met wederzin,
ter hand ftelt ; waarby wy, op verzoek van zyn Eerw .,
neg de volgende voegen, die in het Derde Deel, bl .
388, reg . i, voorkomt ; alwaar aaat, in het vyFhonderd-,
nioet weezen, zEvENlaonderd-vyf-en-der.ig/te ,7aar.
Wy zullen niet herhaalen , wat wy voorheen , tot
welverdienden lof deezes Werks , gezegd hebben ; een
lof, dien bet tegenwoordig Deel niet min dan de voorgaande verdient, en zo veel to meer , daar de Eerw .
ENGELBERTS in verfcheide opzigten taunt zyn eigen
Verbeteraar to weezen . „ De Leezer ," fchryft hy,
• zal zich niet moeten bevreemden , wanneer by y
• eenen Schryver van gevorderden ouderdom, waar in
• het geheugen van tyd tot tyd vermindert, in een Wetk,
• dat zo lang onder weg geweest is , eene enkele her• haaling aantreft, veel min, wanneer by eene zaak, die
• hedenkelyk is , op eene andere wyze vindt voorge .
• field . Men leert toch by den dag . Zo zal by van
• den aandrang tot bet Huwelyk van AUGUSTUS, waar
• van in hot laatfte van bet voorgaande Deel gefpro• ken was , een nader en breeder verflag vinden in 't
• voorite van dit Deel . Dan deeze zaak , die altoos
• by my van bet grootfte belang gerekend is, kon wel
• eene nadere herinnering veelen. Het duister ftuk van
„ den Tempel van TANFANA vindt gy ook hier in cen
• ander licht geplaatst ."
In voorgaande Deelen , als mede in het tegenwoordige, komen zeer veele uitgebreide Inlasfingen van Ro.
meinfche Gebeurtenisfen, waaromtrent de Schryver niet
weet, of by verfchooninge moet vraagen . In de daad,
ae zyn ons zomwylen, hoe fchoon en ophelderend ook,
voor den aart des Werks to lang voorgekomen : men
verliest de Batavieren to zeer uit bet ooge ; men denkt
"cr niet om, als men, by voarbeeld, hot fchoon uitge ..
werk6
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werkt Chara&erbeeld van AUGUSTUS gemaald vindt .
Te meermaalen ook maakt by in den loop der Zamenfpraaken, als de uitweiding wat breed . wordt, des eene
verfchooning . Over 't algemeen zegt y 'er dit van in
zyn Voorberigt : „ Ik heb daar door , even als TA• CITUS , de zeden der oude Germaanen to meer doen
„ affteeken ; de tydvakken, waar in niets of weivig van
de Batavieren to zeggen was, aangevuld ; door veran„ dering van ftof de leeslust zoeken op to wekken, en
• egter met verzuimd, alles van de Batavieren to vermelden, wat de aantekening waardig was ."
melden,
Over gemis van dit laatfte zal geen Leezer van eenige kunde klaagen , fchoon by liever by de Batavieren
bepaalder zou hebben willen blyven . Gaarne hebben
wdaarom vertoefby de Drie-en •t wintig,tle Zamenpyaak, welke den Schryver ongelooflyk veel moeite
en nazoeken gekost heeft . Eene aangewende moeite ,
waaromtrent by verklaart to dugten, ., dat dezelve by
• veele Leezers, welke op Vaderlandfehe Oudheden als
„ eene dorre liefhebbery nederzien , weinig genoegen
• baaren zal , en oorzaak is , dat myn Aloude Staat,
„ zo veel ik weet, minder geleezen is, dan myne Be,
„ fpiegelingen , een Werk van vroeger jaaren en min .
„ der belang : men wil ongaarn een boek leezen, dat
• infpanning vordert .' Wy laaten deeze waardeering
van eigen Werk voor 's Schryvers rekening , hoewel
2eker de bevallige Schoonheden der Natuur, in de Yaarfaifoenen, zeer eigenaartig veel meer en algemeener moeten uitlokken, dan de Oudheden met den roest des tyds
overtougen .
De Hoofdinhoud van deeze Zamenfpraak , by ons
verre de belangrykfte, en meest beantwoordende aan den
Tytel, vinden wy dus opgeg even : „ De Romeinen
„ brengen zeer groote veranderingen in deeze Gewesten
Hunne uitgeftrekte heerfchappy en onop„„ houdelyke
to we". veroveringen hebben zo wel haar nut ai3
• nadeel toegebragt, door de beftuuring der Voorzienig,
„ heid . Of de landbouw, koophandel, icheepvaart, vis„ fcheryen en handwerken, bier aan haare verbetering
• of eerfte grondlegging nit to danken hebben? DRUSUS
• en GERMANICUS met zyne AGRIPPINA hebben bier bet
• meest toe gedaan . Verfcheide Burgten en andere Ge„ bouwen van tyd tot tyd geffigt . Overblyfzels van eeni„ ge oude gebouwen to Domburg, Briitenburg, Voorburg,
„ Roomburg, 4lphen, Wiltenburg, Nyrnegen en andere plaath` f 5
„ zen .
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zen . Oudheden en Gedenkpenningen daar van tyd tot

• tyd gevonden . Byzonderheden van het Huis to Britten,
• en bet Pratorium van ilgrippina . Het Herba Brittan .
• nica nagefpoord en hefchreeven . Romeinfche Schoolen .
„ In hoe verre dit invloed op de Zeden en Godsdienst

• der Beztavieren gehad heeft ."
Te veel overneemenswaardigs vinden wy bier, om 'er
mede to beginnen : alleen willen wy onze Leezers Diet
onkundig laaten, dat de Eerw . ENGELBERTS zich den
arbeid van den geleerden CANNEGIETER, uit onUitgCgeeven Brieven , ten nutte gemaakt, en daardoor de
Reiskaarten van I'EUTINGI R , waarvan 'er eene afbeelding bygevoeg , l is, veel ophelderings bygezet heeft, en
op het geleide daarvan de oude Overblyfzels toelicht .
Jets plaatz .n wy, in 't algemeen, van die oude Gebouwen, wat derzelver floffe en maakzel betreft ; doch alles by verl:ortim? .
,, De Romcinen waren de .~Yrchiiet7en, de metzelaars
,, en timmerlui . Zy voerden hunne konftenaars en hand .
„ werkslieden Diet to vergeefsch met zich . -- De Ro„ meinfehe Krygsknegten waxen , met behulp van zul.,, ken, die tot den legertros behoorden , de eetfte Steen„ bakkers . De Soldaaten waxen veeltyds ge woon , by
„ het vormen van de fteenen, die zy vervaardigden ,
• de merken van hunne Legioenen , waar toe zy be„ hoorden , en de landen , waar in zy guarnizoen hield en, in to drukken en to bakken, en van die fteenen
• den,
„ zyn 'er, niettegenfl:aande de langheid van tyd, nog
„ verfcheide overgebleeven . De floffen hadden zy toen
„ in dezelfde gronden en dezelfde rivieren , welke nu
„ nog de kley voor onze ileen- en pannebAkeryen op„ leveren en toen eerst ontgind wierden . 'rot het op„ rigt~n van ovens, en bet gereed maaken van fleenen ,
„ wwordt weinig omflag vereischt . Men weet zich bier
„ nice in Overysfel, en elders , zeer fchielyk en met
„ kleine moeite ecn genoegzaamen voorraad aan to fchaf„ fen , als men die tot bouwen noodig heeft . Gehouwe fleenen konden de Romcinen uit Braband en bet
we
• land der Tubanten aanvoeren, zo zy die begeerden.
„ Maar zy hadden die minder noodig, Diet alleen, om
„ dat hunne gebouwen meer tot noodzaaklykheid, dan
„ tot pragt waren , maar om dat ons land men eene
„ groote menigte van Dui : of Tuflleen opgeleverd heeft,
„ hat Been men uit overoude gebouwen en gedenkteke, . nen , welke daar van gemaakt zyn, kan befluiten . "
Op
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Op de aanmerking dat de Roincinfche Krygsknegt
veel ledigen tyd moet gehad hebben , hooren wy dit
antwoord : „ Dat hadden zy niet, en dit hebben on .
„ ze Krygslieden , wanneer zy in bezetting liggen ,
De Romeinen waren daar door aan
„ veel to veel .
„ den arbeid en fatigues gewoon , onze Krygsliedcn raaken fchielyk afgemat en ziek, om dat zy 'er Diet aan
„ gewoon zyn, wanneer men hen fterk moet aanzetten .
„ Zy hadden daarenboven geen reden , gelyk onze ar„ beidslui, om bet werk to rekken, en konden 'er vaar,, dig mee voortgaan . Behalven dat zy hunne fteenen
„ veel grooter maakten , hadden zy de gewoonte , by
„ bet ophaalen van zwaare muuren , dezelve aan de
„ binnen- en buitenzyden wel gelyk to maaken ; maar
„ tusfchen beiden fmeeten zy allerlei fl:eenbrokken ,
„ flinten, fchulpen , enz . fchikten die een weinig, en
„ gooten de holligheden vol met ongehluschte kalk ,
• welke bet binnenfte en buitentle aaneenfmolt, en 'er
• zulk een vast lichaam van maakte, dat het als in eon
,, (teen fcheen verandetd to zyn ."
Wegens de veelvuldigheid van Duifffeen in ons Land,
geeft ENGELEERT$, op bet fpoor van PALUDANUS, berigt ; en wordt , door alles wat daarnmtrent reeds aan,gemerkt is, „ verfterkt in her denkbeeld, dat onze kus• ten zich tot de hank 13reeveertien in de ZVoordzee
„ hebben uitgeftrekt . Het was ondertusfchen wel der
• moeite waard , hieromtrent nadere nafpooring .°n to
• doen , en ook die van de l leeren ST. SIMON cn PA• LUDANU$ verder voort to zetten ; al weet men nog
~, niet , door wie die muuren of wegen aangelegd zyn . "
Opmerkelyk kwam ons bet Plot eener aantekening, de
JIurinef hansfen betreffende , voor . Men weet hoe zeer
des gctwist is ; bet van 't zyne verfchiliend gevoelen
U~t CANNLGILIER'S onuitgegeevene Brieven opgegeeven
hebbende , vervolgt de Schryver : „ Dan hoe kunnen
• de naamen met den tyd veranderen ! CANNECIIULTER
• fchryft zelfs in den laatften Brief : „ „ Zoud,n die
• ., fchansfen ook tegen de Hunnen , door de Inwoo„ „ hers, opgeworpen zyn, en dus zoo veel als Rude ,
» ~a /chaps/in betekenen ."" G_hoime bergplaatzen wor„ den in het Graaffchap Zutphen Ht :den gc:naamd . Een
„ Hospes daaromtrend kerde den naam van fIunnc .
„ fchans niet ; mm by de Boeren wend bet Gchurgte go~, naamd ;" -- 't geen wel llrookt met bet clot eener
voor~
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voorheen aangetoogene plaats uit een dier Brieven vast
CANNE!3IETER, waar deeze, de uitgeflrektheid van de
Hunnefcbans by Harderwyk, in de woeste heide, midden op de Yeluwe, opgegeeven hebbende, laat volgen :
• In deeze ruimte konden niet veel Hunnen , maar
• misfchien hebben zy daar hunne Vrouwen, Kinderen
• en Bagage bewaard ."
Zeer breed is onze Schryver over Nymegen en de
Oudheden daar gevonden , en byzonder over bet Val
kenhof. Op de aantnerking, hoe jammer is bet, dat
men in deezen tyd heeft kunnen befluiten om bet to
floopen ! gaat by voort : „ Van bet oudfle , dat men
• den Romeinen toefchryft, want bet andere is waar• fchynlyk niet ouder dan de tyd van CAREL DE
• GRooTE, is nog iets flaande geble-ven ; maar voor
• 't overige fchynt in deeze dagen de oude gebouwen
een algemeene ondergang aangekondigd, dat waarlyk
• to bejammeren is, wat bier van ook de oorzaak mag
,,
,, zyn . De gedenkilukken der oudheid dienden toch
• aan geen klein en kortduurend voordeel opgeofferd ;
,, zy hinderen n iemand . a l wil men ze als gedenktekenen van overheerfching aanmerken. Zy geeven eene
• nen
• grootsheid aan bet landfchap , en de eenigfle gelegenheld op onzen vlakken bodem voor den Scbilder ,
• h eid
,, om bet anticgue in zyne tafereelen to brengen .
Het cenvoudig Drenthe handelde beter, wanneer bet
•• de laage, de eenzelvige Hannebedden als oude Heiligdommen
dommenwilde geeerbiedigd hebben .'
Naa een verflag van de daar gevonlene Oudheden,
en hoe men met dezelve gehandeld hebbe, van de veelvuldige verzuimenisfen deswegen, karat by, als een Oudheidsminnaar, weder tot bet floopen van bet Valkenhof,
en beantwoordt de vraag, hoe men daar toe heeft kunnen befluiten ? in deezer voege . -- „ ' Er heerscht
• fomtyds een geest van verwoesting van al wat oud,
• grootsch en. aanzienlyk is : of dit zoo zyn moot, om
• de aarde net met zaaken van die natuur to overlaaden , en plaats voor nieuwe in to ruimen , laat ik
• den
;, daar . Die geest heeft ten minflen in Frarkryk ge• heerscht, waar de Hunnen van deezen tyd (*), maar
„ in
(*) „ Het fpreekt van zelfs, dat ik bier door bet gemeen
• verftaa , dat overal, vooral in de Steden , zich zelfs gelyk
31 -
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• in hun eigen land , al wat ter gedagtenis lrekte van
• Adelyke en Vorstlyke overheerfching in veele fraaije
„ gebouwen - fchoone gedenkftukken en beeldhouw• werken , zoo veel mogelyk , heeft uitgeroeid . Of
• bier heimlyk dit beginzel werkte , weet ik niet, 'er
was ten minften geene noodzaake toe in een land ,
• waar in men, door binnenlandfche en buitettlandfche
„ krygen , meer dan to veel van de gedenkflukken der
„ oudheid beroofd is . Men gebruikte een ander voor„ wendzel ; ik zal bet u mededeelen . Her Fransch gefchut had onder anderen den Burg of bet Valkenhof
• fchut
• befchadigd : men gaf voor , dat de foramen , welke
„ tot herftelling vereischt wierden , de Dorneinkas to
„ veel zouden ontblooten ; daarentegen kon dezelve mer •
„ kelyk aangevuld worden, wanneer men dit gevaarte
„ floopre, en de onmeetlyke ho2veelheid van Duiffteen
„ tot geld maakte. - Indian Gelderland, zoo we[
„ als bet gedrukte Holland, in verpligting was geweest
„ terftond eene buitengewoone hefting to doen , had
„ men eenigen fchyn ; maar dit was, zo veel ik weet,
„ toen bet geval net in een land, dat zoo weinig, in
„ vergelyking van bet laattte, bezwaard was . Dan die
„ lokaas was to fterk . Een dubbel voordeel, in gevalle
• van verkoop , befliste terflond, en bet vonnis van
„ eeuwige vernietiging wierd met meerderheid van ftem„ men geveld , niettegenftaande bet billyk protest van
„ de Stad Nymegen - van bet Ryk en tusfchen Naas
„ en II7aal. Maar wat kon dit protcst belpen , daar
• baatzugt , en misfchien ook afgunst , dat Nymegen
„ met zulk cen onvergelyklyk ftuk van oudheid pryk„ te, tegen hen inftemden . Het kon niet meer gelden
„ dan negentigduizend en vierhonderd guldens . I-let
• Kwartier van Zutphen, dat zich, met anderen, waar„ fchynlyk tonnen gouds had voorgefleld, wilde in den
„ toeflag niet befluiten . De afgevaardigden van de
• Stad en bet Ryk van Nymegen met de hunnen wil„ den 'er in komen , indien de zogenaamde Reuzento„ ran, waar men de merken van de Ryks- en Land -da„ gen , door de Frankifche Koningen en Keizeren daar
,, ge .
„ --- gezind is tot plunderen en vernielen, fchoon bet veel
„ fcheelt , of bet door de;zelfi leiders wordt aangehitst of
„ tegengehouden ."
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„ gehouden , nog duidelyk zien kon , en de twee Ro-

„ meinf he Kapellen met de hofpoort , vuor welke de
,, lyfttraffen gewoonlyk wierden uitgeoefend , en de
„ iehi1deragtige ruinen der rin¢ntuuren , die Been on .
„ derhoud b°hoefden , voor de~beminnaars van Paderd
„ landfche Oudheden en van de tekenkunst , in bun
„ geheel en buiten den toeflag mop-ten blyven . Het
„ Kwartier van Pc'uwe, waar van Arnhem de hoofdftad
„ is , de mededing(ter van Nymegen , gelyk doorgaans
„ twee naast by elkander liggende Steden, was dit to
„ veel afgeflaan , en kon alleen befluiten tot bet ter„ rein , en een of zo mogelyk twee der Romeinfche
„ Kapellen, en dit werd gevolgd, en in Herfstmaand
„ van 1797 was bet werk , tot oneer van die bet zoo
„ ver gebragt hadden , afgedaan . De tyd, welken zy
„ bier aan hebben doorgehragt, en de handen , die 'er
„ na den toeflag by aanhoudenheid aan werkten, van
„ honderd tot honderd - vy fiig man, bewzen , dat
„ bier in de daad eene onmeetlyke masla van' Duifiteen
„ voorhanden was , en dit gebouw zulk eene vastheid
„ had , dat bet hog eeuwen lang den tyd had kunnen
„ verduuren . Zoo behoudt de Stad nog de twee Hei„ denfche Kapellen, zoo als zy doorfaans genoemd wor .
„ den, en het Terrein tot een wandelnlaats ."
Veelmaalen ontmoet onze Vaderlandfche Schryver g elegenheid om een blik op den tegenwoordigen tyd to
flaan , Diet altios zo ongunftig als in bet opgemelde
geval ; by voorheeld , van bet aanleggen der Dyken en
bet graaven van Kanaalen door DRWUS fpreekende,
fchryft by bet tegenhouden daarvan toe aan bet opzien
tegen de kosten , en veelal bet eigenbelang van Steden
en Gewesten, ja zelfs van byzondere Perfoonen ; en laat
'er op vo'gen : „ Wanneer de Eenheid en Onverdeel• baarheid van onze Gewesten eens in werking gebragt,
„ en alle byzoonder belang, dat bet algemeene welzyn
• van bet Vaderland nadeelig is, den bodem ingeflaagen
• words : --- wanneer eene heilzaame en algemeene
• vrede ons gelegenheid geeft aan bet herftel van onze
• zasken to denken, dan zal dit een der eerfte voor„ werpen van onze overweeging moeten zyn (*) . In.
„ then
(*) „ Ik fchreef dit in 1797 , en by bet afdrukken van dit
„ blad
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„ diet) maar dezelfde gebreken van onnutte Geldfpil„ lingen en ontydige bezuiniging niet vo~rtduuren ."
De Eerw . ENGELHERTS befteedt de laatfte of Vieren -twintigfte Zamenfpraak, ten flotte , aan een verhaal
van de lotgevallen van GERMANICUS en t.GRIPPINA,
aan welken wy zo groote verbeteringen van ous Land to
danken hebben .
Dit Deel is , behalven de gemelde Reiskaart , met
eene en andere fraaije afbeelding , zo van oudheden,
als anderzins, opgecierd, en met een aigemeen Regis .
ter voorzien .
• blad verneem ik met blydfchap, dat jaarlyks een. aanzien• lyke fom daar toe za1 afgezonderd worden . "

lets , over het her,/lel der Thisfelbank van elrnflerriam , door
A . DALLAS, Med. Dots. Te 4mflerdarn, by J . IZ . Poster,
i oo . In gr. 8vo . 31 bl.
Patient neemt de Med. Do& hier onder handers .
E enHyouden
befchryft de kwaal , waaraan dezelve lang zuklte ;de,
en wyst de oorzaaken aan, die, zints eenigen tyd, onrdekt
zyn ; fpreekt van d : bekende middelen , tot herftel voorgefchreeven en ;tangewend , doch met geen genoegzaame vrugt .
• Dit alles als in een kleinen bundel by een getrokken heb .
• bende," gelyk by in een kort \7oorherigt fchryft, „ hadt
• by, onder dit to doen , zich moeten verwonderen , dat het
• nog quoeftie is van het heritel der hank, om dat by meent,
„ niet alleen de mogelyitheid , maar de gemaklykheid to zien ,
„ dezelve volkomen en onmiddelyk haaren ouden luister we• der to doen erlangcn .
Welligt is het ware tydltip
• reeds voorby, en this bet tegenwoordige daar minder gun• ftig toe."
Dan , ondanks dit waarlyk niet guntti ; ;,
en voor veelen zeker mismoedigend uitzigt, neemt by d ::a
Patient onder hander, met de betuiging : „ ik heb my tot
• nu toe onthouden, iets wegens 's Lands Finantien op 't
• papier to zetten ; thans beefs my de lust hekroopen . d : t
• Lets, zo als bet is , goed of kwaad, in de waereld to zen• den ; misfchien werkt bet jets goeds uit ; zo neen , in mag• nis voluisfe fat est ."
Wy waren zeer be eerig dit Geneesuriddel to weeten, en
to ontdekken „ wat het is, 't geen men zomtyds voorby
• gaat, 't geen, OM zo to fpreeken, voor de voeten Iigt ."
Onze Leezers hebben zeker dezelfde nieuwsgierirheid ; wy
kunnen dezelve met weinig woorden voldoen . flet Redtriddel
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del voorgefchreeven bef}aat in het uitfchryven eener vermeerderde 13elasting van } pct op de Bezittingen.
Ily vertrouwt ,, dac zulks geen meerdere ontevcedenheid of moei .
., lykheid zou ontmoeten , dan eenige zo zwaare geforceerde
• NegotiaIien ." -- „ Of," vervolgt by, dit geneesmiddell
aanpryzende,
ligt aan bet herftei van het credret der Bank
• de Natie minder gele en , dan aan de Marine, *Is ander• zins, waar the dezelve hebben gediend ? Zo neen, waarom
• dan zich zelven niec gelyk geioleeven , en , in plaats van
„ palliative, en op tyd werkende middelen, zodanige aange .
„ wend , waar van de uithg niet twyfelagtig zyn kan , en
• waar door op 66nmaal dat zo zeer noodzaaklyk crediet van
• de Bank zyne veerkragt kan wederkrygen ? Zo ik my niet
• geweldig vergisfe, geloof ik , dat, indien men de zaak uit
„ haar rechte oogpunt befchouwt , men vinden zal , dat de
• Natie, aithans bet aanzienlykfle gedeelte van dezelve, van
• wat denkensaart men ook zy, met geen ongerroegen zou
• zien eene zodanige Hefting , waar van men bet emploi zo
„ zeer keat, en waar van men do nuttigheid zo tastlyk be• vroeden kan ."
Wy voor ons gelooven , dat dit Middel ,, eener geforceerde
• Negotiatie van i pCt fpeciatim ad hoc" niec zo gereed zou
ingenomen worden door de i'Iatie, al ware bet ook, dat men,
op 's Doctors voorflag, „ nog iets bedaut om eene zo nuttige
„ Negociatie meer genoeglyk en voor den Lande gemaklyker
• en vry voordeelig to maaken , bet zy door bet formeeren
,, van een niet verliezend kanstonds of anderzins ."
De Geneezing der Bank door dit middel geflaag 1 zynde,
wit de Do&tor den Patient voor wederinftorring bewaaren ,
door eene meerdere ontdekking van den Staat der Bank ; of zo
dit, om ftaztkundige redenen, ongeraaden was, de oude inrigting to volgen, om bet geen men in de Bank heeft van de
Bank zelve to rug to vraagen , of, zo als 7n laatere tyden
pleeg to gefchteden, dat de Bank zelve bet in omloop zynde
Bankgeld inkoope, zo dra de Agio onder do 3 of 3i pCt liep.
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Rapport van de Operatien der Divifte van den Luitenant-Generaal a z1VDELS, zedert den .2 ifugustus tot op de geJlootex
Capitulatie met de Engelfche en Rusfifche Armee , den 18
October 17 -99 , bet 5de Yaar. In deiz Haage , by 1 . van
Cleef, 1799 . In gr . 8vo . 55 bl.
y zo veele verhaalen als van deeze Gedenkwaardfge Gebeurtenis voorhanden zyn, by zo veele Redenvoeringen
B
daar over gebouden , moot bet den Gefehiedenislievenden
hoogst welkom v , eezeen , dat een der voornaarnfte Deelhebberen in dit Krygsbedr}f eon Verflag daar van in het licht zende ;
dir
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dit doet de Luitenant-Generaal DAENDELS in bet bovengemeld
Rapport ,'t geen met de vereischte orde en dutdelykheid is opgefteld , en zeker geene aanpryzing bchoeft, daar de nieuwsgierigheid elk zal beweegen om het zich eigen to maaken.
Voor een uittre zel is bet niet gefchikt. Wy vergenoegen ons
met twee byzonderheden to vermelden .
Onze aandagt viel terftond op bet niet betwisten der Landing. Wel hadt DAENDELS dit voor, en des maatregelen genomen, ooh andere voorgefleld . „ Op then tyd halt by," 't
zyn de eigen woorden van den Luitenant-Generaal, „ eene
„ lange Conferentie met de Of$ciers van de Marine op de
• Helder gehad ; de Schout by nagt STORY en de Capiteins
• VAN BRAAM, CAPELLE, 1)E JONG en KOLFF waren daar te„ genwoordig ; alien verzekerden zy , dat zy buiten ftaat wa.
• ren, niettegenftaande bet vuur van de battery de Kevolutie
• en alle andere dispofitien, welke men hun voorltelde, om
„ bet inkomcn van bet gat van Texel to beletten .
,, Op deze verzekering fchreef de Luitenant-Generaal den
• 24 Augustus aan den Admiraal STORY, om hem voor to flel„ ten eenige oude fchepen in bet gat to doen zinken, en bet
„ indringen op die wyze aan den vyand to beletten .
„ De Commandant van de Genie, KRAYEA110FF, verzekerde,
• dat dit zinken geen fcha .,e aan onze fcheepvaart zoude toe• brengen ; de Of iciers der l,Marine omhelsdcn het voorliel,
„ en de Luitenant-Colonel KRAYCNHOFF bewerkte gemeenfchap• lyk met hun deszeifs uitvoering, die egter niet gevolgi is,
• uit oorzaake, van welke men nog de eerfte beweegreden
• niet kcnt (*) ."
Twee dagen daar na verfcheen de Engelfche Vloot, „ die,"
gelyk DAENDELS fchryft, „ cene lengte van omtrent anderhalf
• uur beuloet;, en zo hort onder drn wal lag , dat haar gefchut den wal beftreek, en bet onmo ;;elyk maakte, hetzeive
• fchut
• man den vyaod to betwisten, zonder de troupen to waagen ."
De andere byzonderheid is bet geheurde naa den Slag op
den 9 September, 't welk dreigde mules in verwarring to brengen . --- „ Drie uurcn na den aftocht, en na dat de troupen
„ reeds in de Cantonnementen verfpreid lager, fchreeuwde,
„ tegen bet vallen van den avond, een Sergeant van de Jaagers,
• ongetwyfeld door kwaadwilligen omgekogt , dat de Engelfche
„ Kavallery op den Langendyk was doorgedrongen, en al wat
„ haar ontmoette ter neder labelde .
„ Op den Langendyk, verfcheide dorpen een defile van meet
„ dan twee uuren in de lengte formeerende, was bet onmo„ gelyk daadelyk de valschheid van het gerugt ce bewyzen ,
„ bet
De Luitenant-Colonel KRAYENHOCF, die bezig is met de Gefchie„ denis deezer Campagne to belenryven zal Gait ftul : nader ophetderen ."
-- Om die opheldkfring en vecle andere to Uekomen, verlaugen WY
zeer na deeze Befchryving, en hoopen eerlant dezelve to ontvangen .
LETT. I8CO . N0. 10.
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bet Welk ligtlyk dus vrees verfpreidde onder troupen, dic

• vermoeid wareu en ongewapend zich verrascht rekenden op
• den tyd van rust, en in de huizen uit elkander zich bevonden ;
„ zy floegen in wanorde op de vlugt, fpoedden zich met ge .
„ heele troupen , oin uit deeze Dorpen to komen, en flortten
„ als een ftrooin op St. Pancras, waar de Luitenant-Generaal
„ zyn hoofdquartier hadt genomen. - Fly bragt daadeiyk een
• bataillon der Sde halve brigade onder de wapenen, en zyne
• tegenwoordigheid was genoegzaam om de orde to herflellen ;
„ doch een gedeelte der vlugtelingen was tot de agterhoede en
• bet artillerypark doorgedrongen , waar de karreknegts in
• hunne vrees deelden, welke met hunne paarden tot lflh„ waar, ja zelfs zommigen tot Haarlem, doordrongen, waar
• zy een van Allen grond ontbloot allarm verfpreidden ."
Dagverhaal van het voorgevallene in den Tooren van den Tern •
pel, geduurende de Cevangeris van LODEWYK XVI, Koning
van Frankryk, door W . CLEaY, Ifamerdienaar van den Konixg .
Uit het Fransch . Te Amflerdam, by J . Allart, i8co . In gr.
8vo. 221 bl.
at 'er , ten aanziene van eene menigte byzonderheden, van de waarde of onwaarde des opgemelden Dagverhaals zyn moge, -- wat de gepast- of ongepastheid der
Nederduitfche Vertaaling, ten deezen tyde, betreffe, .- waaramtrent wy noch van Vertaaler, noch van Uirgeever, een enkel woord berigts aantreflen , --- willen vay in deezen niet
beeordeelen , hoewel omtrent bet een en ander vry veel zou
aan to merken vallen.
Genoeg is bet, onze Leezers to berigten , dat in hetzelve,
gelyk de Titel uitwyst, een Kamerdienaar van wylen LODEWYIc
den XVI de pen voert-een Kamerdienaar, die deezen Vorst,
en diens Gezin, geduurende de geheele Gevangenisfchap vergezelde , en by de veelvuldige zeer aandoenlyke tooneelen ,
welke, geduurende dien langen en bangen tyd, voorvielen, tegenwoordig, en dus van veele oor- en ooggetuige was .
CLERY vondt zich dus in de mogelykheid om alles to kunnen
verhaalen ; of by onpartydigheids genoeg bezeten hebbe, om bet
to willen doen, zal door veelen, en m!sfchien niet zonder toe%eikenden grond, in twyfel getrokken worden . -- Schoon 'er
Eoodwendig, uit den aart der om{landigheden, waarin 2ich de
$chryver geplaatst vondt , veele kleinigheden , by herhaaling,
in voorkomen, die in een aandoenlyk licht geplaatst worden,
zyn bet juist die kleinigheden, welke veele Leezers zullen treffen
-- meer treffen, dan zy verdienen . Met daar tegen de Leezers
van dit Werklc gewaarfchuwd to hebhen, willen wy dit Stukje,
welks Vertaaling niet meer dan tamelyk goed is, wel ter zyde
leggen .
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,Wieuwe Hoegduitfche Spraakkunst voor Nederlanders , door j . c.
re1G : ER . Te Leyden, by I) . du Mortier en Zoon, en to De.
venter , by J . H . de Lange, 1799 . In Svo . 398 hl.
e Overeenkomst tusfchen het Nederduitsch en het Hoogduitsch is zo grout, zo duidelyk dat iemand, die in de
aigemeene regelen der Spraakkunst hedreven is , en eene der
gemelde Taalen wel verffaat, om de Schryvers in de andere
met vrucht to kunnen leezen alleen opmerkzaamheid, en in het
begin de help van een goed Woordenboek fchynt to behoeven .
Maar anders is bet, wanneer men tot het fyne der eene of der
andere 1'aale wit doordringen, of de bekwaamheid verkrygea
van ze vloeiend to fpreeken, en fraai to fchryven . Men heeft
dan, by eene belezenh id in de beste Schryveren, ook eene
juiste kennis van het byzondere Taaleigen noodig, en hiertoe
kan men eene goede Spraakkunst niet ontbeeren . Irdien men
deeze verwaarloost , wordt juist de verwantfchap der beide
Taalen eene bron van menigvuldige misflagen . Deeze is eene
der oorzaaken, dat zo vecle Vertaalingen uit bet Hoog- in het
Nederduitsch zo deerlyk flecht worden uirgevoerd, en krielen
van Germanismen , of verkeerdlyk overnezette woorden en
fpreekwyzen . Kostbaare en uitmuntende Werken zyn daardoor
jammerlyk gefchonden , en op veele plaatzen voor den Nederduitfchen Leezer onverflaanbaar geworden , indien by niet de
Taal van het Oorfpronglyke wet genoeg; verfta, om zich to kunnen voorflellen, hoe de Schryver daarin zich hebbe uitgedrukt .
De Burger FeIGLER verdient , derhalven, dank vorr bet
Werkjen, dat wy thans aankondigen . Hetzelve is verdeeld in
twee Hoofdftukken, waarvan het eerite weinig minder dan twee
derdendeelen van bet geheel bedraagt. 1)it Hoofdfluk bevat ook
bet eigenlyke Grammaticaale, en beflaat nit Vier Afdeelingen,
welke ieder weder in haare Onderdeelen, of, gelyk de Schryver ze noemt, Stukken, gefchonden zyn . Aan bet einde des
Books vindt men eenTafeitjen van den inhoud, waarvan wy at .
kenlyk zullen zeggen, dat bet de weezenlyke deelen der Spraak .
kunst in eene voegelyke orde voordraaht, zynde de drie eerfte
Af.?celingen gefchikt voor de eerfie noodzaakelyke begrippen en
or eningen ; voor de verfcheiden deelen der reden (partes orationis) in 't algemeen , en voor de nndere verklaaringe van elk
decl der reden in 't byzonder : en de vierde voor de fehikking
der redendeelen, of de beeinfelen der Syntaxis . - bier Tweede Hoofdftuk bevat, i . Eene Yerzarnelinti van veele a elfftandi.
ge Naamwoorden . a . Korte en aangenaame Verhaalen . 3 . Perfcheiden foorten van Brieven . q. herzameling van Hoogdvitfche
.Spreekwosrden . En S . Eenige Proeven van Hoogduitfche Dichtkunst, meest, zo niet alle, (want wy hebben, op dit oogenblik, geene gelegenheid om het naauwkeurig na to gaan) gemomen uit de Werken van den beroemden GELLERT .
In bet algemeen vinden wy de voordracht duidelyk en wet
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gefchikt ter onderwyzinge . Zo zyn in bet hyzonder de Lees .
oeffeningen, in bet tweed; Stulr der eertle Afdeelin~e : de Oef

feningen

in het vergelyken der Hoog- en Nederduitfche Woorden,

in bet derde Stuk : de onderfcheiden OAfeningen ter Vertaalinge uit bet Hollandsch in bet Hoogduitsch, bl . :o-E,l arz-116.
x31_135 . 196-203 . Zo ook de Opflellen van Brievcn, enz .
Eenige Aanmerkingen moeten wy echter den Schryver voor.
houden ; misfcWen kunnen zy dienen om by eene voigende
uit nave fommip misflellingen to verbeteren .
Bladz, q.3 hrengt by tot bet Onzydige Getlacl.t aile woorien,
die in thum uitgaan . Dit is ze.kernyk to algemeen gefeld : de
Hoogduitiche uitgane in them laat, even als de Ned rduitfche
in dom, twee Ge1achten toe, bet Manne~yke en bet Onzydtge .
Onder de woorden door den Schiryver bygebragt, is zeer zeker bet woord Rc'chti um mannelyk . Voorbeeiden daaivan
behoeven wy niet elders to zoehen : zy komen in dit Werkjen
zelve mecrmaalen voor. Lie bladz. 225, reg. n . bl . 233, r .
I9 , bl . 260, r . 16 . bl. 3o6, r . 12. . v . o
Op bladz. So env , handelende van de Bulginge der Geflahtwoorden, merkt de Schryver aan, dat,volgens de gewoo.
n e wyze, Zes haamvaikn geteld worden, in ale zo t(fefacht .
its Nanrnwoorden , doch dat men deeze bulging gemaklyker
kan maal ;en door flechts Vier to flellen, alto de Vyfde Loch
altoos is gelyk de Eerfte, en de Zesde gelyk de Derde . In
zyne Voorreden, b l . V I , zegt by : „ De grootfle zwaarighe„ den, die een Nederlander, weife de Hoogduitlche 'fail leert 9
• ontmoet, zyn , behalven de toepasfng van het Geflacht• woord . de zeer verfchiliende Buigirgen . lk heb dus lang
• overwogen, of, en welke veranderinoen 'er in de huigingen
„ der woorden met grond konden gen .aakt warden ; ik heb
• dizelb.e gevondrn, zo als iK die in de=.ze opraakkunst heb
• medegedeeld, to weeten , in plaits van zes naamvallen , heb
• ik 'er maar vier," enz . Wy willen den Schryver zyne uitvinding niet b:°twisten ; hot is zeer nio6 elyk, dat twee of meer
nienfchen otntrent bet zelfde onderwerp op de zelfue gedachten
vallen, zonder van elkander to weeten : maar de ter der eertle
uitvindinge };unnen wy hem niet toefa :n . Teiwyl wy dit
fchryven ligt voor ins de Deutfche 5prrsclzlehre von j H . iiEyZTA'mz, gedrukt to Berlyn in bet Jaar t7 ;o, op wLIker bladz .
79 ivy leezen : ,, Die Kafus find r) Nominativus, die Nennen„ dung , 2) Genitivus, die Zeugendung , 3 ; Oativus , die Ge •
,, bendung, 4)Ackufativus die Klaundurg . Die meisten thun
• noch den Vokativus oiler die Rufet dung hinzu, der aber
„ immer, wo er gebrauchlich ist, der N'e nendung eleich lau„ tet . Die Nebmendung, Ablativus , mufz nothwend,g itu
„ Deutfchen weja!len ."
Biadz . i2I leezen wy, over de Perfoonlyke Veornaan .woor-den : „ In de Iiol!a , .ufche tail is alles gy, of mun met een
„ bojeard man of Wet een kind . . . . fpreelrt . . . men zegt gy,
,, Dec-
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Deeze manier van fpreeken is ook zeer goed en natuuriyk,
„ vermits gy, zynde de tweede pt rfoon van bet enkelvoud ge,
„ op alles toepasfelyk is," De wyze van fpreeken is gewet .
tigd door lang'.uurig gebruik
Quern penes arbitrium est , ' jus , & norma loquendi.
inzoverre is zy goed : maar dat zy natuurlyk, of dat gy de
tweede perfoon van bet enkelvoudige zoude weezen, zal Been
keener van bet Nederduitsch toettaan . Hec enkelvoudige is
du , en gy bet meervoudige, dat door misbruik van zogenaamde befcha,+fdheid in trein is ;;eraai ;t,enbwari~elvoud
ge al!engskens heeft verdrongen ; gelyk de Franfchen bun vous,
in pliatze van tu, de Lngelfchen you , in plaatze van thou,
gebruL en . Du is zedert omtrent twee eeuwen allengskens
Zie LELYVELD eant. Op HUIDECOPER S Proeve van
veritoten .
Taal- en Dichtkunde, 1 Deel, bl . 470 . Men vindt her even .
wel nog in c . iiuYGENS Biddaghs bede, r624 ;en in bet fpreescn
is hec in foinmige declen van ons Vaderland nog Diet geheel
vergeten .
Bladz . 136 words in de befchryving v,n bet Werkwoord
gezegd : „ door ecn byvoeglyk naamwoord worst aan bet zelf .
y , flandig iets bygelegd , of van hetzeive ezeg_i, zonder be .
„ trekking op den tyd . Zo dra nu het derkbeelu van tyd tepas
„ komt, kan men geene byvoeglyke naamwoorden, maar we[
„ werkwoorden g_bruiken ." Dit is waar ; maar bet is niet
eene volkomene rnefchry0 - g
Len Werkwoord bepaalt Diet
alleen den tyd, maar bevat cone hoedanigheid van doen , of
lyden, of van eenigen bep+ralden toe/tand.
Bladz. i83 . Letter F. ftaat : 7 ,dvoeging van wederhoorige
.L"erkwoordea ; wy befchouwen dit als eene grove drukfeil voor
weaerkeerige : want, dat de Schryver dit , zo als by moest, be .
doelde, biykt uit hetgeene by veivol,;ens zegt. Maar die z, l f.
d e drukffii ontmoecen wy, bl . Iflq, by No . t . bl . 19i, by
No. 2 . 195 . by 3 eCa , by 6 . en zclfs in bet Tafeltjen achter
bet crlt geplaatst . Dit kondigt joist geenen naauwkeurigen
Corrhor aan .
Op bladz . 221 . No . 2 . wordt gezegd, dat men bet Geflacht .
wo :nd niet zet voor eigen naamen van perfoonem . . . wanneec
zy zonder hyvoeglyke naamwoorden ftaan . Dit is alleen waa .e
ten opzichte van den eerften Naamval (of Norniriativus), in de
overige neemen ook de eigen naamen van pcr,oonen gew onlylt
bet Ge`.i chtwoord aan , indien zy ago her ein e Diet volgeius
de wyze der Latyrc
the tail gebogen of op cenige andere manic)• vcranderd wurden . Zo kan men zeggen C :ILOVIUS has ge .
geu cao, riure gefc,rlrieben, cf gegen den GROTWC ; 00 AZENs Gedichte, of die Gedic,'rtc des Iioa ;z . Zie HEYNATZ als boy . bl 141 .
bladz. 2sO, ref; . 16 . zouden wy in do nitdrukking, das haul
ist grofz . hot Iaztfte word riet houdcn voor eeo Bywoord,
hiaar voor eels byvoegirk r~iumsvoord ; men zette ze over in bet
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Latyn, dan zal men zeggen, domus est magna . Het zelfde mag
men zeggen van Eingedenk, froh, fchuldig, en andere diergelyke woorden, welke op bladz. 252 als Bywoorden voorkomen .
Etlyke andere aanmerkingen gaan wy voorby, om nog iets to
zeggen van eenige der Hoogduitfche Spreekwoorden, hl . 372
env . Op evengemelde bladzyde flaat : Es ist nick nicht alter
Tage Abend, en dit words vertaald : Het is alto dagen nog geen
avond. Onzes achtens zoude het moeten zyn, bet is nag Wet de
avond alter dagen . omtrent zoveel als de waereld flaat nog, of
het is nog de jongfle dag niet . -- bI . 373 . Wer alles erfctsnap .
pen will, verliehrt oft alles, betekent niet, zo als'er that : lVie
,elles waagl, verliest alles : maar, wie alles hebben wil, verliest
dikwyls alles : of, naar ons gemeen fpreekwoord : Wie het onderst uit de Ran wit hebben , krygt het dek/el op den neus .
Sonunige deezer Spreekwoorden konden ook , behalvvn de let.
terlyke vertaaling , wet overgezet worden door andere van ge .
lyken zin,die by ons iii gebruik zyn :by voorb . bl . 373, Wenn
der kranke todt ist, kommt der 4Irzt, door, Als bet kalf verdronken is, dempt men de put . bl . 382 . Er ist ihr kelp Kloster_
vleisch gewachJen, door, Zy heeft geen Nonnenvkesch aan 't lyf.
Sorntyds is de Schryver buiten noodzaaklyk , ,eid ver van c1e
woorden of eweken . Waarom, b1 . 376. Er mufz es alle Tage
auf dem Brode es/en , niet vertaald door : Hy moot het alle dagen
op zyn brood eeten ; eene figuurlyke uitdrukking, die ook by ons
in den zelfden zin gebruikt wordt? bl . .179 . Einem durch die
Hechel ziehen, door, iemand aver den hekel haalen? bl . 3£13 .
Went nicht zu rathen ist, dem ist auch nicht zu helfen, door,
Die zich islet laat raaden, is ook niet to helpen ?
Wy maaken deeze aanmerkingen niet om bet Werkjen van den
Burger F'EIGLER als niet gefchikt tot gebruik to doen verwerpen .
Integendeel, in bet geheel genomen be(chouwen wy bet its nut.
tig en wet tot zyn oogmerk ingericht . Maar pry wenfchen de
nangeffipte en eenige andere mistlellingen verbeterd to zien in
eene tweede Uitgaaf, wanneer ook bet Papier en de Letters wet
wat meer in kleur van elkander mogen verfchillen .
Kleine Profasfche en Poe'tifche Bydragen . Te Arnhem , by J. H.
1Vioeleman junior , en Comp. i8co . In 8vo . i8z bl.
eze Bydragen beflaan uit twaalf onderfcheidene , zoo
groote als kleine Stukjens, waarvan de opfchriften doze
zyn i) De weg door dit levee . 2) De Nachtwaker en zyne
Dochter . Lene Vertelling van HENDRIIX STILLING. 3) De dog
der Liefde . (Dichttlukie .) 4) Ian een Nachtegaal (in
xymlooze mnat.) $) Idylle . Men virdt dozen Herderszang to
de waarlyk Arcadifche Lustplaats van den
Ermenonville
Burger M . DE GIRARDIN, beruernd voornaamlyk door bet verblyf en de Gr Aombe van J . J . ROUSSEAU
aan den ingang van ten groen, van 1lazelaaren gevlochten, prieel, teen
con
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Cell grooten Eikenhoom, onder een landfchaplyk Monument,
gefchreeven. 6) Salgar en Mora . Eene Ekioge . (Uit bet
Engelsch.) 7) Het geluk der Liefde . Eene Epigramme van
4ntipater . 8) Byzonderheden uit het Leven en CharaE`er van
EMMANUer. KANT .
9 CN io) Een paar Luitnen in rym.
i i en 12) Twee Fabelen . Gelyk bet doorgaands met dergelyke mengelingen gaat, zoo ook zyn deze Bydragen ons zeer
onderfcheiden in waarde voorgekomen . Onder de flukjens,
die ons by voorkeur behaagden, tellen wy bet eerite, tweede, en agtfte ftukje. Wel is waar , dat in bet eerfle, 't
welk geheel in eenen dichter!yk-"n trant is opgefleld, fommi ;e
beelden oneigenaartig gekozen zyn ; by voorbeeld ; al in 't begin
lazen wy : „ ik heb den laafdronk gefmaakt, lien de God .
• heid ons toere!kt ;
ook heb ik gedronken den beker
• met galle vermengd,
den teug des ongeluks, ten bo .
„ dem toe, uitgeleegd!" voor welk laatlie wy liever bet volgende zouden kiezen : „ ook heb ik gedronken den teug des
• ongeluks,
den beker, met galle vermengd,ten bodetri
• toe,, uitgeleegd!" of iets der ;elyi;s ; dewyl de woorden
bodens en uitleegen eigenaartiger by den beker, dan by den
teug kunnen geplaatst worden : ook kwam ons de elfmaalige
herhaaling van den flechts middermaatigen aanhef dezer Zang
verveelend voor . lntusfchen zyn 'er elders ook fraaie gedachren en welgekozene metaphors in to vinden , en bet meheele flultje dient om den met tegenfpoeden worflelenden
fterfling met de fchikkingen des Aiwyzen to bevre&gen, en
hem opmerkzaam to maaken op de veelvuldige zegeningen en
heerlyke vooruitzichten , die hem , ook by de onaangenaamite
lotverwisfelngen, ten deel vallen .
Ons beflek gedoogt niet, van de overige ftukjens (waaronder zich ook tenige weinig betekenende bevinden ,) en dus
ook niet van de aandoenlyke , en , om derzc!ver zedenlyke
ftrekking, leezenswaardige Vertelling, getyteld : de Nachtwaker
en zyne Dochter, hier in bet breede to gewaagen ; to meer,
daar wy voorgenomen hebben, ten genoegen onzer Lezeren,
dit ons verilag to befluiren met een verkort affchrift van bet
achtite ilukje , bevattende (als gezegd is) eenige byzonderhe_
den uft KANT's leven en charaEter ; byzonderheden dus van
eenen Gryzaart, die, door zyne philofophifche en metaphyfi .
fche fchriften , de aandacht van veelen tot zich getrokken
heeft . Idet gemelde flukje dan luidt hoofdzaakiyk dus :
Hy (KANT) bewoont een klein huis in eene der f'ilfte hoe .
ken van Koningsbergen, de Princesfe-plaats genaamd, naby
bet oude Slot.
Zyne geftalte is verre of van die aanzienlyke grootte, die
onze verbeelding zich zoo gaarne by beroemde mannen voorftelt. Een klein , mager, manret ;en , dat altyd voorover
gebukt gnat, en wiens oogen, zoo wel als de overige trekken van zyn wezen, in Lie daad eene ernflige tegenwerping
G 4
fchy-

436

PR©SAiSCHE EN POiTISCIIE AYD .'iAGEN .

fchynen op to leveren tegen alle phylognomifche betokening,
Zie daar bet waare beeld van EMMANUeL KnN V !
Dewyl zyn naam overal bekend is , en ieder v reemdling
hem zien wil, words by menigvuldig bezocht ; en, fchoon,
onder deze bezoekers, natuurlyk de meesten niets meer van
hem weeten, dan dat by KANT beet, olltvar:gt by elk zeer
en fpreek met hem , naar eat bet a belieft,
minzaam,
over de verhevenfle, of ook over de gemecnfie en triviaalite
voorwerpen ; gy zitt hem nooit buiten zyn humeur, al houdt
men hem ook nog zoo lang aan de praat.
Heeft iemand brieven van aanbeveeling aan RANT, of by
zelf fchept vermaak in uwen omgang , dan noodigt by u tot
zyn klein middagwaal : want zedden et-t by alleen, en, fchoon
by we[ nooit een talryk g' zelichap beefs, men ziet tog altyd
een of twee zyner \'rienden by hem aan tafel . KANT beyvert
zich dan altoos , om zyne gasten een goed discours to verfchaffen ; wanneer men zich nu voorflelt, dat hy, by zyn alles omva~tend verlland (') en een' ryKen voorra .:d van de
uitgezochttfe kennis in alle vakken van menschlyke weetenfchap, eene zeer ultlokkende wyze van vooriiellen bezit, en
dan zil bet niet vreenwd voorko .
daarhy veel fpreekt ;
mnen, dat men vergenoe ;d zy met toe to luisteren, en zich
de fympofien van het wyze Griiekenland, zonder dezeiven to
fn wanneer men hem aan eenen
berreur n, herinnert,
maaltyd noodigt , waar toevailrger wyze meer bons vivans,
dan philofophen , van de parry zyn is by wet eens gewoon
fchertfende to zeggen : goed eeten en drinken is de waare me .
taphyfiek des levens !
Hy fpreekt gaarne over politieke onderwerpen . Staatszaaken zyn zyne uitfpannings-fludie . Zyn fcherpzinnig oordeel
ten dez-n aanzien verliest, in den doothof der diplomatic, niet
ligtlyk bet juiste gezichtpunt . hem hierover to booren is interesf:ant en leerryk . fly is met de lig,ing, bet klimaat, de
flaatsgefteldheid , de bur,;erlyke inrichtingen, bet merkwaarr
dige en de byzonderheden van alle landen, ja zelfs van by
zondere provincidu , ditlrieten en fteden , en met bet cbarac •
ter, de zeden en gebruiken der inwooneren, zodanig bekend,
dat eens cen Reiziger, die uit China kwam , toen by onzen
Profesfor over dat Keizerryk hoorde fpreeken, hem in goeden
ernst vroeg : hoe lang bet geleden ware, dat by in China was
geweest? ---- Het is natuurlyk, dat elk mensch van verftand
en een' geoefenden geest het gezelfchap van zulk eenen man
zoest : De voornaamfle kooplieden der flad noo :ligen hem in
hunnen kring, en dear by bet gezeliig leven bemint, voidoet
by €ereedlyk aan deze uitnoodigingen, en is de waare ziel van
bet gezelfchap . waarin by zich bevindt .
Run>zare heeft gemeend, dat is r , alleen cm zich by de
voor(*) is dit niet den mensch lets tockcnnen, 't wellk alleen a ct ho .1 ;lfle wezcn bezit ?
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to maaken, bet

tweegevecht in zyne hef hens nt; z .)u genomcn hebben ; maar
deze befchuldiging doet then Schryver geen eer aan . „ Vleijers,
(zegt i' ANT zelf, waar by van den hool;moed fpreekt :) „ Ja.
• Broers die ernen man van geboorte gaarne hot hoog .
• fte woord laaten voeren, geeven aanlciding, dat deze ziclx
• aan laaghartibheW en een' vernederenden trots overgeve ;
• zulke lieden zyn bedervers van de groot n en machtigen ,
• the zich door die betovering der t.artstochren laaten ver• voeren ." By ItaNT is geen aanzien des perfoons! Hy is
an man van de wacreld , ja, en gedraa t zich zeer welle,
vend jegen ,; ieder, die daar aanfp rank op h,cft ; maar niemand,
dan die Gud vreest, en rechtvaardig hand,-It, kan ftaat maaken op zyne hoogkchting ; deze aliedn is hem byz,nder aangenaam ! Zuik cenen Bert by met al zyn hart . En, dat $ANT
niet maar enkel in the6rie philofooph is , kan men uit de
volgende Anecdote duidelyk ontwaaren .
Men halt hem
eens in verdenk,ng gebragt , a ;s zou le by flellingen heweeren, (lie gcvaariy k voor don Staat konden worden . De laatstovcrleeden Koning van Pruisfen gaf, op dat bericht ., der Re .
geering van Koningsbergen in last, om iuz de bewus :e fiellingtn openlyk to doen ontkcnnen, en, ingeval van weigeri~g, hem niet alleen met her vcrlies van zyn Profesforaat,
't welk zyn geheel inhonien uirmaakte , to bedreigen, maar
hem zelfs aan to zeggen , dart by, zich niet onderwerpende,
nicz lan ;er in de i'roislifche Staaten zoude geduld warden .
Zyne Majejicit , de Koning,
dus was her antwoord van
omen W y,geer : rung ten niynen opzichte een bejluit neemen ,
zoo als by goedvindt ; maar° by kan my Wet naodzaaken,cm dat
$eerie to ontkennen, waarvan m3st geweeten my getuigenis geejt,
en 't welk ik voor waarheid houde ! De Koning , nadat by on-

dcrricht vat geworden van dit antwoord, en van de flandvas .
tigheid des Wysgcers, trok zyn bevel in, en liet hem van zy.
n e ach'.ing verzekeren
hANT fchynt zyn ligchaam voor niet veel meer, dan een
inftrun,ent, aan to zien , 't welk men ftommen kan, tot wellien Loon men wil . , Ik hob," zeot by in zyn Iaatst-uirge4
Itomen Work : der freit der Faculty:en, getiteld : „ uit hoof• de myner piatte en enge boat, die , voor de beweeging
• van hot hart en de long, to web ig fpeeling overlaat, een'
• natnurlyken aanleg tot hypochondrie, welke in vroeger jaa„ ren hyna zoo verre ging dat ik verdrie in myn leven be .
• gon to krygen . Maar oe oveaweging , dat de ooizaak van
• deze bek!emdbeid des harte misfchien enkel mechanisch, en
• d us nict to geneczen ware bia,at my al ra,ch zoo verre,
• dar ik or my niet sneer door bet aftrei,ken, en dat, tcr,, z ..lver tyd da t ik my benauwd op de borst gevoelde , myn
• hoofs evenwrl opgeruirnd en bedaard bleef ; zoodanig zelfs,
• dat ik ook in gezelfchap, raiet met afwisfeiende luinten,
„ (zo
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(zo als by de FHypochondristen wel meer plaats v? ;Idt) inaar
natuur!yk en met overleg, vrotyk en welgemoed kon zyn .
En, daar men nicer genoegen in zyn levers fchept, uit bet
geen men, by bet vrye gebruik van hetzelve, doet, dan uit
bet geen men genies, zoo kunnen de werkzaamheden van
den geest een ander foort van bevorderend levensgevoel awl
• de hand geeven, in tegenoverftelling van de belemmerin .
• gen , die bet lighaam alleen raaken . De benauwdheid op
• de borst is my bygebleeven ; want de oorzaak daarvan ligt
• in myn lighamelyk geftel ; maar den invloed, dien zy voor• been op myne gedachten en daaden oefende, ben ii ; mees„ ter geworden , door myne opmerkzaamheid van dat gevoel
• of to wenden, even 21s of bet my in 't geheet niet aan ;in4 ."
Daar RANT zeer onderhoudend in gezelfchap is, zoekt by,
wanneer hem in eenen gezelligen kring de eene of andere be .
langryke gedachte invalt, den leiddraad daarvan niet zoo verre
naar to fpooren, dat by geheet afgetrokken raakt van dat geen,
't welk by en rondsom hem omgaat . - Op zyne fludeerkamer is by de diepdoorzoekende Wysgeer ; maar in eenen &ring
van vrouwen , kan men van hem zeggen : in arundine equitavit
jpfe Socrates . - Zonderling is bet echter, dat eene nauwlyxs
noemenswaardige kleinigheid den geleerden man in zyne oefc.
31ingen kan hinderen ; de volgende trek wordlt hiervan ten opzichte van KANT , verhaald : Hy heeft nooit eerie fterke ftem
gehad . maar, by zyne toeneemende jaaren, werdt dezelve nog
veel zwakker . Zyne toehoorders waren thus genoodzaakt, om
zoo naby moogtyk aan zynen fpreekftoet to fchikken ; want, op
eenen afftand van vyf fchreden, moest men reeds zeer oplettend
zyn, wilde men hem hoortn, en , agt fchreden verre, kon men
byna geen enkel woord van hem verftaan . Uit dien hoofde,
namen die geenen, welke eenigzins wilden naafchryven , altyd
hunne plaats in de naaste banken . KANT hadt dan de gewmoonte, hen ftyF en fterk aan to zien, en gemeenlyk hieldt by zyn
oog in 't byzonder op een' hunner , die vlak teen hem over
zat. Nu wilde bet geval, d .{t deze een' knoop van zyn' rok verlooren, en, uit achteloosheid, een' tydlang, verzuimd hadt,'er
weder een' anderen aan to tanten zetten . KANT was flu gewoon
geworden, juist op die plaats van den rok , zyu oog to vestiges , waar de knoop of was, en zyn aandacht Lleef ongemoeid .
Eenige dagen laater evenwel list de ftudent een' nieuwen knoop
can zyn' rok zetten, en vervoegde zich weder op zyne oude
plaats . Nu Was KANT, her gantfche Collegie-.uur door, verfirooid
van gedachten, by verloor menigmaai den draad van zyn voor.
ltel , en in zyne bewys-gronden heerschte geen zamenhang.
Toen de voorleezing was afgelopen, tiet by den ftudent by zich
komen, en zeide hem, dat by een' tydlang hadt opgemerkt, dat
'er een knoop van zyn' rok was ! De jongeling vies hem in de
reden , en verzocht hens verfcboonin. dat by 'er den knoop niet
eerder weer hadt laaten aanzetten . Neen ! neen ! hernam KANT,
dat
„

•
•
•
„
„
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dat is myne meening niet ; ik zou liever wenfchen, dat gy 'er
lien knoop weder of liet fnyden : want by hindert my! -. Het
is jammer, dat cen zoo onvermoeid w ;;rkzaam min thands voor
de Univerfiteit to Kaningsbergen zoo goed als verloren is . Zyne
hooge jaaren en gryze ouderdom maaken bet hem ondoenlyk,
om zyne openbaare lesfen lan er voort to zetten . Reeds v66r
eenige jaaren verloor by bet gebruik van zyn linker oog, en .
werdt door een foort van verlamming aan de eene zyde over=
vallen. Hy heeft zyn ambt aan Prof. Poxscwu overgedraagen .
Liederen voor Dorp- en Stedelingen , door JAN VAN EYK, Predikant to Loosduinen . 2 Stukjen. Te 7mllerdam, by J . Allart, 179k en 1799 . In avo. 74 en 7o bl.
Dc Eerw . VAN Enc, voor eenige jaaren begonnen zynde,
om voor de Gereformeerde Land- en Akkerlieden gepaste Liederen to vcrvaardigen , en dezelve wel bevallen zynde,
vervolgt nu, in den zelfden trant , om ook voor Dorp- en
Stedelingen van die Gezindte gefchikte Liederen to dichten, die
cene zetfde ftrekking hebben, als die voor de Land- en Akkerlieden : van welne laatften wy, in onze Letteroef. van 1194
en 1795 , ook nan onze Lezeren bericht gegeeven hebben .
In evolge zyn ontwerp , vindt men , in het eerl}e Stuk en ,
na een kort Voorbericht, en eenige dichtregelen aan de Dorpen Stedelingen, twintig byzondere Liedjens, ten oplchrift bebbende : de Winkelier , de Kaopman, de Visfcher, de Timmer .
wan, de Verwer, de Bakker, de Rentenier, de Herberg, het
luiden van de Poortklok, bet Verhuizen , bet Sckoonmaaken,
bet Wasfchen, de Rechtsoefening, de verflandige Ryke, de vergenoegde Arme, het Gastmaal, Reislied en Sabbathslied. ED ,
in bet tweede Stukjen, na cenige dichtregelen aan myne Land
genooten, mede twintig Stukjen ;, onder de volgende tytels : de
Nachtwacht , de Daglooner , de Kledermaaker , de Doctor, de
.tJpothecar, de Chirurg~n, de Spiegel, de 4fbraak, de Kermis,
Geboortezang, de Bruiioft, de Begraafnis , de Gelukwenfc/zing,
bet Rouwbeklag, het Sterfhuis, Saturdag avond, Zondag, Zon .
dag avond, en Maandag morgen .
Tot eene proeve kiezen wy de middenfte coupletten, nit het Lied
DE KERMIS.
.+ ..^ Her bait eens wyzen zal tyd en wyze weeten,
PEED . VIII : 5b,

Hoe veel jonge lieden raakten
Door de kermisdolligheid
't Spoor der eedle reden byster,
Eer zy 't wisten, ach! verleid ;
Lie, voor 't ingebeeld genoegen
Van een wilde kerznisvreugd,
Al to jammerlyk verfpilden,
Geld en toed en eer en deu5d!
'k Heb

44(

7.

VAN EYA, L1EDERIN

'k Heb niet tegen ryke kraamen,
Daar vePfcheidenheid van waar
De aandagt opwekt van den kooper
En den flillen wandelaar.
'k Heb niet tegen zeldzaamheden,
Die het groot natuurryk biedt ,
Of onfchadelyke kunflen,
Die men op de kermis ziet .
'k Mag wel lyden, dat de menfchen
Bezighedn, en zorg . en pyn
Op de kermis eens verpoozen ,
En betaarslyk vrolyk zyn .
'k Mag wel lyden, dat men (amen
Door genoegen liefde bouw' ;
Dat men door een maatig gastmaal
Guile vriendfchap onderhou .
117aar : zoo tang de kermisdagen
Feesten van de dronkenfchap ,
Oeffenfcloolen van de (den) wellust,
l'Voest getier en zotgeklap,
Godsdienstflooring, Sabbathfchennis,
Zedepest, en ziehvenyn
Poor de jongheid zullen weezen,
Zal ik daar ook tegen zyn .
Tn de korte Voorrede berscht zyn Eerw . dat onze went¢ ,
hem in onze opgenoemde beoordeelingen gegeeven , om namen .
lyk niet enk ;el voor de Gereformeerden , maar ook voor lieden
van onderfeheidene denkwyze to fchryven , hem tot nog toe
niet heeft kunnen beweegen , om dit to doen ; ten eerfen,
om dat zyn ontwerp dit niet medebrengt ; ten anderen , om
dat by zich ambtshalve verpligt rekent om eerst aan de huisgenooten van zyn geloof to denken . Nu, wp zullen met hem
deswegens geen firyd voeren, zo min als by dien met ons
tracht to voeren , over eene bedenking toen door ons opgegeeven .
F.venwel kunnen wy, voor ons , nog niet zien,
dat Gen . Ill : 17 een voldoend bewys oplevert voor des Dich .
ters flellirg : dat de I)ieren ziek zouden moeten zyn , en
fmarten draagen , otn het kw tad dat de menfchen bedryven,
En ook dit fchynt zyn wel Eerw . to gevoelen, danr by 'er de
denkbeelden van zyn Kerkgenootfchap, in gevalle by twisten
wilde, zoude byvoegen ; denkbeelden, die wy in deezen niec
zullen be(tryden . Wy zyn 'er verre af, om zyne rechtzinnig4
heid eenig ge .veld to willen aandoen : doch wy verheelden ons,
dat hy, als Dichter, algeineen nuttig hadde kunnen zyn , het
Been zyn Eerw. echter niet verkiest to wezan .
In onze voonge Letterofining,in de 11coo :1
CUACM )T's Itio.
r?rep' dscl: tilonrderzbaek, heb en wy , o}> bl . ;U2, req . 26 , eencn tnisfag over.
genomen, dien wy verzogt zyn by deezen to hertlellen . Aldaar itaat, dat de
Eerw. THEOP ,RUS rslWNsvEto l E BLAU geboren is den 23 Otlober 1729 ;
moet zvn . den za December r72o .
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LETTER-OEFENINGEN.
Verklaring van den Brief aan de Hebreen, door c . now
NET, Doctor en Profesfor der H . Godgeleerdheid, en
4cademie-Prediker to Utrecht .
YIIIJte Deel.
Te
Utrecht, by W. van Yzerworst, 1799 .
In gr .
$v0 . 313 bl.
e Hoogleeraar
is onvermoeid in bet voortzetten van zynen uitvoerigen, bykans hadden wy
D
gezegd wydloopigen, arbeid . Dit Achtfte Deel loopt
BONNET

alleenlyk over de eerlle negentien verfen, dus pas over
de helft des Elfden Hoofddeels van den Brief aan de
Hebreen . Zo dikwyls hebben wy reeds van dit Werk
verflag gedaan, naarmaate de onderfcheiden Deelen, bet
tene na bet andere, in bet licht kwamen , dat eene
bloote aankondiging nu bykans voldoende konde fchy .
nen . Ons oordeel over den arbeid van den Utrechtfchen
Hoogleeraar is by bet leezen van dit Deel niet veranderd . Dezelfde aankleeving aan de Leere der Her .
vormde Kerke , dezelfde befcheidenheid jegens andersdenkenden , dezelfde zucht om over ieder gedeelte van
den Brief aan de Hebreen Diet alleen to zeggen alles
wat ter ophelderinge noodig is, maar alles wat men 'er
van zeggen kan, zonder voor den enkel Nederduitfchen
Leezer onverftaanbaar to worden , dezelfde beleezenheid , dezelfde fpaarzaamheid in bet aanhaalen van andere Schryveren , waarvan wy meer dan eens hebben
gefproken , ontdekken wy bier weder .
Evenwel zal her, misfchien , onzen Leezeren aangenaamst weezen, en kornt, inderdaad, ons welvoegelykst
voor, dat wy met dit Deel handelen als met de voorigen, eenig verflag van den inhoud, en eenige ftaaltjens
van des Schryvers wyze van behandeling opgeeven .
Zeer gereedlyk onderfchryven wy de aantnerkingen,
over bet aanbelang van dit Hoofddeel , waarmede de
Floogleeraar aanvangt : „ Dit elfde HOOFDDEEL bevat
H h
LETT . i iico . No . 11 .
15 in
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„ in zich ryke en allernuttigfte ftuf voor ons verftand
• en vo'r ons hart .
„ Wy moetcn, volgens deszelfs inhoud, onze aan„ dacht bepalen by aileraangelegenfte waarhederi van den
„ geopenbaarden Godsdienst . Doen wy dit, gelyk bet
„ behoort, ivy zullen, to gelyk , eene aangename over• eenitemming , (wat bet wezenlyke der zaligmakende
• leer betreft,) kunnen opmerken , tusfchen de waare
„ Godvereerers, voor, en ra, de komst van 's werelds
„ Heiland .
„Vinden wy dus voedzel voor ons verfiand, bet zal,
„ bier , vooral , niet ontbreken aan heilzaam onderwys
• voor ons hart . Trouwens , heeft een Christen, op
• zynen weg , met veel ftryd , vele moeilykheden , to
• worttelen ; bier leert by , hoedanig het aanbiddelyk
• beftuur der hoogfte Wysheid meermalen geweest zy,
„ omtrent de beste menfchen, ter hunner heilzaame be• proeving : en to gelyk , niet alleen, hoe loflyk deze
• menfchen , in de zorgelyktte gevallen, zich gedragen
• hebben , maar ook, welk middel hen in ftaat heeft
„ gefteld , otn moeilyke pligten blymoedig to betrach• ten - in kommerlyke vooruitzichten, zonder vrees ,
• to leven - om , in zwaare beproevingen, ftandvas• tig to blyven -- om, in langwylig uttftel van beloof.
„ de zegeningen , met genoegen, lydzaam to zyn • om , in nood en dood , de overwinning to behalen
• - en , in dit alles , de Godlyke goedkeuring weg.
."
• tedragen
Blacz . 4 geeft de Schryver eene bepaaling van Ge .
loof , waarover wy meenen iets to moeten aaninerken .
• GELOVEN ," zegt by , „ is een daad van ons oor• deel , waardoor ivy toeftemming geven aan iemands
„ getuigenis, zoo dat wy, 't geen ons getuigd wordy,
„ fchoon IV ; 'er geen onmidlyke kennis van hebben,
• voor waarachtig houden ." Is deeze bepaaling wet
volkomen? Strekt bet geloof zich niet verder uit, en wel
tot aile ftellingen, waaromtrent wy geene wiskundige
zekerheid, noch bet ontwyffelbaare getuigenis onzer An .
tuigen hebben , en welke wy rogthars voor waar
bouden ? Van then aart zyn, b . v ., veele gevoelens in
veelerlei takken van weetenfchap , waarin bet getuigenis van anderen met ons geloof niets to rnaaken heeft .
De bepaaling des Schryvers beheist dus flechts dune
foort van geloof, welke, trouwens, ook meest of alleen
to
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to pas komt in bet onderwerp, waarover by handelt .
JVlaar bet zoude by zyne gewoone uitvoerigheid niet
kwalyk gepast hebben, indien by dit ituk wat naauwkeiget had ontwikkeld.
Ka eenige goede aanmerkingen over bet eerfle vers
en de betekenis der woorden V7loFvv.,s en w"Agyxo5, 'naar
welke niets nieuws bevatten , vervolgt de Schry •v e* ,
bl . ]6 . „ Naar den aart nu van bet geloof, is de o>na .
. zeer onderfcheiden . Dat
„ derwerplyke zekerheid
„ geen , 't welk men een historisch geloof noemt , is
„ niet meer dan een bloote toeftemming ; en zulks al„ Teen, omdat men de zaak niet ontkennen kan ." Dit
is niet volkomen naauwkeurig . Eene zedelyke of historifche blykbaarheid kan wel zo groot zyn, dat bet ontkennen eener zaak volflagen dwaas en ongerymd zoude
weezen . Maar zy behoeft niet altoos zo goot to zyn,
om een historisch geloof, en dit redelyk, voort to brengen . Dat FREDERIK de II in deeze Eeuw ;;eleefd , en
groote daaden uitgevoerd heeft, kan niemand ontkennen
zonder ongerymdheid : maar dit kan men Met zeggen
van veeleIbyzonderbeden, welke van then Vorst verhaald
worden, waarvan zekerlyk veele nogthans geloofwaardig
zyn . Doch wy willen voortgaan . „ By voorbeeld, de,, ze waarheid, JESUS CHRISTUS is op Golgotha gckruist,
„ behoort , ten onzen opzichte, onder de dingen, die
niet gezien worden . Een naamchristen erkent dezelss ve ; waarom! omdat by ze niet kan tegenipreken ; en
,, dit is 't al ." Om deeze waarheid to erkennen, behoeft
men geen naamchristen to zyn . By de Heidenen werd
zy oudtyds niet in twyffel getrokken, noch hedendaags
by de Jooden of de meeste Dersten . Door eenen naamchristen verftaat de Schryver, indien wy hem wel be .
grypen , iernand, die wel de waarheid van den Godsdienst gelooft , maar aan deszelfs voorfchriften geeneit
invloed gunt op zyn hart en wandel . Ten minften, dit
is bet denkbeeld , dat wy aan bet woord zouden hechten . En dan bad gewisfelyk bet voorbeeld gelukkiger
kunnen gekozen worden .
Over des Schryvers uitvoerigheid kan men oordeelen,
wanneer men ziet , dat by aan bet enkele tweede vers
twintig bladzyden, van bl . s2--q.2, befteedt . De hoofdzaaken, welke by daarin verhandelt , zullen wy met een
-woord aanftippen : „ De Apostel hadt twee byzonderheden
„ van bet geloof gemeld, deze naamlyk, dat bet de toe .
Hh .2
„ko .
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„ komende zaligheden als tegenwoordig doet [befchouwen

• - en dat bet zulk eene overtuigende zekerheid aan• gaande onzienlyke dingen geeft, als of ze zichtbaar
• warrn . . Hadt by gezegd, bet geloof is een beflaan„ lykheid der dingen, die men hoopt ; zie bier zyn be-

• wvs : want door bet zelve hebben de Ouden getuigenis
• bekomen . (bl . 22, 23) . - . .
„ Laat ons eerst , (bl . 24) 't geen de Apostel, in
„ bet tweede vers, als zeker opgeeft, in overweging ne„ men - En dan, . . . hoe, bet Been by zegt, een be• wys oplevert , voor deze fl:elling, bet geloof is ecn
„ vaste grond . . der dingen, die men hoopt ."
By bet eerfte oppert de Schryver vooreerst drie vraagen : „ Wie zyn deze Ouden? - T1/aarom worden de
• bedoelde perfonen dus genoemd? .-- Wat mag bet
• oogmerk van den Apostel geweest zyn, om . . . hen
• dus to benoemen?" Deeze vraagen worden beantwoord
van bl . 24-28 .-Dan volgt, bI . 18, dat „ die Ouden
• hebben, door bet geloof, getuigenis bekomen .
• Doch, dan is de vraag, voor eerst, waaromtrent
„ zy getuigenis bekomen hebben ? ---- ten tweeden ,
• van wien 2"
Het eerRe verftaat de Schryver niet dus, ,, dat ze een
„ godlyk getuigenis ontvangen hebben, aangaande zekere
• waarheden . . . betreklyk de dingen, die men hoopt . . . .
• Zy hebben zeker zelke getuigenisfen , aangaande de
• leer en belofte van 't Euangehe, bekomen, dock ,
• niet door bet geloof , maar opdat ze die zouden gelo• ven . . . .
• Wat dan? Buiten twyfel was dit getuigenis, 't welk
• zy bekomen hebben, een getuigenis, aangaande bun
• beflaan en gedrag ." Dit wordt bevestigd door betgeen vervolgens raakende ABEL en ENOCH voorkomt,
vs . 4 en 5 .
• Zoo dan, de Ouden hebben, aangaande bun beflaan,
• bun gedrag, als menfchen, die den Heere vreesden,
• die zyne bevelen gehoorzaamden . . . een goed, een
• loflyk getuigenis verkregen ." Voorbeelden, waarin bet
getuigenis betekent een goed getuigenis, worden vervolgens bygebragt .
• Een tweede vraag is, van wien de Ouden zulk een
• getuigenis . . . bekomen hebben?
„ Ik antwoorde, God zelve heeft hen bier mede ver• eerd : 't zy door een woordlyke verklaring, 't zy door
„ zulk
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„ zulk een befluur zyner Voorzienighaid omtrent hen,
„ 't welk anderen verpligtte, om hen voor gunstlingen

• des Hemels to houden ." Beide wordt door voorbeelden opgehelderd.
Mar „ zy hadden ook een loflyk getuigenis by men„ fchen ." Sc-boon „ niet zelden aan haat, aan fmaad,
• aan fnoode lasteringen . . . blootge(le1d, ze wierden,
„ echter, van de besten geprezen, en hunne gedachienis
„ bleef in zegening
„ Nu ttaat ons nog to onderzoeken, hoe men bet to
• verttaan hebbe, als de Apostel leert, dat zy zulk een
• getuigenis . . . door het geloof verkregen hebben? . . .
• t Geen by vervolgends leert, in het 6de vers, doet
„ ons klaar begrypen, dat de Ouden getuigenis beko• men hebben , met over hun geloof, als zoodanig,
„ maar, over het geen zy door hot geloof verric/rt hob• ben ."
Dit geeft den Schryver aanleiding, om to zeggen (bl .
34) dat „ de rechte beoefening van waare Godvrucht
„ geen plaats kan hebben, zonder een zekere vastftel
• ling, aangaande waar geluk en genoegen, alleen langs
• dozen weg to verkrygen . . ."
Om dit to doen begrypen, Iegt de Hoogleeraar twee
byzonderheden ten grondflag . „ boor cerst, de mensch
„ kan, als een redelyk fchepzel, niet werkzaam zyn, dan
• overeenkomfl :ig zyne begeerte naar geluk en genoe .
„ gen . . . . Het tweede is : De mensch is, van natuure,
„ in eenen zedelyken zin, zoo bedorven, dat de belof„ ten en voorfcbriften van den geopenbaarden Godsdienst
„ niet overeenkomen met zyne denkwyze en kwalyk be„ ftuurde eigenliefde
„ Het . . volgt derhalven : zal iemand gehoorzaam
„ worden aan de voorfchriften van het Eu :ingeiie , dat
„ by, niet alleen, eene groote verandering moet onder„ gaan, maar ook . . . . door cen levendig geloof (gebo„ Yen utt rechte kennis van waarheid en pligten) . . be .
• ftuurd worden ."
De Hoogleeraar ontwikkelt dit verder in byzonderhe .
den, welke wy flechts met eon woord zullen aauftippen . De mensch moot daartoe „ ten vollen overreed
• zyn , aangaande eenen tockomenden flaat , en eene
• rechtvaardige verge ln'Ing van good en kwaad. . . . Hy
„ moot die beloften . . . welke her Euangelie in zich
„ vervat, voor ten hoogftEm dierbaar, en vaor ontwyH h 3
„ fel-
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• felbaar zeker hc.uden . . . . Hy moot ook genoegzam,
• overtuiging hebben , aangaande de bevelen van het
,; Euangelie, m,-,, dit gevolg, dat by zich daar aan on• derwerpe , om , in den eenigen weg, zyn heil . .
• to vinden . . ." eindelyk „ een mensch . . . is, in de be„ oefening van Godzaligheid , al dikwyls aan vele be .
om• proevingen blootgefteld . . . . Zal by nu , in zulke
• ftandigheden, getrouw blyven aan zynen pligt . . . dan
,, moot zyn geloof in God, en zyn vertrouwen op de
• beloften, levendig zyn ."
Na nog eenige aanmerkingen , waarin wy hem niet
Sullen volgen , fluit de Schryver zyne verhandeling
over bet 2ue vers in deezer voege : „ Ondertusfchen
,,, het geen by hier leert , dient ter hevestiging van 't
~, geen by gezegd hadt , aangaande bet rechtvaardigend
• geloof. . . . Trouwens, nooit zouden de Godvruchtige
• menfchen zulk cene gehoorzaamheid hebben kunnen
oefenen . . . indien 'er niet, in hunnen geest, een volkomen zekere , en ook min of meer levendige , verte• men
;, genwoordiging was geweest, van beloofde zaligheden,
• . . Die vertegenwoordiging konden zy niet hebben ,
• dan door bet geloof, in zoo ver als bet een beflaan
• geefr, in de ziel , aun goederen, die nog to wash• ten zyn .
„ Zoo dan , het geloof is een vaste grand, bet is
• als de beflaanlykheid der dingen , die men hoopt .
,, Want door bet zelve hebben de Ouden getuigenis be.
,, komen."
Over vers 3 handelt de Schryver , bl . 42 tot bl . 59.
-- over yers 4 van bl . 59 tot bi . 8o . Hier oppert by,
bl . 6 5, twee vraagen, welker eerfle is : „ Hebben KAIN
• en ABEL hunne oflerande den Heere toegebracht, uit
• boofde van een godlyk, en wel , cen /lellig gebod ?
• of moet deze plegtige Godsdienstoefening uit eene an .
• dere oorzaak worden afgeleid?"
De Schryver
verklaart zich voor bet eerlle, en, zo wy denken , met
reden . Het is ons altoos onbegrypelyk voorgekomen ,
dat, in aie vroege tyden, de menfchen door eigene befpiegelinge op de gedachten zouden gekomen zyn om
der Godheid eenige gefchenken aan to bieden . In laatere eeuwen, toen de waereld befchaafder en verdorvcp
ner was geworden , teen men niet zonder g~fchenken
tot zyne meerderen mogt naderen , torn men KoniV nen
na humien dood vergoodde , en aan bet bvogite WeeZen
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zen menschlyke onvolmaaktheden toefchreef , ware dit
mogelyk geweest . Maar bet valt niet, immers naar onze gedachtan , in den fmaak der eerfte eenvoudigheid .
Het ftilzwygen van MOSES doet bier niets af, zo als de
Hooglceraar , bl . 69 , to recht aarmerkt .
Maar
wanneer werden de offeranden eerst ingefteld , voor
of na den val onzer tertte Ouderen ? Die oordeelen dat
zy enkele affchaduwingen waren van de Verzoening ,
welhe cermaal door tusfchenkomst van den Mesfras
flond beweikt to worded , of tekens van hat geloof in
deszelfs toekomst, zullen zekerlyk zich voor bet laatfte
verklaaren . Doch wanneer men hiervan diet z , ) duide.
lyk overtuigd is, zal men in bet eerfte misfchien minder zwaarigheid vinden . De verwachtin der eerfte
Inenfc+hen op eene toekomende verlosfirg konde alleen .
lyk rusten op bet vonnis over de flang uitgefproken :
immers wy weeten geenen anderen grond . En uit dat
vonnis konde vooral niet me ,-, r worden befloten, dan de
Eerw . STINSTRA 'er uit afleidt in zyne Ouch Poorfpel
liriicn opgehelderd, D . I . bl . t; env. waarin , evenwel,
niets komt , hetgeen op de oferanden bet kenmerk vaij
he : geloof in eene zodanige verlosfing zou kunnen drukken . Wat naderhand by de I,evitilche offeranden hebiae
piaats gehad, behoeven wy bier diet to onderzoeken .
Maar van den that onzer eerfte Ouderen , voor den
val, vooral ten opzichte hunner kundigh_den, heeft men,
zedert veele ceuwen , zich doorgaans veel to hooge ge .
dachten gevormd . Befchouwt men hen, zo als zy onzes bedunkens moeten befchouwd worden, ais onfchuldig, onnozel, niaar tevens ongeoefend, en gefchikt om
allengskens en by trappers tot grootere volmaaktheid op .
geleid to worden , dan zien wy niets ongerymds in de
onderftellinge , dat God reeds in bet Paradys eenigen
eerdienst van deezen aart kan geboden hebben . Tot
lien eerdienst behoefden juist geene dieren geflacht to
worden, f'choon, misfchien, iemand zich zoude kunnen
verbeelden daarop (;EN . III : 21 to moeen toepasfen .
Doch wy willen geene Verhandeling fciiryven over een
onderwerp, waaromtrent wy , na verloup van zo veele
eeuwen, en by zo onvolledige oirkonden, toch niets met
zekerl.eid kunnen bepaalfen .
De tweede der geopperde vraagen luidt : „ Welk was
„ bet oogmerk van de offeranden, die , van de vroc`fe
,., tyden of, den Heere zyn toegebracht ? " Waren zy
H it 4
en-

U . BONNET
448
enkel bewyzen van dankbaarheid en erkentenisfen van
afhangelykheid ? „ Of hadden die offeranden ook een
„ verder uitzicht op den nIESSIAS , die, door eene vol• maakte offerande, de zonde eens waarlyk verzoenen
,, zou? Aan dit laatfle valt Diet to twyfelen," zegt de
Schryver . Hy beroept zich daartoe, als op een onwc
derlegbaar bewys, op de Leer, vervat in den Brief aan
de Hebreen . Maar,wanneer,
men hens al eens toeflond,dat
die Brief deeze Leer behelsde met betrekking tot de Levi.
tiibe offeranden , hetgeen wy rnu Diet willen onderzoeken, zoude daaruit juist voigen , dat de vroegfle offeranden dezelfde bedoeling hadden ? Den Schryver komt
dit zo duidelyk voor, dat by op de vraag : „ Zouden
• de eerfle menfchen wel kennis gehad he'bbcn van dat
• verheven uitzicht dezer pieglig e offeranden ?" antwoordt met een eenvoudig ; „ waarom Diet?" bl . 70 .
Dat dit Diets bewyst, valt in hot oog : en wy zien niet,
war de Schryver kan inbrengen tegen de volgende redeneering . De eerfle menfchen konden dit oogmerk der
offeranden , onderfield zynde , dat bet waarlyk bedoeld
ware, Diet anders kenren clan door Godlyke Openbaaringe. Maar nergens vinden wy, dat bun die Openbaaring gegeven zy. Derhalven hebben wy ook geen blyk,
dat zy die kenms bezaten. Die Jtelt, moct betivyzen, is
de regel ; en waarorn niet? kan niet wel voor een bewys
doorgaan . De berichten , welke wy hebben van de
vroegfle tyden der waereld, zyn, buiten tegenfpraak ,
zeer onvolledig . Doch dit geeft ons Been recht, om ze,
naar ons welgevallen, aan to vullen met ooze byzondere
gevoelens en godgeleerde begrippen.
Van bl . 8o tot bl . 96 handelt de Schryver over ENOCH,
wiens svechneerning by , gelyk de meesten, . verflaat van
eene opneeming ten home), zonder den dood ondergaan
to hebben : een gevoelen, waartegen de beroemde T . D .
MICHAftlS eenige zwaarigheden inbrengt, doch welke
wy moeten bekennen ons Diet voldoende voor to komen
om van hot doorgaans aangenomen gevoelen of to gaan .
Men kan nazien, indien men bet verkiest, wat PERPON,
CHER daarover aantekent by GEN . V : 24 .
Over vers 6 wordy gefproken van bl . 96 tot ic6, en
over vers 7 van bl . icO tot 161 ; en vandaar tot aan
bet einde des books, in verfcheidene afdeelingen , over
vs . 8-19 . Hier nnttnoeten ,,., y verfcbeidene aanmerkingen over den zedelyken toetLnd des menschdoms ten
ty-
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tyde van ABRAHAM, over de omzwervingen van deezen
Aartsvader in bet land van Kanaan en elders , over de
gefteldheid van dat land, enz ., welke men, misfchien ,
zal denken , dat tot verklaaring van den Brief aau
de Hcbrcen juist niet volflrekt noodzaaklyk waxen .
Ons bericht is reeds to lang geworden om in byzonderheden to treeden . Eene plants, evenwwel, kuanen wy
niet met flilzwygen voorhygaan .
Door de /lad die fondan.enten hceft, en welke AURAHAM verwvachtte , vs . io, verflaat onze Schryver, en ,
2o wy denken , to recht, den hemel, of de gelul,zalig.
heid des toekomenden leevens , en doet dan, bl . 212,
de vraag , „ van waar mag by die kennis , aangaande
• den toekomenden
gehad he'bhen9 - Men zal
;, zeggen, by r-iosi-s vinden wy niets, aangaande zullt
• eene toekomende gel ukz_alighetd, als PAULCTS bier be„ fchryft.
Pc beloften, aan ABRAHAM gedaan ,
. doch wat blyk is
• beheizen tydlyke zageningen
• 'er, dat de hemelfhe heerlj'khcid, en wel die zaligheo
• den, welke . . . van de gantfche Kerk zullen geno .
• ten worden, aan hem zyn toegezagd '.-I" Te recht
merkt de Hoogleeraar aan , dat men , „ uit bet ftil .
• zwygen van eenen Gefchiedlchryver, die , in een zo
• kort beflek , de gefchiedenis van meet dan 2300 jaa• ren opgeeft , gelyk MOSES in zyn eer/le Boek," Diet
kan befluiten , „ watt 'er al niet geweten , en niet ge•
• daan is ." Men zoude bier kunnen byvoegen : hoeverre ABRAHAM'S kundigheden, raakende den aart en de
grootheid der zaligheden van het eeuwige leeven, zich
uitgettrekt hebben , of van waar by die kundigheden
bekomen hebbe, wordt niet aangetekend ; maar in zyn
gedrag vindt men duidelyke fpooren van zyne verwac is
tinge in bet algemeen, gelyk ook die verwachting by
zyne nakomelingen in weezen bleef. hid. 1rguv.entez
Iinmorta!itat :s .L r2zr1?09'um hw; aiwrtim, Y futur2 Seculi,
ex Ifefe coZleSe7, in JO. DAV . MICHACLIS Syynt(7mn .
Comm . Men behoeit daarnyn zyne toeviucht niet to neemen tot „ eene uitleg ing" van door Mosa=.s ,, aangellip .
• to byzonderheden, " welke van de vroegfte tyden of
mode plants g . :had hebben cn door overlevering zvn
bewaard gehlevcn, bl . ^r1 . Die overkvering was nict
noodig . In de b+oeken van MOSES was in cit gevai,
genoeg aangetekend voor den ernfiig n ::d,ei;l:et,dcat . Zie
tie redeneering van JESUS zet:vui , MATEt , X-'1 .1 : _')
H h 5
et'. .' .
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env . Maar wat zal men zeggen van des Schryvers verzekeringe, bl . 2r5, „ dat die uitleg ing van Godfpra• ken , plegtigheden , en daar toe behoorende leeril :uk.
„ ken, welke door overlevering, in de Aartsv :deriyke,
• en vervolgends in de Ifraelitifche Kerk, is bewaar ;l ge• bleven, van den Heere Jisus , de Jleutel der kennis
• words genoemd , welken de Schriftgeleerden ha Men
X1 Spreekt ooit de Zalignaaker
• weggenornen, LUK . ."
'zo g uolg van de m indelinge overleverin ;en der jooden . Veroordeelt by ze in tegendeel ti -jet met meer dan
gewoone geltrengheid? Zie MATTH . X :' : 3 env . nrARC .
VII : 3 env . Veelmeer reden is 'cr, om met WHIT$Y,
CLARKE en anderen to denken, dat juist dit wechneemen
van den fleutel der kennisfe bet'tond in het opdringen
dier overleveringen, waarmede de Pharifeen en Schrift .
geleerden zozeer waren ingenomen , maar welke JESUS
zo fterk afkeurde . --- Het is zonuerling .
Wanneer
Proteftanten tegen Roomschgezinden fchryven , kanten
zy met alle kracht zich tegen de bewyzen , welke de
Roomfche Kerk uit de overlevering wil afleiden ten
voordeele van fotiitnige haarer Leerftukken : en , evenwel, fchynen fommigen zich gaarne van foortgelyke bewyzen to willen bedienen by andere gelegenheden,
Onze Schryver neemt, bl . 216, al weder zyne toevlucht
tot de overlevering in een geval , waarin by erkent ,
dat enke'e redeneering den Apostel genoegzaame reden
tot zyn befluit konde geeven . - Doch bet is tyd ,
dat wy voor deeze keer van den Hoogleeraar affcheid
neemen .
Overdenkingen over den aart, de bewaaring , de opheldering en ustbreiding van het Euangelie vddr de geboorte van ;7efus Christus . Door CORNELIS VAN DER
LEFUw, Predikant to Hoorn . ijie Siukje . Te Utrecht,
by W . van Yzerworst, iboo . In gr . 8vo . io2 bl.
et onderwerp van deze Overdenkingen, die, in drie
~~ of vier foortgelyke ftukjens, zullen vervolgd wor .
den, is door den Eel -W . VAN DER LEEUW in den vorm
van Leerredenen behandeld, en Du, om to voldoen aan
de dringende begeerte van veelen in de Gemeente van
Hoorn , terwyl toch de Leeraar tot de uitgave der
Leerredenen niet kon bef .uiten , in den trant van een •
vou-
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voudige overdenkingen in 't licht gegeeven . Zy be .
vatten ook korte herinneringen van 't geen , in de
Leerredenen zelve, tot beoefcning van bet v crhandel .
d e was voorgehouden . Dat meer uttlegkunciz was,
fcheen voor den ftyl , then d : overdera'sitngen hebben
moesten, minder geichikt . Daarvan is echter het een en
antler, dat, bier en daar , tot ophel : er ng Jienen kon ,
in bygevoegde aanteekeningen gepia-itst . Het hoafddoel van dit gefchryf is aan to tuonen , hoe de wyze
en goedertierene God , door alle tyden been, gezorgd
heeft, dat de kennis van die groote belofte van eenen
Verlosfer van zondaaren , die by in bet Paradys ge .
daan heeft , bewaard gebleeven , langzamerhand opgehelderd, en ook by voorkomende gelegenheden is uit~
gebreid geworden .
De eerfle Overdenking befchouwt den flaat der eer«
tle menfchen vd6r den val , en de allerongelukkigite
gefleldheid, waartoe zy vervielen door bet eeten van
de verbodene vrucht . In eene aanteekening wordt do letterlyke uitlegging van Gen . 11I, op de gewoone wyze,
verdeedigd, waarop no ; al lets zou aan to merken vallen . Daarop rust everwel ook de geheele verklaaring
van bet vyftiende vers van dat Hoofdtluk , waarin men
de verkondiging van bet eerile Euangelie in bet Paradys zal aantreflen . Daarover pat de tweede Overden.
king . De derde befchouwt Adam en Eva, na de verkondiging van het ecrife Euangelie . Zy hooren, nit
eerst vertroost, veriterkt en hemoedigd to zyn, de aankondiging der verdiende flrafl=en , die zy oak weldra ,
buiten bet Paradys gedreeven, vinden, waarin de God .
heid bun echter to gemoet komt . De vierde betreft de
gefchiedenis van Kain en Babel, waarby eene breedcc
leezenswaardige aanteekening gevoegd is, over den eer
flen oorfprong der oiferanden .
Bet komt den Eerw ..n
VAN DER LEEIJVV voor, dat de eerie menIchen tot hat
doen van dank-ojfcranden hebben kunnen gelcid worden
door bun redensgebruik - gevoel - en de natuurlykfte openbaringen van hunne eikentelykheid
en dat "el, zonder dat zy konden gezegd worden eenen
eigentivilligen Godsdienst re hebben, en niet in den geloove to oferen . Hy is verder, op aanneemelyke nonden , van oordeel, dat God, in den fact der rechtiheid,
op die bewyzen van dankbaarheid , die Hy, daar, op
de reeds gezegde wyze, van onze Stam-Ouderen nnt .
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fing , een gunf'ig oog gellagen hebbe , en eenig zicht .
baar blyk gegeven van zyne hooge goedkeuring ; maar
dat , by zulk eene gelegenheid of anderzins , echter
iets meerder hebb2 plaats gehad, om den offerdienst, voor
bet vervoig, vast to flellen, en dat God dus bet doen van
offeranden zelf zal bepaald en ingefteld hebben . Minder grond kunnen wy voor ons zien in de gedachte ,
dat bet aanzien van 't offer van Habel , welligt, letterlyk z , iu moeten verftaan worden van cene menfchelyke
gedaante met een aangezicht , welke zich , tot een bewys van Goddelyke goedkeuring, op eene bovennatuurlyke wyze , zou vertoond hebben . In de vyfde Overdenking, over Seth en Enos, vindt men wel to recht,
in eene aanteekening over Gen . IV : 26 , aangemerkt ,
dat men niet behoeft aan to neemen, dat de naam 7ahova toen reeds gebruiklyk geweest is . 'Er zal to dezer plaats alleen to kennen gegeeven worden, dat deze
menfchen zich benoemd heb en naar den eenigen waaren God, welken Mofes onder den naarn van Jehova
bekend maakte . De zesde Overdenking betreft Henoch .
De zevende of laatfte befchouwt Noach v66r den Zondvloed . Beiden bevatten oak goede gedachten. Men
kan dit Werkjen , by bet leezen en beoefenen van dat
gedeelte der oude gefchiedenisfen , met nut gebruiken .
Sommige Leezers zullen den Schryver wel wat vryer
wenfchen van 't Christelyk leerftelzel , en byzondere
leerbegrippen daaromtrent , die men toch , by de behandeling van die oude oirconden , niet overal behoeft
to pas to brengen . Maar de Eerw. VAN DER LEEUW
heeft zich naar den meest aangenomen denktrant in de
Gemeente van Hoorn willen fchikken .
Een negental Brieven, over de redenen, die meest by de
Christen en aanleiding gegeven hebben, ter verbastoring
van de zuivere Geloofsleer ; opgedragen aan alle waare
Hervormden in Nederland, en aan alien , die eenig
belang in Jefus Kerk flellen . To -,4rnflerdnm, by W
Brave , i8oo . In gr. 8vo . 7o bl.
e Schryver van deze Brieven kan, gelyk by zelf in
D
het Voorbericht verklaart, niet ontveinzcn , dat by
zich verbeeldt , dat deze brieven met graagte zullen
ontvangen worden . „ Zoo ik my daarin niet bedrieg,"
zegt
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,
„
dan
zal
ik
,
aan
den
eenen
leant,
m
een
zegt by
tweede ftukje myner brieven geeven , die zoo Diet interes .
fanter, ten minften geen minder waarde zullen hebben,
dan dit negental, en aan den anderen kant my harte .
lyk verheugen, dat zoo veelen lust in de waarheid ge't Ontbreekt ons, zoo wy meenen,
kreegen hebben ."
Diet aan liefde voor de waarheid , of aan lust tot nafpooring derzelve, waar wy die maar kunnen ontdekken ; maar wy moeten evenwel bekennen , tot die genen Diet to behooren , van welken de Schryver aan •
moediging wacht, om Dog meer brieven van dat foort
to laaten volgen .
De Schryver heft fterke klaagtoonen op over den
toeftand van 't Kerkgenootfchap der Hervormden, met
opzicht tot de geloofsleer, die by onder dezelven zeer
verbasterd vindt . Onder de aanleidende redenen tot afwyking van de oude rechtzinnigheid, telt by den fteeds
toeneemenden fmaak in fraaie letteren, bet groot misbruik der beoefening van oude Griekfche en Romeinfch° Schryvers, de vry algemeene hoogachting van 't
fchitterend vernuft van Voltaire, d'Alemhert en anderen,
wier nadeelige fchriften in zoo veele handen zyn , de
allerfchadelykfte gewoonte om de Wysgeerte met bet
Christendom to vereenigen, bet toelaaten van jonge lie .
den tot de verkeering van lieden, die in andere opzich .
ten uitmunten , rnaar gevaarlyke begrippen omtrent den
Godsdienst koesteren , en vooral bet gedrag en de pre .
dikwyze van fornmige Predikers in de Hervormde Kerk,
die Diet alleen heimelyk kwaad zaad ftrooien , maar
openlyk bet Christendom verdraaien, en den weg baanen , om bet geheelenal aan kant to zetten . Als bet
beste middel, om dat voor 't vervolg to beletten, flaat
by voor , om de verplichting aan de formulieren van
eenigheid wat vaster to maaken .
Wy vreezen, dat des Schryvers welmeenende Gods .
dienstyver hem vervoerd heeft, om dingen,die niet by elkander behooren, onvoorzigtiglyk ondereen to mengen, en
dat by, dus voortgaande, eene wyde deur zal helpen openEetten voor haatelyke verdenkingen omtrent de bedoelin .
gen van achtingwaardige mannen,die bet met de Christelyke leer refit hartelyk meenen, hoewel zy , in de wyze
van uitdrukking hunner gevoelens, en geheelen leertrant,
van de oude wyze min of meer aftvyken . Het is in de
daad to bejammeren, dat bet, zoo wel onder de Hervorm .
den,
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den, als in andere Kerkgenootfchappen, niet geheei ont .
breekt aan Leeraars, die waarlyk toonen , met de Bybel •
fche Leer niet regt bekend, en Diet zeer ingenonien to weezen ; maar is dat kwaad door zoodanig gefchreeuw to
verhelpen ? Is dat gevolg to verwachten van dergelyke
dwangmiddelen , die ook , in de tegenwoordige gefteldheid van zaaken , den aanwas van verlichte kennis, en
de werkdaadige beoefening van het Christendom , mer.
kelyk zouden hinderen ?

0nze tyd is in 's Heeren hand ! Overwogen in eene Leer
cede , over job XIV : 5 , uitge.Jproken op den eerflera
dag van hot jaar i8oo . Door j. W . C . TENCKINCK ;
Leeraar by de Hervormden, to henhniaen . To Hoorn,
by J. Breebaart, Moo. In gr. 8vo . 4i bl.
De Eerw . TENCKINCK , zoo 't fchynt nog een jong
Prediker, is, door de uitgave van deze Leerrede,
o,k als Schryver to voorfchyn getreeden . Men leert
born daaruit , en uit bier en daar onderaan geplaatfte
aanteekeningen , en eene achteraangevoe de aanmerking,
over de voor- en narede van het boek lob, als een nadenkend Bybelonderzoeker kennen , wren 't niet ontbreekt aan vrymoedigheid , om zelfs van groote en be
roemde Mannen , wanneer by oordeelt de zaaken beter
in to zien, to verfchillen .
De Leerrede is niet kwalyk opgefteld . Den flyl zou
men bier en daar wat vloeibaarer wenfchen . Mogelyk
deed de Eerw . TENCKINCK beter, met deze of gene
vruchten van zyne letteroefeningen tot beter verftand
van den Bybel , zoo dezelve daartoe reeds ryp genoeg
zyn , in 't licht to geeven , dan bet getal van Leerredenen , die 'er reeds zoo veele in ieders handen
zyn , en nog dagelyks meer komen , to helpen verweerderen .
'Er laat zich in de daad , uit deze Proeve , mettertyd wel iets goeds uit d*e band
verwachten.
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Memorie van Bedenkingen van de Cornmisfie tot de Kerkelyke Zaaken , voor de Nederduitfche Gereformeerde
Gemeente binnen deze Stad, op hot Oniwerp van Schik .
kingen, over de onderfcheidene Kerkgebouwen binnen
de Stad i'mflerdam, &c . aan de Municipaliteit dezer
Stad. To Jimflerdam, by J . ten Brink, Gerritsz ., I8co .
In gr . 8vo . 43 bl.
G ecommitteerden tot de Kerkelyke Zaaken, voor de
Nederduitfche Gereformeerde Gemeente binnen Amfterdam, maaken , in deze Memorie , zeer gewigtige be .
denkingen op bet ontwerp van fchikkingen, over de on .
derfcheidene Kerkgebouwen binnen gemelde Stad . Zy
zeggen, to moeten berusten in bet befluit van bet Ver .
tegenwoordigend Lichaam der Bataaffche Republiek, dat
alle de Kerkgenootfchappen in de befchikking over de
Kerken moeten worden erkend , en zich dus to moeten
laaten welgevallen, dat de Hoogduitfche Joodfche Gemeente, Portugeefche, Engelfche Episcopaale, de Hern .
hutfche Broederfchan, bet Genootfchap der Vrienden,
de Armenifche en Griekfche Gemeente, ook deelen in
fchikkingen over Kerken, die toebehoorden aan eene Gemeente, die, by hunne oprichting of aankomst bier to
lande, reeds beflond . - Maar zy willen dan evenwel
onder.icheid gemaakt hebben tusfchen de Oude en Nieuwe Kerken, O . Z . en N. Z . Capellen, die bet alleenlyk
zyn, welke , ten tyde der Hervorming, binnen Amflerdam aan her Gereformeerde Kerkgenootfchap zyn over .
gegaan, en alle de overigen, die vervolgends, by vergrooting der Stad , en vermeerdering der Gemeente,
voor dat Kerkgenootfchap aargebouwd zyn ; terwyl bet
niets afdoet tegen deze gegronde ondericheiding, dat de
aanbouw dier Kerken uit Stads kas bekostigd is ; als z yn .
de zulks, uit hoofde van de toenmalige gefleldheid van
zaaken, gefchied by wyze van gifte of fchenking, onbepaald , zonder eenige voorwaarde . Verder oordeelen
zy bet flrydig met de Publicatie van bet Uitvoerend
Bewind, die alleen fpreekt van Kerkgebouwen en Paste.
zyhuizen , dat ook andere huizen , welke aan de Kerkgebouwen als verbonden en annex zyn opgegeeven, merle
onder eene tauxatie gebragt zyn . .-- Zy vinden cok
geen grond ter waereld , om orgels , bankerr, floelen ,
flop .
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flowen, kusfens, koperwerk, en zelfs de lezenaats, oitder zulk eene tauxatie to brengen ; als zynde dit alles
van laater tyd, en hot onbetwistbaar eigendom van hct
Gereformeerd Kerkgenootlchap . - Vooral verzetten
zy zich allerfterkst tegen de flellin ; van Stads Thefaurieren, omtrent de Fondfen , of Rentegeevende Fffecten der Kerken , die zy als aan de Stad vervallen willen befchouwd hebben :
waartegen zur gewigtige bedenkingen ingebragt worden . De. overige aanmerkingen,
over de graffleden, reg enbakken , over eene voorgeflagene fchikking , wegens de Kerk op hot Beggynenhof,
zyn van dat groot belang niet . Men mag billyk hoopen,
dat de zaak der Kerken, met den aankleeve van lien, zoo'
bier als elders, door red&lyke fchikkingen, ten gevolge
van bet na uwkeurigst onderzoek do r geh el onpartye
dige richters, tot wederzydsch genoegen, zonder over •
busting moge beflist worden .

M1Militair Zakhoek, door G . SCHARNHORST, Kapitein by
het Koningl . Grootb . Keur-Brunswyksch Artillery-Regiment , eii Leeraar by het Krygs- .School in Hanover,
Uit het Hoogduitscb vertaald, naar de laat/le uitgave,
door j . I3 . VAN WINTERSIIOVEN, Kapitein ten dien/le
der Bataaffc!ie Republiek.
Vermeerderd met cenige
Proeren, betrekkelyk ons oud en nieuw gefchut , zoo
door SAUERACKER , als door de Diredeuren van
's Lands Artillery-Schoolen , met onderfcheiden Calibers in het veld to WWaasdorp .
Met Plaaten . In
Haage, by J . C . Lceuweftyn, i8oo. In gr .
deo . 74

5

et recht verdient dit M7erk den titel van Militait
M Zakboek, dewyl in hetzelve alles, wat voor een
Officier, en zelfs voor cen Bevelhebber van een Detachement of een Regiment, noodig is to weeten, zo in bet
veld , als in belegeringen , met groote klaarheid en
naauwkeurigheid words voorgefteld . Het oorfpronglylc
Work van den Heer SCHARNHORST heeft, door de Hitmuntende wyze, op welke bet is ingericht, in Duitschland
zeer veel opgang gemaakt, en is meermaalen herdrukt .
Zo dat de Nederlandfche in 't Hoogduitsch min kundige Ollicier veel verplichting aan den Heer VAN WINT .EnsHfvciN heeft, voor zyne vertaaling, en de daarby
ge-
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gevoegde proeven met onze oude en nieuwe ftukken
gefchut , houwitzers en inortieten , door SAUERACKER
en de Dire&euren van 's Lands Artillery-Schoolen, to
Waasdorp , in 1798, genomen. Zynde die proeven
Vooral van nut voor den Bataaffchen Officier, omdat
de Heer SCHARNHORST zich maar even over bet HolIandsch grof gefchut had uitgelaaten, welks vermogen,
boven dat van andere Natien, by onze Officieren be .
hoorde bekend to zyn .
Het geheele Werk is afgedeeld in vier Afdeelingen
De eerfte Afdeeling bevat bet
en een A anhangzel .
Onderricht voor den OjIcier , welke met Kavallery en
Infantery gedetacheerd is ; waarin gehandeld wordt over
Patrouilles, de Marfchen , bet Overrompelen, de Veldwagten en Piquets, de Geposteerde Detachementen, de
Handelwyze in Kantonneerings-quartieren, de Handelwyze wanneet men den vyand npzoekt, de Recognos .
teerings-Detachementen, de Handelwyze in A&ien, den
Toevoer, bet invorderen van Contributien, en bet op .ligten van Patrouilles . De tweede Afdeeling bevat de
pligten van cen Ojyicier, welke met Artillery is gede .
racheerd. De derde Afdeeling handelt over de Perfchans .
fingskonst, en bevat bet weetenswaardigfte omtrent de
inrichting en den aanval der Schansfen , gelyk ook,
hoe men dezelve moet verdedigen ; alles opgehelderd
met nutti,:;e voorbeelden . De vierde Afdeeling handelt
over den ilanval en de Yerdediging der hestingen ; be .
vattende dezelve bet Begrip van de Inrichting eener
Vesting, bet Gebruik van 't Gefchut in en voor Vestingen ; de leer der Mynen, en eindelyk alles, wat, zo
in bet aanvallen als in 't verdedigen eener Vesting i
moet in acht genomen worden . Het Aanhangzel beftaat
uit de volgende artikelen : 1 . Tafel .der Sinusfen en Tan .
genten . 2 . Maat der lengten . 3 . Afftand van een voor .
werp to vinden . 4 . Eene ftreek Krygskundig op to neemen.
5 . Tafel van koornmaaten, munten en gewigt . 6 . Proe .
yen van de wydte der Worpen , VolgenS SAUERACKER.
7. Staatkundige Tafel : to weeten eene vergelykende
tafel van de uitgebreidheid, volkrylkheid, inkomften en
legermagt der voornaamfte Mogenheden . Eindelyk de
Proeven van de wydte der Worpen met nieuwe ftukken van onderfcheiden caliber, door de Dire6teuren vats
's Lands Artillery-Schoolen gedaan, in 17911, in 's Hage .
LETr . ZUC©. N© . Ix.
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Voor een geregeld uittrekzel zyn de Artikelen, utt
welke dit gewigtig Werk bel'aat, to menigvuldig en to
uitvoerig . Wy zullen 'er hierom maar een proefje uit
mededeelen, om over bet geheel to kunnen oordeelen,
en verder nog eenige dingen van groot belang, op welke
onze aandagt in bet leezen voornaamelyk gevallen is,
aanttippen . Dus fpreekt, onder auderen, onze Schryver,
bi . 298, enz . over bet verdedigen van enkele fchans •
fen : „ De Kanonnen van de fchansfen laaten zich nooit
„ met bet vuur der vyanden in : zy gaan van de bed„ ding, terwyl de vyand vuurt . Eerst , wanneer de
„ vyandelyke troepen op zeshonderd fchreden komen ,
„ beginnen zy voort met Cartetfchen to vuuren : daar
zy nu nog door den damp belet, en in 't geheel nog
„ niet gevuurd, noch de lieden zich afgewerkt hebben,
„ kunnen zy eene groote werkzaamheid doen . De af„ ftand van zeshonderd fchreden is to vooren met ftok„ ken getekend , op dat de lieden niet to vroeg met
„ bet vuuren zouden beginnen, gelyk zeer dikwyls
pleeg to gefchieden .
„ De Infantery ftaat geduurende de kanonade van
„ den vyand aan den voet van bet banquet , en treedt
weder op, als de vyand hun, tot op den afftand van
„ tweehonderd vyftig fchreden, genaderd is ; maar dee„ ze afitand is ook to vooren met witte flokken afgete„ kend . Zy vuuren in afdeelingen, en elke zyde van
„ de fchans is in twee afdeelingen, of pelottons, ver„ deeld, welke bet een om bet ander vuuren. By eene
„ gragt, welke goed met pallisladen voorzien is, zou
men mogelyk best doen, niet eerder met bet vuuren
„ to beginnen, dan na dat de vyand op vyftig fchreden
genaderd was . Heeft de fchans wolfskuilen of verhak,, kingen voor zich , en daarenboven nog pallisfaden,
„ dan begint men eerst to vuuren , wanneer de vyand
„ by de eerfte verhindering is aangekomen . De veel
„ grooter en plotzelyke werking van bet naby zynde
„ vuur, wanneer to vooren nog met gevuurd is, werkt
„ op dit oogenblik zo veel to fterker op bet gemoed van
„ den vyand , daar by door hiudernisfen wordt opge„ houden . Op verder afftand is by in een to grooten
„ omtrek, en ons vuur to veel uit majkander, en by
„ wordt onverfchrokken, door de geringe werking, die
„ betzelve doet, alwaar by zyne nedergefchootene ka,, me-
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„ meraden niet hoort kermen , dewyl by fpoedig deeze
„ plaats verlaat .
„ Komt de vyand tot in de grain , dan werpt men
„ bomben met brandende buizen , ook lederen zakken
„ gevuld met een en een half of twee pond kruid, met
• zeer korte buizen in dezelve ; men ontvangt to gely .
„ ker tyd die geenen , welke de borstweering willen
• beklimmen , met bajonetten , op lange ilokken ge„ ilooken ; deeze middelen niet by de hand hebben .
„ de, fpringt men op de borstweering , om den vyand,
„ Welke dezelve beklimt, met de bajonet to ontvan„ gen ; dock dit moet maar alleen gefchieden, als by
„ 2ich geheel of bet grootfle gedeelte heeft in de gragt
a, geworpen .
„ Wanneer men meer manfchappen in de fchans, dan
,, tot dezelve in twee gelederen noodig is, heeft, of
• men 'er meer kan bekomen , dan ftelt men achter de
• pallisfaden, in de gragt, een of nag beter twee ge .
• ederen , met bevel van niet cerder to vuuren , dan
• na dat de vyand tot aan de pallisfaden komt . Dit
• naby zynde vuur zal moordaadig zyn, en nu zal bet
• vuur van de fchans, de indruk zyner werking, en
• bet onverwagt oogenblik den vyand zeker tot wyken
,, brengen," enz .
Niet minder uitvoerig fpreekt de Schryver over den
aanval op en de verdediging van eene Vesting ; in wellte
verhandeling echter eenige zaaken voorkomen,waarmede
Wy ons Met ten volien kunnen vereenigen . Dus telt by,
in bet Hoofddeel van de Inrichting eener Vesting, onder
derzelver gewoone weezenlyke deelen , de Contregardes,
niettegentlaande dezelve thans voor vry onnutte werken
worden gehouden, omdat zy tegen bet vuur van boven niet
bettand zyn, en, eens veroverd zynde, den vyand eene
heerlyke plaats tot bres .batteryen verfchaffen . Daarentegen
fpreekt de Schryver niet van de zogenoemde Lunettes .
In den bedekten weg, fchoon dezelve van een zo groot
nut zyrt , om de veroyering der voorliggende buitenwerken to vertraagen . Tot bet verdedigen der gemaakte
Bresfen, oordeelt de Schryver, behalven de andere noo .
dige voorzorgen, niets beter, dan, gelyk in de beroem.
d e belegering van Candia door de dappere bezettelingen
gefchiedde, de flormende partyen to gemoet to gaan, ett
de bres met blank geweer to verdedigen ; wanneer by
gelooft, dat deeze onverwagte aanvallen, van alle zyden,
op
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op de zwakke tetes der overgaande kolommen, gemeen1,y k ten voordeele van de verdedigers uitvallen .
Intusfehen merkt by aan, dat de beformers, by de ftormen
in nieuwere tyden, doorgaans verlaatene bastions vonden ;
waarult men , oppervlakkig redeneerende, zou moeten
befluiten, dat de tegenwoordige Krygslieden minder moed
bezitten , dan die van voorige dagen . Dan dit is niet
bet geval ; maar de volgende omttandigheid geeft eene
genoegzaame reden van de minder kragtdaadige verdedia
ging der bresfen . In voorige dagen had men geen denkbeeld van bet waar gebruik van boogfchooten, bomben,
enz . en verfpilde dezelve meestal onnut ; dock thans weet
men daarvan bet meest mogelyk voordeel to trekken ;
zo dat een bastion, op bet welk men een form denkt
to waagen, ('t geval van verrasfing , gelyk to Bergenopr
zoom in 1747 plaats had, uitgezonderd) een oogenblik
vhor den aanval, zodanig met allerlei moordaadig vuurtuig van boven overlaaden wordt, dat geen mensch bet
daar kan houden, maar alles, 't geen zich niet door de
vlucht kan redden, fneuvelen moet .
In bet Aanhangzel vinden wy, onder anderen , eene
nuttige onderrichting, om den affand van een vyand met
den verrekyker to vinden . , Laat men (zegt de Schryver,
„ bl . IZ) in een verrekyker een (micrometer) maatfok
• op glas maaken , dan ziet men bet voorwerp, naar bet
• welk men den kyker gericht heeft, op de maat, en wet
• des to grooter, hoe nader men by hetzelve is . Maakt
• men eene proeve, en neemt men de grootte joist waar,
• dat is de verdeelingen, welke een man op verfcheide• ne afftanden in den verrekyker beflaat, zo kan men
• altyd daarnaar in andere gevallen eenigermaate den of
• fand van den vyand beoordeelen ." Niet alleen is deeze onderrichting van nut in den oorlog , maar bok in be ;
dagelykfche leven , vooral voor de liefhebbers van bet
buitenleven . Want zo de ruitjes op glas getrokken, of
door middel van een ring, met zicb onderling doorkruis .
fende fyne hairtjes voorzien, in den verrekyker geplaatst,
zeer klein zyn, en daarmede proeven, op voorwerpen,
op bekende affanden geplaatst,worden genomen, zal men
zich eene hebbelykheid kunnen verkrygen, om over den
affaiid van de meeste voorwerpen, die onder bet bereik
van zodanig een kyker vallen , met eene genoegzaame
aaauwkeurigheid to oordeelen.
Proc .

A. P . T WE

N T,

PROEVE .

46z

Proeve , of eenige lanteekeningen , wegens het planten
op Duinen van Raapborst , Aran liefhebbers van planten 9neede gedeeld, van nut konden zyn. Door A . P.
TWENT . In 's Gravenhage, by de Wed . J. P . Wynants, r Boo . In gr. 8vo . 104 bl.
nder een zeer zedigen titel bevat deeze Proeve een
0
fchat van gewigtige waarneemingen voor hun , die
met voordeel de bepootmg of bezaaijing van fchraale
Duinen, en andere, tot hiertoe , woest liggende zandgronden , willen onderneemen . Men ziet uit dezelve,
dat dergelyke inrichtingen met groot voordeel kunnen
worden ondernomen ; doch dat 'er, van den anderen
kant, eene groote oplettenheid, op verfchillende omftandigheden , gevorderd wordt , zonder welke de aangewende kosten to vergeefsch zouden worden verfpild.
Hoe aanmerkelyk, intusfchen, de voordeelen zyn cener
wel aangelegde beplanting , kan men uit bet volgend
voorbeeld leeren . „ Wil men (zegt de Schryver , bl .
86) ook een proef hebben , wat onkosten uitwerken op
fchraale gronden, dap behoef ik alleen aan to haalen,
een halve lnergen zeer fchraale afgezande grond, welke
dicht by de zandery in Raaphorst ligt . Na de beplanting met Berken , wierd de grond . , om bet ituiven
to beletten , met paardemist, welke f 36- : : kostte ,
beftrooid . Daar dit nu twee jaaren geleeden is , kan
men reeds zien, dat dit Plantzoen, in zes of zeven jaaren, zo clerk en grooter zal zyn , als ander, met ftroo
voor ftuiven bewaard , in teen jaaren : waar door dit
bosch ooh van nu of , veel meerder blad geevende,
den grond fterker maakt dan andere, en daar door deeze
kosten veelvoudig zal to rug geeven . En wil men een
opgaaf hebben, tot aanmoediging, om geen gronden Iedig to laaten liggen, van bet voordeel, dat opgaand bout
geeven kan , dan heeft men niets anders na to gaan ,
dan dat, niet lang geleeden, de boomen op een weg gerooid zyn, die uit fchraal zand , zelfs voor een gedeelte yzermaalig, beftond, en niet dieper dan drie fteek
oudtyds gedolven , omtrent 5 of 6 voeten boven het
winterwater liggende, en omttent 7o jaaren geleeden, in
lien tyd, na lange overweegingen , of bet de moeite
wel waard was , met tweehonderd zeventig Ypen be .
plant was, beflaande omtrent zevenhouderd vyftig roe.
den
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den lands, en dus een en een vierde mergen, bereekend een
galve roede aan den buitenkant der boomen, om dat 'er
zelfs, tot tyde van bet rooien der boomen, altoos Elst
tot aan de boomen toe, onder geflaan heeft . Deeze
boomen hebben, na aftrek der kosten , tot bet in orde
brengen en beplanten van den weg, opgebragt omtrent
vyfduizend vierhonderd guldens, dus in zeventig jaaren
verdeeld , omtrent zeven-en-zeventig guldens 's jaars ,
van een weg, daar men anders wets van kon trekken,
en dat maar van ruim zeven bond lands ."
Nadat de Schryver zyne Proeve reeds aan den Drukker had overgegeeven , kwam hem toevallig in handen
cen Concept door HENDRIK HORSMAN, OM in de Graaf

lykheids Zeeduinen eenige bekwaame plaatzen aan to lea .
gen , tot Koornlanden en Houtgewas , . 't geen by , att

vericheidene zeer nuttige en ter zaaKe dienende aanmerkingen bevattende , achter zyne Proeve heeft laaten
drukken .

list Leven van CATHARINA DE II, Keizern
in van Ruisland. Met Pourtraiten. (lit het Fransch . Jude Deely
Te 4mflerdam, by J. Allart . In gr. iivo . 348 bl.

een alzins gunflig aanzien hadt, in ons oog, dit
Werk, we ks laatfle Deel
thans aankundigen,
G
toen wy het Eerfle doorleezen hadden (*). Het Tweewy

de beviel ons beter (t) ; en mogen wy, ten opzigte van
dit Derde en laatfte, zeggen, dat wy 'er nog meer geDoegen in gevonden hebben .
get VIII Boek ontvouwt den ftaat der zaaken tus .
lichen Deenemarken en Zweeden en bet Rusfifche Hof,
naa de Verheffing Van CATHARINA DE II ; de vyandlyke oogmerken der Turken, en bet Verdrag met de Porte gellooten . „ Hoe veel reden," merkt onze Schryver
ten then laatflen aanziene op, „ hadt de Keizerin toen
,, niet, om zic'hzelve geluk to wenfchen over een Ver~, drag, bet welk haar in de gelegenheid ftelde, om ,
y, zonder to oorlogen , aan haare oogmerken van over .
weldiging , die nog fleeds aangroetden , en aan de
,s zorg der vergrooting van den Koophandel haarer uit„ ge{*) Zie onze Si m Vaderi. Letteroef. voor 1799, bl. 44(L
a deceive bier boven, bi . 328 .
( ) Zie
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gebreide Staaten , den ruimen teugel to vieren ! De
,, ongelykheid der luchtftreek, bet gebrek van bevol .
„ king,en de onvruchtbaarheid van cen gedeelte van den
„ grand, belet niet, dat deeze Staaten eindelooze voortbrengzels
brengzels aan den Koophandel verfchaffen . De Rus•„ fen, zo wel in Europa als in flfien gevestigd, kun„ nen met de geheele weereld gernaklyk handel dry• ven . De Kaspifche Zee dient hun am met Perfuen en
Indien gemeenfchap to hebben . De Azoffche Zee en
• de Zw¢arte Zee maaken hen meester, om de voort• brengzels van bet Noorden in de Middelandfche Zee
• to gain verkoopen , en die van de Levant in bet
• Noorden in to voeren . Kamfchatka opent hun aan de
• eene zyde den weg na America, en aan de andere
„ then na China en 7apan ; eindelyk de Vitte en Oost.
• zee ftellen hen in betrekking met de meeste Europee„ fche Volken, voor wien bun Koophandel onontbeere„ lyk geworden is .
„ Zoo veele Zeeen vrylyk bevaarende, en over zom,, mige de heerfchappye voerende, konde CATHARIN&
„ Diet gedoogen, dat eenige andere Mogendheid naar
• bet gezag Ear over ftaan zoude ; en eene der rede„ nen , die haar aanzetteden am zich van de Engel.
• fchen of to fcheiden, was de nayver, die zy haar in.
„ boezemden, door overal de hoogheid van hunne vlag
„ to willen doen erkennen .
„ Echter was de koophandel der Engelfchen voor de
• Keizerin to voordeelig am daar van of to zien . 'fer.
• wyl zy hun haare hulp weigerde , bewees zy hun
• veele vriendlykheden . Terwyl zy hen een gedeelte
• hunner Volkplantingen zag verliezen , noodigde zy
• hen am in haare havens de koopwaaren to kotnert
„ haalen , die zy van bet vasteland van America niet
„ meer trekken konden, en zy verheugde zich, dat bunne Schepen in grooter getal to Archangel ten anker
„„ kwamen . --- Zy ontving tevens met genoegen de
• Americaanfche Schepen ; en, in weerwil van de aan• zoeken van den Engelfhen Minister, verzekerde zy
• bun de vrye vaart door de Oostzec ." Dit behoort tot
den Jaare 1779 .
De Wapeningen van Rusland ; de Oorlog tusfcheu
Pruisfen en Oostenryk ; de Byeenkomst en Vrede to Tefchen ; de Gewapende Neutraliteit, maaken een goed
gedeelte van bet IX Boek uit ; voorts befteed aan de be,Z
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fchryving der Reize van de Keizerin naar Mihilof; as ;
die van JOSEPH DE II naar Petersburg , van den Erfprins van Pruis/en derwaards , van den Groot-Heitog
door Frankryk en ltalien , van den inval in de Krim ;
ifgewisfeld door bet opkomen en verdwynen , alsmede
bet afiterven, van Gunfielingen .
Het X Boek fchetst ons de Betrekkingen van Rusland met PerfWs , China en f apan ; doorvlogten met
keurige aanmerkingen over den handel op de Caspifche
Zee. Minnehandel met Gunftelingen wisfelt Reeds
de verhaalen af ; bier ontmoeten wy haaren diepen rouw
over den dood van LANSK01, en hoe zy, naar alien
fchy.n , heimlyk haare hand ter egtver-bintenisfe gegee.
ven hebbe aan POTEMKIN, die in 't voorgaande .Boek,
als in blaakende gunfte ftaande , befchreeven wordt,
Een zeldzaam betoon van Verdraagzaamheid komt ona
bier to vooren . „ De Keizerin vergenoegde zich niet
„ met eenen Roornsch - Carholieken Aartsbisfchop be„ noemd, en een Kweekfchool van ,?efuiten to Mohilef
• opgerigt to hebben, en den Mahornedaanfchen Gods -T
„ dienst in de Krim to handhaaven : zy gaf byna alle
„ jaaren aan haare onderhoorige Volken een
echtig
• voorbeeld van. d e befcherming, die zy aan Se' vrye
• Godsdienst-oefening verleende . Den dag dat bet Water gewyd wierd (den 6 3anuary) verzatnelde haar
• ter
• Biegtvader, op haaren last, de Kerkelyken van alle
• Godsdienftige Gezindheden, en deedt bun de eer van
• een groote maaityd, die EATHARINA de Maaltyd der
• herdraagzaamheid noemde : dus zag men dit jaar
a~ (1785) aan dezeifde tafel gezeten den Patriarch van
• Grulinien , den Rusfifchen Bisfchop van Polocsk,
• Griekfche Archimandriten , een Roomfchen Bisfchop ,
• een Prior van denzelfden Godsdienst, Franciscaanen,,
• 3efuiten , Lutherfche en Calvini%tifche Predikanten ,
• en Engelfehe Priesters ." -- 't Zy zulks aan Verdraagzaamheid, of aan eene andere oorzaake, was toe
to fchryven, bet ilrekte tot goede einden . Zo was
bet ook met de Reizen, die op haaren last , zo binnen
de Landen haarer Heerfchappye, als elders , gedaan
werden . De Schryver , dezelve aangeftipt hebbende ,
vraagt : „ Maar deedt zy deeze onderneemingen niet
,, veeleer uit eene ydele begeerte , om Europa van
• haaren naam to doen weergalmen , dan uit eene
g, waare liefde tot de Weetenfcbappen ? Indies zy door
„ de
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,, de edele eerzucht, om den arbeid der Geleerden nut,
„ tig to maaken , was gedreeven geworden, zou zy dan
„ niet hebben laaten openbaar maaken, bet Been do
• Reizigers ontdekt hadden , zoo buiten als binnen
a , haare uitgebreide Staaten ? Hun vertrek wierd altoos
• met veel nadruk aangekondigd ; hunne terugkomst
• wierd rimmer dan in 't geheirn bekend . Bier van is
„ egter nu en dan bet een en ander aan 't licht geko• men , en de nydige Staatkunde van bet Rusfisch Hof
„ heeft zulks voor hem, die bet aan ons berigt heefr,
• aiet kunnen verdonkeren . " - Onze Schryver, in dit
J-loofdfluk, verfcheide andere Inrigtingen, die goedhartigheid en welgezindheid op bet voorhoofd draagen ,
vermeld hebbende , vraagt ten flotte : „ Wel hoe t
„ was zy dan die Vruuw , wier moorddaadige mono.
,, bevel gaf tot bet ombrengen van haaren ongelukki• gen Gemaal y Was zy die heerschzugtige Vort}in ,
• ale alleenlyk tot overweldiging van Kruonen, en ver• overing van Staatendommen fcheen to leeven? Was
„ zy, eindelyk , die hoogmoedige Heerfcheresfe , die
„ zomty4s tot haare Staatsdienaaren en Generaals o
„ zulk een hoogen loan fprak , en hen met een bitfe
• item vroeg ; of zy hen met een flaf van bevel, of
• met de linten haarer Ridderorders vereerd hadt, om
• zich haar vertrouwen onwaardig to maaken ? Ja on• getwyfeld zy was bet zelve . Men zoude waarlyk
• weinig kennis van bet menschlyk hart moeten heb.
• ben, om niet to weeten , dat bet dikwyls de tegen• ftrydigfte gevoelens zamen paart ."
Wil men CATHARINA in de praal van Vorflinlyke
Grootheid zien , men volge haar op de Reize na de
Krim, met den aanvang van bet XI Boek befchreeven ;
terwyl dit Hoofdftuk haar gedrag ten opzigte van den
ongelukkigen Khan SAHIM-GUERAI fchetst, en op bet
Oorlogstooneel tegen de Turken en Zweedcn voert, en
de ysfelykheden daarvan in 't breede vermeldt . Hiey
krimpt bet hart des Leezers voor de gruweleu des Oorlogs
menigmaalen weg. Wie leest zonder afgryzen van eenen
Generaal ICAMENSKOI, „ zoo wreed, dat POTEMKIN
„ hem bet bevel over bet leger niet laaten wilde . By
• gaf alle de plaatfen, waar van by zich meester maak„ te, aan plundering over, en verhrandde ze . By hack
• bet voornaamlyk op de Priesters gemunt , die by als
,, paarden voor de Legerwagens deedt fpannen . De
I r

„
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• ~coden waren ook hat voorwerp van zyne woede,
• y martelde dezelven, door hen midden in den win .
• ter naakt to doen uitkieeden , en yskoud water op
• bun hoofd to doen gieten ." Wie ziet zonder affchuw
den Generaal SOUWAIOFF, een Veldheer, wiens naam
in onze dagen de Nieuwspapieren vervulde, maar wiens
dood , terwyl wy dit ichryven , die eigenile papieren
vermelden, als by eene allerbloedigfte overwinning by
.Rimniks behaalt , en den bynaam van RIMNIKSKY verwerft , met den dubbelen tytel van Graaf van bet
Roomsch en Rus/iseb Ryk ; als by , op bevel van Po .
TEMCtIN, om binnen drie dagen Isrnai1 in to neemen,
zich daartoe gereed maakt, en tot zyne Soldaaten zegt
• Myne Kinderen ! geen genade hoegenaamd, De lee• vensmiddelen zyn dour!" --- als by terflond daarop
cen algemeenen ftorm laat doen, en, naa tweemaal met
verlies afgeflaagen to zyn, de wallen doet beklauteren,
de Stad indringen en alles over de icling fpringen ; als
vyftienduizend Rusfen, en vyf-en-dertigduizend Tur.
ken, de bloedige lauwrieren van SOUWAROFF met bun
leeven betaalen . Terwyl , tot overmaat onzer aandoe .
ningen, die Generaal, met de grootfte koelbloedigheid,
aan de Keizerinne deeze enkele woorden fchryft : „ Het
• trotfche Ismail ligt voor uwe voeten !" -- Zulk flag
van Krygers, myne Landgenooten ! myn pen kan Diet
nalaaten 'er dit by to voegen, werden onlangs op ons
door Engeland afgezonden, Gelukkig dat wy den dag
buns aftochts hebben mogen vieren ! - Dit Hoofd .
fluk bevat voorts Vredehandelingen , en den Dood van
POTEMKIN , die ons het beeld voor oogen houdt van
onyerzaadelyke aardfche grootheid en luister.
Een tafereel van bet Hof van Petersburg, by den
dood van POTEMKIN , maakt den aanvang uit van bet
X.II Boek ; voorts vermeldt bet den opftand van KOSCIUSZKo, en de laatfle verdeeling van Poolen . De moord
des Konings van Zweeden, bet affterven van Keizer
LEOPOLD DE II, de twee hoofden van bet verbond der
Koningen tegen Frankryk , maakte, zegt onze Schry.
ver, „ de Franfche Emigranten raadeloos . Dezelve be.
„ gaven zich in grooten getale naar Petersburg, om al• daar hulp van Krygsvolk to verzoeken , welke de
• Keizerin bun wel beloofde, maar niet van zins was
„ to leveren . Ondertusfchen nam deeze Vorftin in de
„ Fraifche Omwenteling cen merkelyk belang .
Zy
12 was
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„ was beducht, dat derzelver grondbeginzels in Rw„ land mogten dcordringen , en aldaar eenigen fchok
„ veroorzaaken , die haar van den throon zou ftooten,
Alle de Franfchen, die zich voordeeden als aan het
,, oud beftuur gehegt to zyn , werden vriendlyk door
,, haar ontfangen, en de anderen wreedlyk verbannen ."
- Staaltjes van haare wraakzugt tegen de FranJcherq
worden bier bygebragt , en by eene Charatterbefchry .
ving van de voornaamfte Franfche uitgeweekenen ten
haaren Hove vinden wy vermeld bet de Franfchen vloekend EdiEt, met den Eed der afzweeringe van den te .
enwoordigen Franfchen Regeeringsvorm .
Staats,
9 andelingen met Engeland en Zrveeden, en de veroveringen door CATHARINA in Perfien ondernomen, zyn do
tlothedryven deezer Vorttinne ; „die," onr met onzen
Schryver to fpreeken „ zich vleide om een vry grooter
S, zegepraal weg to draagen,
Het nieuw Verdrag , dat
t , zy met Engeland en Oostenryk geflooten hadt, verze• kerde haar van de hulp deezer twee Mogendheden tegerl
,, de Turken . Zy rekende eindelyk op de uitvoering
„ van haar geliefdst ontwerp , om naamlyk de Otto .
„ mannen uit Europa to verjaagen, en in Conflantina •
„ polen to heerfchen . Alsdan zou bet uitgeftrekt Ryk
• van CATHARINA tot grenspaalen gehad hebben, de
~, Zeeengte van Thracicn ten zuiden, de Bothnifchc Golf
• ten noorden, de Weisfel ten westen, en de ,7apanfche
• Zee ten oosten ."
Maar de dood verydelde haare hoop .
Onvercw agt
beleefde zy haaren laatften dag, op den 7 van Slachtmaand des Jaars 1796 . De Schryver oordeelt haar Chara~ter genoeg ontmaskerd to hebben, om 'er geen nieuwe ichets van to geeven ; by vergenoegt zich met eene
befchryving van haar Perfoon en doorgaande leevenswyze to geeven .
Het geheele Leeven deezer Vorfinne, in deeze drie
Deelen geboekt, is allerwegen doormengd met een verflag
van haare Gunftelingen ; wy hebben 'er in onze berigten
weinig van vermeld dan de Schryver hadt beloofd den
ftaat op to geeven van 't geen haare Gunttelingen genooten hadden ; dit doet by , en ontmoeten wy op die lyst dit
twaalftal : ORLOFF, WISSENSKY, WASIELITSCHIKOFF,PO •
TEMKIN, ZAWADOFFSKY, ZORITZ, KORSAKOFF, LANSMel, YEPMOLOFF, MOMONOFF , PLATO ZOUHOFF, VALEAIAAN ZOUBOFr .
Deeze Gefchenken , bier by elk

by-
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byzonder opgenoemd en berekend, beliepen met elkan,
der 88,810,000 Roebels ; eene fam, die ongeveer vierIionderd-vier-en-veertig millioenen, eenmaal-honderdduizend Guldens bedraagt . Zulk een pragt vertoonde
CATHARINA omtrent haare Minnaars .
Daar de Schryver zo veelvuldig gefprooken hadt
van de oorlogen door CATHARINA gevoerd, van de veroveringen door haar bevogten , doet by de vermogens
van haar Ryk kennen, alsmede de middelen, welke zy
bezat , behalven haare ftaatkunde en haar vernuft om
haare magt to verfterken en uit to breiden . Hiertoe
dient de Schets van de Landmagt en van de Zeemagt . De
uitgaven voor die beide worden berekend op ii,ooo,ooo
Roebels . De Ryks-Inkomften vinden wy begroot op
45,ooc),ooo Roebels . „ Dus bleef 'er ," gelyk onze
Schryver ten clot opmerkt , „ een baatig Plot van In• komften ten beloope van 34,ooo,ooo Roebels, 't welk
• befteed werd tot onderhoud der Regtbanken , tot de
• Buiten-bezittingen, tot Jaarwedden, tot Feesten, tot
„ Gefchenken en allerlei foorten van buitengewoone
• uitgaven . Dit was Voor CATHARINA DE II nog niet
• eens voldoende, dewyl zy dikwils in Holland, to Gonua, to Venetien en in verfcheide Landen geld-lee .
•• ningen gedaan heeft."
Door
Reis van Lord MACARTNEY , naar China .
GEORGE STAUNTON . Uit het Engelsch . Met Plaater
en Kaarten . IIIdc Deel. To Imfterdam, by J . Allart . In gr. Ovo. 399 bl,
laatften wy , by den aanvange onzer Aankondiging

van het Tweede Deel deezes heerlyken Werks C*),
P
eene ainmerking, wegens de voordeelen, welke die Reis
aan de Aardryksbefchryving heeft aangebragt ; wy open .
den dit Derde Deel niet, zonder daarvan een ftaavend
blyk to vinden in eene Kaart, waarop men den geheelen koers van het Eskader, niet alleen van de Oui-fan .
cilanden , maar zelfs uit de haven van Turon -tot den
mond
(*) Zie onze haderl. Letter ef. hier boven , bl . 117 . Van
bet Eerfle Deel hebben wy gehandeld in onze Lettero f. voor
17 9 9, bi . 629 .
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mond van de Pei-ho-rivier, in de Golf van Pe-tche-li of
Peking , duidelyk kan nagaan. Een groot gedeelte van
deezen koers was nooit door Europeefehe Schepen be .
vaaren , althans zyn 'er geene berigten van dergelyk
ten fcheepvaart voorhanden ; en beeft men voor de
naauwkeurigheid van deeze Kaart byzondere zorg gedraagen : weshalven dezelve, by bet belangryke voor de
Aardryksbefchryving , voor de Zeevaartkunde van bet
boogfle nut zy.
Dan, laaten wy , naa deeze Aanduiding, den Hoofdinhoud deezes Deels opgeeven , en als voorheen , van
bet veelvuldig weetenswaardige, bet een en ander aanilippen : de veelvuldigheid der floffe van dien aart maakt
iets meerder to doen onmogelyk, fchoon wy ons, we ,
gens een zo belangryk Werk , eerie eenigzins grooter
plaatsinruiming veroorloven.
Dit Deel vangt aan met bet XI Hoofdfluk, befchry'
vende de Vaart van de ,Qui-fan-eilanden na Chu-fan,
aan China onderhoorig , met de waarneemingen aldaar .
Stonden de Chineefen , die bier voor de eerfl :e keer Eurapeefche Schepen zagen , verflceld ; veel zal de L-eezer ontmoeten , 't geen hem bevreemdt, veel , 't geen
hem ter leering kan dienen . Het Schip de Clarence
werd flegts met zeven fchoten begroet , en zullts was
• alleen gefchied , omdat bet , volgens de verordenin• gen van fpaarzaamheid, door de regeering van China
• voorgefchreeven , niet geoorlofd is , wanneer bet
„ flechts dient om een kompliment to maaken, of to
• beantwoorden , op eene en dezelfde plaats een groo• ter getal kanonfchoten to doen ." De Chineefche Koopman, dien zy des onderhielden, zeide, „ dat de Chinee.
„ fen de gewoonte hadden, om, by bet groeten, hun
• gefchut altyd zoo to richten , dat de fchoten in de
• lucht gingen ; 'er byvoegende, dat , indien de Engel.
• fchen zig van die wyze voorzorg bediend hadden ,
„ twee Chineefen niet gedood zouden geweest zyn , to
„ Kanton , door de Kanonfchoten , die by gelegenheid
„ van een vreugdebedryf van een Engelsch Schip in
„ die haven gedaan werden ; --- een ongeluk , welk,
„ naderhand , den ongelukkigen kanonnier bet leeven
„ kostte , en Engeland byna zynen geheelen handel op
„ China had doen verliezen . De Chineefche Regee„ ring merkt alle gefchut , horizontaal gericht, welke
„ ool:
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1, ook de reden van bet afvuuren moge zyn , aan als
beflemd om kwaad to doen ."
Onder de byzonderheden, die de Engelfche Reizigers
troffen, waren de Lantaarns in de gehoorzaal des Gouverreurs ; dit geeft aanleiding om over bet maakzel
deezer hoorne Lantaarnen to fpreeken --- zo deeden
ook de Dwergboompjes, in bakken op tafels geplaatst,
waarvan geene meer dan twee voeten hoog was ; een
kamercieraad , 'van 't welk de Chineefen veel werks
rnaaken , en welks vorming bier nagegaan en befchreel
Het wyzen des Chineefchen Opperbe
yen words .
velhebbers,, by zekere gelegenheid, op een rooden, bolconden Knoop , welken by op zyn muts droeg , geeft
den Vertaaler aanleiding tot bet maaken cener Aante .
kening over die rang- onderfcheidende Knoopen , ontleend ult een Reisverhaal van A . E . VAN BRAAM .
HOUCKGEEST, de tweede in bet Gezantfchap van de
llollaledfche Oostindifche Maatfchappy , in den Jaare
1794 en 1795 na Peking gezonden , am den Keizer ,
ivegens den zestig(len Verjaardag zyner komst op den
throon , geluk to wenfchen : dit Gezantfchap werd be .
kleed door Mr. IZAAK TITSING, gewoon Raad van
,Nlrerrlandsch Indie to Batavia. Wy merken dit aan,
om to doen zien, hoe de Nederrluitfche Vertaaler, die
bier een verflag van dit Werk geeft, zo verre bet uit
is, niets verzuimt , om alles , %vat ter volmaaking deezer Reize dienen kan, by to draagen .
De eerfte Afdeeling des XII Hoofdiluks , 't welk tell
opfchrift voert, haart van de Chu-fan-eilanden tot den
Mond der Rivier Pci-ho, bepaalt zich om de Vaart to
befchryven door de Geele 2ce na de Golf van Peking ;
Naardemaal bet Eskader in de Haven van Chu-fan zich
op de uiterfle grenzen beyond , tot welke de Europecfche Zeevaart , voor zo veel men weet , nog ooit of ooit
gekomen is, en de Geele Zee, door China, Tartarye
en bet Schiereiland Korea bezoomd, van bun moest bevaaren worden , hadden zy Chincefche Lootzen noodig
cm die Zee to bevaaren . In deeze Zee ontlasten zichh
de groote wateren der groote JVhang-ho, of der Geele
Rivier van China . Deeze voert , in haaren langen en
flingeragtigen loop , eene zo groote menigte geelagtig
flik mede, dat deezt om(landigheid niet alleen aan de
Rivier zelve, maar ook aan de Zee , met welker golveil
3,
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ven zy haare wateren vereenigt, haare onderfcheidende
naamen geeft.
De gemelde noodzaaklykheid van
Chineefche Lootzen geeft eene voeglyke gelegenheid, om
over der Chineefen Scheepvaart en Aardrykskunde, in
vergelyking met die van anderen , to fpreeken. Hier
treffen wy eene byzondere befchryving aan van bet
Zeekompas , by de Chineefen in gebruik, en vandaar,
in den Jaare 1 .295, door den beroemden Reiziger MARCo PAOLO , in Europa gebiagt , then men langen tyd
voor den uitvinder daarvan gehouden heeft . By de
Chirreefen wordt de Zuidpool aangemerkt als alleen de
aantrekkende kragt to bezitten , en daarom de lVaald
die bet Zuiden aansvyst geheeten . Dit maakt bet Chineefche Kompas bet tegenovergeftelde van bet onze . De
aanmerkingen hierover door den Schryver bygebragt,
en hetgeen de Grootvader des tegenwoordigen Keizers
van China, de Keizer KAUNG-sJI, deswegen fchreef,
zal men met veel genoegen leezen .
De vaart, op de Geele Zee afgelegd, geeft gelegenheid tot verfcheide , de Zeevaart betreffende , bedenkingen ; en zal men met genoegen bet afwisfelend berigt
wegens den Kapitein M'CLUCR, die, van de Peluw-eilanden komende, hun daar ontmoette , leezen, alsmede
't geen wy bier aangetekend vinden wegens den tocht
van MARCO PAOLO, volgens Mr . j . CASTERA, met de
tusfchengevoegde bedenkingen des Nederduitfchen Vertaalers .
De ontmoeting op de ree van Ten-choe foe,
by den Opperbevelhebber , leert ons veel van her charaaer der Chineefen kennen ; en dient eene bier geplaatite Bekendmaaking des Ambasfadeurs, tot waarfchuwing
op elk Schip afgeleezen , om ons to onderrigten , wat
voorheen oorzaak van misverftand tusfchen de Engelfehen en Chineefen gegeeven hadt , en wat in bet tegenwoordig geval to vermyden en to doen ftondt . Befchikkingen wegens den Reistocht vullen bet overige
deezer Afdeelinge aan .
De tweede Afdeeling voert ten opfchrift, Uerblyf der
.Engelfche Schepen in de Golf van Peking, voor den
mond der Pei-ho, tot de komst des Gezantfchaps in
die Rivier . De Heer STAUNTON geeft voldoende redenen op, waarom 'er geen veilige haven in de Golf van
Peking gevonden wordt , die ons teffens de gefteldheid
des lands daaromftreeks doen kennen .
Mr. JWWTTN,ZR, een Duitfcher van Geboorte, Gouver.
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Verneur van den Zoon van GEORGE STAUNTON , welke Zoon den Gezant als pagie toegeftaan was, gaf,
met Kapitein CAMPBELL een tocht na den mond der
Rivier Pei-ho gedaan hebbende, des berigt (*) . Naauwlyks waren deezen teruggekeerd aan boord van de Lion,
of men zag verfcheide Chineefche Jonken aankomen ,
gelaaden met leevendig vee, ooft, groente en andere
eetwaaren, in zo groot eene menigte, dat de Engelfchen
'er flegts een gedeelte van* konden aanneemen, en ge .
noodzaakt waren , bet avenge terug to zenden . „ Veelti, ligt," zegt de Schryver, „ zal bet belangryk genoeg
• zyn, bier eene lyst mede to deelen van bet Been op
,, eenmaal gezonden jwerd . Zie bier dezelve : --„ Twintig osfen - honderd en twintig fchaapen • honderd en twintig varkens - honderd ftuks gevo .
• gelte - honderd eendvogels - honderd en zestig zak• ken meel - veertien kisten brood - honderd en zes .
• tig zakken gewoone ryst - tien kisten roode ryst
• teen kisten witte ryst - tien kisten fyne ryst -- tien kis• ten thee - twee en twintig doozen gedroogde perfikken
• - twee en twintig doozen ingelegde of geconfyte vruch„ ten - twee en twintig kitten pruimen en appelen -• twee en twintig doozen ockras - twee en twintig doo• zen ander€ fruit - veertig manden groote konkommers
,, - duizend kwetfen - veertig bundels latouw of falade
• -_ twintig maaten erwten in haare fchaapen - duizend
• water-meloenen - drieduizend muskus-meloenen -• etlyke kruiken zoeten wyn , en aangenaame fterke
• dranken - tien kisten kaarfen -- en drie manden
." -- In denzelfden overvloed, en op de• porcelein
zelfde
edelmoedige en weldaadige wyze , ontvingen de
Engelfchen geftadig mondbehoeften, zonder 'er ooit om
to moeten vraagen .
Vervolgens befchryft onze Reiziger, hoe de Engelfcho
Gezant door twee Mandarynen van rang aan boord ontvangen werd . Zeer leezenswaardig is de befchryving
der Gefchenken, door den Koning van Groot-Brittanje
voor den Keizer van China beftemd. In dezelve bekleedt
(*) Deeze HUTTNER heeft ook eene Reisbefchryving uirge •
geeven , waarvan de Nederduitfehe Vertaaler belooft , in 't
vervoig, tot ophddering, gebruik to zullen maaken . Intusfchen hebben wv de Vertaaling dier Reize ontvangen , gedrukt by A . en Y. Honkoop ; wy zullen 'er, binnen kort, ten
berigt van geeven .
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kleedt bet Planetarium de eerfte plaats (*) . Het in,
fcheepen en vervoeren dier Gefchenken is breedvoerig,
en doormengd met aanmerkingen over de Chineefche
Vaartuigen . Voorts beflaat de Lastbrief van L')rd MACARTNEY aan Sir ERASMUS GOWER, Kapitein op de
Lion en Bevelhebber van bet geheele Eskader , geen
kleine plaats in deeze Afdeeling . Een Lastbrief, welke
de fcherpe aanmerkingen van den Heer COSSIGNY,
aan den voet des blads 'er bygevoegd, Diet ontgaat ; de
bedoelingen der Engelfchen in dit Gezantfcnap en daar
by gevoegde tochten in den ongun1 igften dag ftellende .
Len gepast tegengift tegt n de inorkende bedoelingen,
feeds in her Werk vermeld,
Her X[I[ EI)ofd,}uk is beftemd ter befchryving van
de Vaart des Britfchen Gezantfchaps van de Stad Ta.koe,
langs de Rivier 1-ei-ho, tot de Stad Tong-choe foe, op de
reis na Peking. De eerfte Afdeeling vermeldt de Reis
van Ta-koe, langs de Pei-ho, na Tien-fing ; bet Gefprek
des Gezants met den Onderkoning van Pe-che-li, en byzonderheden op den weg ontmoet. Veel vreemds houdt
bier de aandagt der Leezeren hezig ; vreemds Diet alleen, maar ook weetenswaardigs : terwyl de vergelykingen, zo van den Engelfhen Schryver, als de daar
by gevoegde van den Vertaaler, en eigene en overgenomene, aan dit berigt van de doorgevaarene Landftreeken van China geene geringe waarde byzetten .
„ De' :tyding, dat bet Gezantfchap naderde," fchryft
STAUNTON, „ verfpreidde zich met groote fnelheid door
• de nabuurige Steden en Dorpen ; de menigte der Vaar• tuigen, van allerhande fbort, die de oppervlakte der
• Rivier bedekten , was 'err een fpreekend bewys van .
• Een verbaazend gedrang van menfchen vergaderde
• op de oevers langs de rivier , waar van fommigen
„ reeds een langen tyd gewacht hadden, om den trein
„ to zien voorbyvaaren ; terwyl de Vrouwen, zoo bloo
„ als nieuwsgierig , van achter de deuren of over de
• muuren kceken, om een gezigt, voor haar zoo vreemd,
• to genieten . 't Is waar, fommigen van de ouder da„ mes
(") Men zie, ten aanziene van dit hoofdgefchenk, 't geen
wy onzen Leezeren verwittigd hebben in ons Afengelwerk voor
den Jaare 1799, bl . 607 .
LETT . 1800 . NO . 11.
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• mes doopten bykans hare kleine voetjes in de rivier,
„ ten einde de Vreetndelingen wat meer van naby to
„ zien ; maar bet jongere gedeelte derzelven bieldt zich,
„ over bet algemeen , op den achtergrond . De Reizi• gers, van hunnen kant, vermaakten zich door een
„ onafgebrooken reeks van voorwerpen, die alien nieuw
• voor hun waren. Her gelaat des lands en zyne in„ woonders booden bykans ieder oogenblik iets aan,
• verfchillende van hetgeen men elders ziet."
Der
Chineefen Landbouw en hunne Zoutwerken trokken byzonder de aandagt.
De tweede Atdeeling deezes Hoofdfluks is beflemd
tot eene Befchryving der Stad Tien-fing , en van merkwaardige byzonderheden, die Stad en de Chineefen in 't
a,lgemeen betreffende. De naam dier Stad betekent in bet
Chinccsch zo veel als Hemelfche Plaats , en wordt dezelve in alle haare bekoorlykheid voorgefteld . De ont •
moetingen aldaar waren gewigtig ; bet onthaal prachtig ;
onder dit eene befchryving van een Chineesch Tooneelfpel . - „ De Mandarynen van t'ien-fang verzekerden,
• dat de Stad zevenhonderd - duizend zielen bevatte
• bet ongeloof yk getal aanfchouwers, welken zy op .
• leverde, maakt die berekening waarfchynlyk ; al ftaat
„ men ook toe, dat 'er uit de nabuurfchap van Tien-fing
„ veele lieden waren toegevloeid, welken de vreemdheid
„ van bet gezigt derwaards rogt gelokt hebben : want
,, daartegen moet men 'er eene billyke evenredigheid van
„ Vrouwen en Kinderen, waaar van zich flechts weinigen
„ onder den nieuwsgierigen hoop vermengd hadden, by„ voegen . De Jonken, welke talryk genoeg waren , om
„ bykans de geheele oppervlakte der wateren, welke
„ deeze handeldryvende Stad doorfnyden, to bedekken,
• bevatten veele duizend menfchen . De mannen, die
• deeze Vaartuigen beftieren, zyn bet Diet alleen, wel• ken zy tot wooningen verilrekken . De vrouwen eit
„ kinderen, zoo wel der hoofden als der matroozen diet ;
• booten, houden ook geftadig bun verblyf aan boord
,, derzelven . Veelen van bun zyn daar gebooren, en al• len flyten 'er hun leeven . leder flrand is vreemd voor
• hun, en de aarde eene hoofdflof , waar op zy zich
• maar widen waagen ( 1) ." Elders van deeze Vaar-

tuig(*~ VTy kunnen niet nalaaten , eene Aantekening, flit cos.
SIG
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tuigbewoonders
en well , vaA die der Graan-jonken ,
fpreekende, drkt de Schr~ver Ach in deezer voege uit :
„ Op bet dek van iedere deezer groote Jonken, is eene
„ lange rei kamers , door verfcheide huisgezir nen be .
„ woond. Men rekende , dat ieder deezer vaartuigen
• niet minder dan vyftig perfoonen bevatte, en dat 'er
• tusfchen Tong - choe - foe en Tien - fing ten mintlen
• duizend zulke Graan -jonken waren , 't welk vyftig .
„ duizend inwoonders uitmaakte . Een onnoemlyk ge .
• tal andere, kleinder en grooter, vaartuigen, van verfchillende foort, ging, getladig, de rivier op en ne• fchillende
der, der, of lag voor de Steden, die, op de oevers ge•
• b ouwd, bouwd, de rivier bezoomden . Het getal der lieden,
• welke zich aan boord van deeze andere vaartui„ gen bevonden , bedroeg ten minflen ook weder vyf• tigduizend zielen .
beliep de bevolking dee .
„ zer beweegbaare wooningen , op een enkelen tak
• eener rivier , een aantal van honderdduizend per .
• foonen ."
De aanleidende oorzaak tot bet ongenoegen, welk de
f hineefen, en byzonder de Chincefche Regeering, tegen
de Engelfche Natie hadt opgevat, wordt met den aan .
yang der derde Afdeeling ontvouwd , en , zo als zich
begrypen laat , ten gunfligflen voor de Engslfchen.
Voorts bevat dezelve het vervolg der reis des Gezantfcbaps van Den-fang tot Tong-choe foe, met veele gewig-

Ms

~crrY ontleend , bier by to voegen .

„ In alie Steden van

China, leidt een gedeelte des Volks etn zwervend l eeven. i n
Kianton heb ik de Stad, uit famengevoegde vaartuigen beflaan-

de, die op de rivier is, gezien . Zy zyn in rein gefchaard,
en maaken flraaten uit . 1k heb hooren zeggen, dat hct aan
deeze waterbewoonders verboden is, bun verblyf aan land to
houden . Zy zyn 'er gebooren , en flyten 'er hun leeven . 1k
weet niet, of dit een godsdienflig gebod, dan of het een be.
vel der Stadsregeering is , die lien noodzaakt , hun verblyf
op bet water to houden, en welke de heweegreden daar van
is.
Een geloofwaardig perfoon . die vyf jaaren in Kanton gewoond heeft , en de Chineefche tall fpreekt, heeft my
gezegd , dat to Kanton het getal der lieden , die verpligc
zyn in vaartuigen to woollen , omtrent driehonderd-duizend zielen mag beloopen , daar onder begreepen de ligte
vrouwlui , weaker aantal men op veertigduizend mag rekencn y
en die in de Stad niet aan land mogen blyven ."
Kk
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wigtige byzonderheden op die reis, gefcliikt om ons bet
Chineefche Volk in veele opzigten to doen kennen . Dark
wy liebben reeds bet perk, 't welk wy ons voorgetl:eld
hadden , overfchreeden , en moeten, fcboon noode
van dit Werk afftappen .

Lykrede op WASHINGTON ; gehouden it; den Tempel van Mars,
den 2 fiien hluviofe (8f1en February), her 8fte Yaar der
Franfche Republiek , door LOUIS FONTANES. Uit her Fransch
vertaald. Te dnifleldam , by A . B . Saakes , i8oo. In gr .
8vo. 30 bl.
Treurzang, by her plechtig vieren der nagedachtenis van WASBI•N GTON, in de Maatfshappy van Verdienften Felix Mcritis y
den ii DMaart i8oo . Uitgelproken door Mr . jOHANNES KINxERs edvocaat to Amfterdam . Te Zwfterdam , by J . ten
Brink Gerritsz ., r8oo . In gr . 8vv . 32 bl.
't r 7 yn niet de leevensbyzonderheden van den grooten WASrIINGTON, met cen dpr verhaal van weike de Burger
FONTANES zyne Toehoorers bezig houdt .
De voornaamlle
derzelven, vooral wat 's Mans openhaar leeven aangaat, als
bekend onderfleliende, bouwt by daar op zyne Lofrede, bevattende een tafereel van de groote bedryven, in Welke de
doorluchtige Amerikaan , in de hoedanigheden van Held,
van Staatsman enx van Verlosfer van zyn Vaderlan ±, omferflyken roem heeft verworven . Eene gelukkige keuze deeden
de vereerers van WASHINGTON'S naagedagtenisfe, de taak dcs
i}aatelyken herdenkens aan dezelve den Burger FONTANES opdraagende . Zoo Wei als bet onderwerp Lien Redenaar,, is
bier de Redenaar her onderwerp waardig
Doorgaans ontznoet men trekken van welfpreekendheid, die zoo wel den
man van kunde in zyn vak, als den warmen bewonderaar
van zynen Held aankondigen . Zie hier een enkelen trek a
pitwyrende, hoe in WASHINGTON waare grootheid met ongekunilelde eenvoudigheid vereenigd was . „ Ter naauwer nood
„ waxen 'er vier jaaren verloopen, federt dat by (WASHING• TON) bet befluur verlaaten had .
Deze man , die langen
• tyd de legers aanvoerde, die hot hoofd was van dertien
„ Staaten, leLfde, zonder eerzucht , in rust en kalmte op bet
„ land , in 't midden van uitgebreide goederen , door zyne
• handen bebouwd, en onder talryke kulden, die zyne zor• gen in de woestenyen der nieuwe wacreld vermenigvuldigd
t , hadden . Hy kenmerkte bet cinde zyns Jevens door alle
y, buisfelyke en a art .va leriyL deugden, na hetzelve roemryk
, to

Z

Lc: F O N T A N E S, t,YKREBE . --- J . K I tM K I tt , TREt7R2ANG .

477

„ to hebben gemaakt, door al de hoedanigheeden van den
„ rechtichaprn Krygsheld en Staatsman . America wierp met
„ eerbied de oogen op het eenzaain verblyf dat door zynen
• Verlosfer bewoond wend ; op dat eenzaam ve .biyf, waarin
„ zo veel roetns bevat was , waaruit dikwerf zulke wyze
,, raadgeevingcn kwamen, die geenen minderen invloed had• den dan in de dagen toen by met gezag beldeed was : zyne
~, medeburgers beloofden elkander zynen raad nog lang to
• zullen volgen ; maar de dood heeft hem eensklaps wegge.
,, rukt , to midden van de aangenaamfle en waardigfle bezig .
• heeden van den ouderdom ."
In den zelfden fmaak als FONTANES, heeft onze vryheid.
minnende Landgenoot ICINKER zyn onderwerp behwwndeld By
manier van vouraffpraak maalt by, in onrym, van WASHINGTON'S karakter en verrigtingen eene b'eknopfe fchets , om de_
zetve , vervolgens, in dic?btmaat, breeder uit to werken . Veel
fchoons en dichterlyks bevat die fchets ; fchoon ons wel
eons eene uitdrukking is voorgekoomen, nicer fchynbaar verhe .
Yen, dan natuurlyk en eigenaartig : b . v . daar WASHINGTON
gezegd wordt , de zon van bet geluk der Amerikaanen ter
Oostkiwme to hebben gedreeven . Zo waarergens , bier ten
min "en , gelds bet Horatiaanfche flerum ubi plura nitent,
&c. Niet kwaalyk bevielen ons , onder andere, de volgen.
d e regeis, de hoofdtrekken van WASHINGTON'S karakter , in
een kort beftek , vermeldende , welke wy , ter proeve,
sullen oveineemen .
't Zegt weinig, in een' Rill' en kalmen flroom der tyden,
In een' gewonen (land , in een' bepes kten kring,
't Gewoel der driften , ads ze ontwaken , to beflryden
En of to wenden, met beleid en nzatiging .
't Zegt weinig, in 't genot van tulle hWsvermaken,
Op 't pad der onfchuld flil en vreedzaam voort to gaan,
By 't ruifelzen van een Leek zich - zelven to bewaken
,Verr' van het bulderend geraas van d'Qcedan . ---Nlaar door een donkey woud, gefchud door felle orkanen,
Door hoop en vrees ontrust, daar 't oog geen uitkomst ziet,
Door hinderpalen heen zich-zely' een (poor to banen,
Naar de aangewezen ftreek - als 't onze plicht gebie& ;
Met laf to rugg' to zien naar 't oord, dat wy verlieten,
Waar 't vergenoegen ons een zachte rustplaats hood ;
Een' onverzaagden blik naar 't hachlykst doel to fchieten,
En rustig voort to gaan in 't aanzien van den dood ;
Nooit naar de tooverliem der vleie'ry to hooren,
Verleiding, die ons zwak be/piedt, to wederfiaan,
Ex, als ze onze eerzucht fireelt . die drift in 't hart to [mores,
Haar, als ze blaakt en zwelt, kloekmoedig neer to /lean :
K k 3
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En eindelyk de hand der dankbaarheid to ontwyken
Te vreden, dal ons fechts een gunflige uitkomst kroon',
Ten toppunt van den roem niet duislend to bezwyken,
Te wenfchen, dat de rust then noesten arbeid loon' ; . . .
Ya ! - dit doer ons de deugd in 't helderst licht aanfchouwen,
Does ens van Washington den ruwen omtrek zien . Dichterlyk en verheven is de zielsverheffng tot God, met
welke deeze Treurzang words befloten .
Gy, in wiens adem we ons bewegen, zyn en leven,
Die elke dryfveir in bet menschlyk hart befpiedt ,
Die iedre neiging ktnt, ,vaardoor bet wordt gedreven ,
liens oog 't verborgen doel der vrye daden ziet ;
Gy , wien 't ver/land niet denkt, de zinnen niet ontdekken ,
De reden niet bevat ; die wel in 't donker fchuilt,
Maar,, in bet zedenryk, ons wilt ten Vader ffrekken ;
Tot wien de dreefheid zucht, de wanhooop gilt en built ;
Cy, Eeuwige, tot wien de deugd zich voelt verhe$en!
loorm Washingtons ! - Stel ons bun voorbeeld voor 't gezicht,
Laat hunne daden ons ontvonken! Laatze ons trefen ;
Toon ons, by 't fchynzel hunner grootheid, onzen plicht!

Onderzoek, wat 'er zy, nopens bet geloof aan Toveryen en Spoo .
ken . 4lom to bekomen . In gr . 8vo . 38 bl.
it Onderzoek is in den form eener Verhandeling opgetteld.
Naa eene vooraffpraak over bet fchadelyke der vooroordeelen, en de daaruit volgende verpligting van elken Menfchenvriend , om dezelven , zoo veel mooglyk , weg to ruimen,
houdt de Schryver de volgende orde in 't oog .
ro . Geeft by, naa eene inleiding over de noodzaaklykheid
eener opzethke overweeging dezes onderwerps, eenig
denkbeeld, betreklyk den oorfprong en de voortgangen
van bet gevoeler. : , 'er hebben Toveryen plaats,'er zyn
Spooken ."
2• . Tracht by de ongegrondheid der zaak zelve to doers
zien ;
en 3 0 . geeft by de middelen op, die (zyns inziens) degfchikt
fte zyn, om deze fchadelyke gevoelens met het meeste
nut tegen to gaan, en dus eene wezenlyke hinderpaal
van bet menschlyk geluk ult den weg to ruimen .
Met betrekking tot bet eerfle deel , toont de Schryver de
moeitykheid om den juisten oorfprong van het gemelde geXoelen op to geeven , en betoogt dat eigenbelang en priesterlist
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IPSt dit gevaelen ten alien tyde bebben aabgekweekt en flaande
gehouden.
Ten hetooge van bet tweede gedeelte , toetst de Schryver
eerst de zoogenaamde redenen voor bet beflaan van Toveryen , welke redenen op den bybel en op de ondervinding
gegrond worden : fly toont aan, dat de Bybel geenen genoeg .
zaamen grond voor dit gevoelen geeft ; en wat de ervaring
betreft, zonder zich in to laaten met de vertellingen van bakers en oude Wyven , noch met de Gochelaryen van eenen
Pooljchen Meester, eenen Pinctti, en anderen, die toch alleen
op de Phylica experimentalis gegrond zyn , ontzenuwt by bet
denkbeeld van betoverde kinderen 3 ult de inlichtende berichten van kundige geneesmeesters en eerlyke bedden-floppers ;
toonende to gelyit, dat dit gevoelen hoogst onteerend voor
bet weldaadig Opperwezen to achten is .
Wat voorts bet
denkbeeld van Spookeryen en Geestverfchyningen betreft, hiervan Ieidt by de ongegrondheid af :
a . Uit de onvolkomenheid der meeste verhaalen van men-6
fchen, die jets gehoord, doch Met gezien hebben, als
waarin men hunne overfpanne verbeelding ten duidelykflen ontwaart ;
en b . uit de ondervinding , dat dergelyke gehoorde zaaken,
moedig onderzocht, altoos op bet betachlyke uitliepen .
De verhaalen by overlevering door den Schryver by aanhou.
dendheid valsch bevonden zynde, komt by eindelyk tot die ,
welke door ooggetuigen bevestigd worden ; en ten dezen opzichte betoogt by , dat verbeelding , angst , of een folterend
geweeten, alles uitwerken ; en voegt 'er de algemeene aanmer .
king by, dat de Spookverhaaten meestal eenen gereederen ingang vinden onder die Volken, welke zich bet minst op algemeene verlichting kunnen beroemen : terwyl by eindelyk de
ongegrondheid van eene doorgaands bygebragte bybelplaats
voor de fleliing : 'er zyn Spooken, to weeten Lucas XXIX : 37,
('t welk zeker eerie drukfeil is, en zyn moet : Luc. XXIV; 37)
aantoont .
(Nog eerie drukfout merken wy aan : de aanhaaling, naamlyk, van Sam . XXVII, pag, 14, zal zeker twee regelen verder
moeten flaan , achter de woorden : Tiveresfe van Endor, en
zal dan moeten zyn : r Sain . XXVIII .)
Met recht noemt de Schryver de gemelde flelling eene wezenlyke hlnderpaal voor bet menschlyk geluk , dewyi zy heure
ilagtoffers zoo vaak van rust en kaimte berooft, volwasienen
tot angst en fchrik by de geringfte voorvallen vervoert, en
vooral kinderen dikwerf voor hun geheel leven ongelukkig
tnaakt . Onder de middelen, om deze vooroordeelen best tegen
to taan , telt de Schryver vooral : ernflige redeneering, en
aanzetting tot onderzoek, by bejearden ; zorg van ouders en
opvoedexs, om dit fchandelyk bygeloof aan kinderen nict in
X k 4
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to planten, door hen met vertellingen van fpoolten, toveryen,
enz, bezig to houden, of met niet beItaande perfoonen of zaaken , by pligtverzuiin , to bedreigen ; moetende zy veelcer
hunne icinderen of opvoedelingen aan afzondering en duisterheid gewenuen, en hun redenlyke begrippen van God, en zya
weldaadig albeftier , inboezemen ; kunnende ook (naar zyn
oordeel) de Leeraaren van den Godsdienst, door voorzichtige
held en overleg , veel toebrengm , oin deze dwaalingen , by
gepaste gelegenbeden, als beledigend voor bet hoogfte Wezeny
en onbettaanbaar met waaren Godsdienst, tegen to pan .
By deze Veihandeling zoude (volgends de Voorrede des
Schryvers) een ander ftukje over den beruchten DoEtor Ludeman, fchoon van cene andere hand, gevoegd zyn geworden ,
zo niet de dood van deszelfs opfteller hierin verandering
badt to weeg gebragt ; doch daar de hier aangekondigda Verhandeling reeds afgedrukt was , wettigde de Schryver de aan •
vraag van den Uitgeever, om dezelve in 't licht to zendent
ook verldaart de Schryver, nog niet to weeten, of by zyn
oogmerk ten tyde der uitgave, om hier lets over bet Waar;teggen en zoogenaamd Geestenbeziveeren in 't vervolg by to
voeger., tin uitvoer zal brengen . Floe bet zy, deze Ver.
handeling is met een menschlievend oogmerk gefchreeven,
en verdient daaroin , gelyk ook wegens het ordelyke der behandeling , lof ; echter is bet niet wel mooglyk , dit belangryk onderwerp in een beflek van twee-en-dertig blad2yden volledig of to doen ; vanhier , derhalven, dat men
veele zaaken hier flechts vindt aangeftipt, die wel eene meerdere ontwikkeling vereischten ; vooral is de wyze van be .
toogen hier en daar wat al to ineengedrongen en to oppervlakkig , en de gewigtigfle tegenwerpingen zyn fechts met
cen enkel woord afgekaatst. De Schryver moest bedacht
hehben , dat zyne redenen vooral ingericht zyn , om ongeoefende , ligtgeloovige , en aan vooroordeelen gekluisterde,,
natuurgenooten van hunne dwaalingen in dit ftuk te geneezen ; en dit gefchiedt niet door magtfpreuken, of algemeena
trekken ; neen! bevatlyke redeneeringen,welgekozene voorbeelden, en overtuigende bewyzen, op ondervinding en gezond
menfchenverftand gebouwd , worden hiertoe vereischt ; en
van lien kant befchouwd , is dit ftukje ons niet zeer doel.
treffende voorgekomen. Zo, derhalven, de Schryver dit onderwerp ooit in een tweede ftukje voortzet, dan raaden wy
hem eene uitvoerigere behandeling en bevatlyker voordragt
zeer aan . Intusfchen gelooven wy , d+t deze taak v66r
h .-m reeds afgedaan is, met de uitgave der twee , door
de Bataaffche Maatfchappy Tot Nut van 't 4lgemeen onlangs uirgegeevene , en door haar met recht bekroonde f
Verhandeiingen , ten betooge van bet ongegronde , onzedelyke en fclradelyke der vooroordeelen omtrent de Waarzegge'
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,reryen , Toveryen , cpookeryen , en van andere daar crude
verbondene vooroordeelen ; benevens eene oplosfing der tw'ff-lin .
gen die, tot . flaaving van deeze voor ooracelen , uit de Heilige
Schrift gewoonlyk worden bygebragt .

Spookeryen . Korte Vertellingen pit bet Ryk der Waarheid, door
s . C. WAGENER . Met Plaaten . etmflerdam, by W, Holtrop,
18co . In 1amo. 186 b4
gelooven , dat de voortzetting van dit Werke, vats
W ywelks
eerlle Stukje wy in den voorleeden Jaare (*) verflag deeden, door elken waarheidlievenden uiterst heilzaam geacht zal worden , tot fluitin4 van bet nog maar al to zeer in
!twang zynde vooroordeel, nopens het bettaan van Spooken of
Geest-verfchyningen . Wel is waar, dat reeds vericheide menfchenvrienden zich als om ftryd beyverd hebben, ow redeneer •
kundig bet denkbeeld van Spook •: n to logenftraff.m ; doch de
nenigte van ong-rymde, en in den eerilen opfl ;g oncerKlaarbaare, verfchyningen doen nog altoos d,n 1igtgelooviger, of
tot onderzoetc to weinig mood bezittenden, dc vrm-, in 't will.
den brengen : „ hoe zal men dit of dat toch verdaar .-n, zoi
der zyne toevlucht tot het beftaan van bovcnnatuudyk ::, of
Spook-verichynfelen to neemen?" en om hierin den zwakkcn
mensch re gemoet to komen, en hem de vteemdfle vocr v aIlets
op eere natuurlyke wyze to verklaaren , heeft dc verdienstlyke
WAGENER deze korte verhaalen vervaardigd ; terwyl de wyze ,
waarop by dezelven heeft ingeric It, zeker zeer veel nuts kan
doen : in byna elke vertel ino, naamlyk, worden de vermeende
Spookeryen zoo kunftig voo gefteid, dat de eenvouw-g- Lezer
telkens zcg en zai : „ nu ; dit is toch een onbedrieglyk Spook .
verfchynfel!" in lien toeftand van overipanne verbeeiding
leest by dan do oplosfng, en bet bedrog vertoont zich , nu
meer-, dan min-kunftig, voor zynen geest.
Met veel genoegen hebben wy dus ook dit tweede Stukje
geleezen , 't wdlk, tevens in eenen aangenaamen en onderhoudenden flyl is opgeflel- .1 . Drie-en-tw';ntig byzondere afdeelin .
gen inaaken den inhoud van 't zelve uit, waarvan de opfchriften, even als in bet eerfte Stukje, bet voorkomen van werklyite Spookeryen hebben .
Natuarlyk is de eene vertelling
kunfliger faamgefteld en merkwaardiger dan de andere, naar
gelang van het meer of minder bedrogvolle des gevals zelvcn ;
alle de verhaalen fchynen echter op waarheid, en overleveringen van gezag, gegrond te . zyn . Wy willen onze Lezeren
weder lets ter proeve voordisfchen, en btpaalen ons . wegens
de grootheid der n:eeste overige verhaalen , tot het ftukje,
getiteld :
„ De
w,' 7i' cr7P ,rl•p', 17(,"W. letta~'G'f. v(1()t ?''C)9 . f'a St, bl- 47 .
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„ De geest van eenen overledenen huwt Tyne dogter Wt.

„ In bet jaar 1794 deed ik, in gezelfchap van eenige vrien .
den , een plaiferreisie naar Dresfchowitz , twee mylen van
Praag . om aldaar eenige dagen op bet land door to brengen .
By onze aankomst in de herberg verhaalde de waard ons,
als eene nieuwigheid, dat een voor eenige weeken geftorvea
boer , alle nagten, aan zyne fchoone dogter verfcheen ; dat
deze tot hier toe geen moeds genoeg had gehad, om hem
naar de oorzaak zyner verfchyning to vraagen , doch dat zy
bet aau haaren biegtvader, een Capucyner gz~estenbanner, ontdekt had , en dat doze voorneemens was , den volgenden
nragt de komst van den geest of to wagten, en hem by zyne
verfchyning to bezweeren . Myne nieuwsgierigheid naar den
gamenhang dezer zaak deed my den Capucyner, die in dezelfde
berberg t'huis was, verzoeken , by de bezweering tegenwoor .
dig to mogen zyn . Hy beg my dit in den beginne plat af ;
doch nadat Wy to zamen eenige flesfchen hongaarfchen wya
geled , gd hadden, nam by 'er genoegen in, dat ik, als draager
van htt wywatervat, met hem dit avontuur zoude bywoonen .
„ Daar myn oogmerk was, den gewaanden geest, indien bet
nogelyc ware, to ontmaskeren , vernam ik in filte naar
de wyze , op welke de fpooltende hoer gewoonlyk verfcheen,
en bekwam naricht , dat by door den tuin in het huis, en
vervolgends in de kamer van bet meisie plagt to komen .
,, tfen foutmoedige knegt was van ons gantfche reisgezelfchap de eenigfte, welke zich nevens my met bet onderzoek
der zaak wikde inlaatcn , nadat ik hem eene gcevenredigde
belooning daarvoor had toegezegd . Hy moest tegens den nagt
zich in den tuin verbergen, zoo , dat by wel zien , maar niet
gezien kon worden . Voords beval ik hem , zich behQorlyk
to wapenen , en hec fpook by bet inkornen wcl vry to laaten
voorbygaan , doch by bet to rug keeren hetzelve moedig
tegen to houden . Om zynen tegenttand meerder nadruk by to
zetten , gaf ik hem een met fchroot geladen piftool, en be .
loofde hem bet fpook to zullen naarfluipen, en het van agteren aan to grypen in hetzelfde oogenblik , dat by bet van
vooren zou tegenhouden . Reeds om negen uuren des avonds
verzamelden wy ons in de kamer, waar de geest gewoonlyk
plagt to verfchynen, en wierden van moeder en dogter vriendelyk ontvangen . Gewyde brandende waschkaarfen, crucifix,
wyrook- en wywatervat werden op de tafel gezet . Brevier
en bezweeringboek lagen in gcreedheid, en moeder en dogter moesten zich to bed begeven . De Capucyner trok langzamerhand zyn misgewaad aan, zette zich aan de gewyde ta .
fel, en bad . Ik fond, in eenen wyden mantel gewikkeld ,
waaronder een goede hongaarlche label en een geladen
piftool verborgen waren , aan bet vend:}er , en befchouwde ,
our-
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ongeduldig wagtende, de donkere luciht , welke cen fpoedig
onweder deed vreezen .
„ i indelyk Monk de beflisfende klokflag van twaalf. Met
den leatflen flag fprong de tuindeur open, en met zagte tre .
den naderde iets de deur van de kamer . Plotslyk trad in
dezelve een witte reus , op wiens romp een vuurig doods.
hoofd vonkte . Hy naderde , met afgemeeten fchreden , den
Pater , en bleef pal voor hem ftaan . De eerwaarde [leer, in
plaats van zich brevier en bezweeringboek ten nutte to n,aaken , vergat zyn geheele heftudeerde rol , en begaapte met
ftaarende oogeta en open mond deze verfchriklyke geitalte .
-- Zy was indedaad verfchriklyk !
• De Geest fcheen medelyden met den armen bezweerer to
hebben, en wendde zich naar bet bed, waarop de beide vroctr
wen van angst diep onder de dekens waren gekropen . ily
meende juist de lakens en dekens van-het bed of ce rukken,
toen de Pater, een weirig van den eerflen fchrik bekon :n,
wyrook in bet vat ftrooide, en de bezweering bei;on to lez ,--n .
Terftond hield de geest op de vrouwen verdier to veront
rusten, en luisterde aandagtig naar de latynfche gcbeden fen
hoogiten verheugd over bet gelukkig gevolg van zyne bez votering, vroeg hem de Pater : „ Alle goede geesten lov,;n God ;
• den Heer ; wat is uw begeeren ?"
• Op deze vraag fcheen de geest gewagt to hebben . fly
keerde zich terllond naar den muur, en fchreef op de ;ize!
ven, zwart en taatnlyk leesbaar, in de Boheemfche taal : 1V'fys;e
dogter huwe CHRrsTOFFEL w ;Nzett, den redler myns levens,
en laate drie misfen voor myne arme ziel [even .
Oogenbliklyk daarna ging by, met den vinger op bet fchrifc wyzende a
de deur uit .
• 1k volgde hem op den voet . Hy nam, zonder vuurigen
kop , zynen weg door den tuin . 1k ylde, met den hlooten
fabel in de eene, en bet piftool in de andere hand, hem
naar. Nauwlyks was ik in den tuin , toen de daar op fchild_
wacht ftaande knegt , met den uitroep : „ Houd Eland ! of
ik fchiet u overhoop 1" den geest den weg affneed Hy, geenen aanval vermoed hebbende , maal;te fchielyk regts om ,
en meende door de voordeur van den tuba to ontfnappen .
Doch nu hield ik hem den blanken fabel voor , en myn :
• Sla, fchurk! wie zyt gy?" bragt hem verder geheel in
verhystering . Intusfchen floes by, zich dus in bet nauw ziende, nag een oogenblik vertwyfeld met een tuinltaak om zich
been ; doch fpoedig pakte do knegt hem van agteren by den
nek , en wierp hem op den grond . „ Om Gods wil, myne
„ Heeren!" riep by, „ fchenkt my bet leven ! Ik ben Chris• toJfel W'nzer ; heht flegts de goedheid met my ce gaan ;
Lr , nauwlyks twintig fchreden van bier is myne woonin ; ; zul=
braave heeren kan en wil ik gaarne alles ontdekken ."
De .
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, Dewyl bet juist clerk regende , zoo lieten wy ons deze
nodiging in eene geestenwoonir g welgevallen , en gingen
ttret hem mede. Daar gekomen zynee , begon de ontmaskerde dus
• 1k redde eens den vader van bet meisje, dat ik nu reeds
• eenige nagten verontrust heb, bet leven , met gevaar van
• bet myne . Hy beloofde my daarvoor uit dankbaarheid
„ zyne dogter, dewyl by moist, dat ik haar beminde, en dat
„ zy my ook wel rnogt lyden . Korten tyd daarna begon fir
„ als fchrynwerkers-gezel eene reis, van welke 1k voor veer• tien dagen to rug keerde , en vond, helaas ! den redelyken
„ man dood . De ryke nroeder gelooft nu aan bet woord van
,, d :n overledenen Diet gehouden to zyn , en wil my haare
„ dogter Diet geven , dewyl 1k arm b en . l k befloot dus haa.
„ re my bekende, fpookvrees my ten nutte to maaken, en
• haar door nagtverlchyningen tot bewilliging to noodzaaken,
„ vermits ik ligt kon voorzkn , dat zy my voor den geest
van haaren overleden Echtgenoot zoude houden . Waar.
• fchynlyk ben ik thans de vervulling myner wenfchen na• by . dewyl ik nu het doel myner verichyning -- om Diet
• aan de fpraak bekend to worden - op den muur gefchre.
„ vex heb . De moeder zal nu wel van gevoelen veranderen ,
„ al ware bet flegrs om Diet verder door den geest verontrust
„ to worden . Thans, myne Heeren! is myn noodlot in uwe
• handen. Zoudt gy my wel door uwe ftilzwygendheid geluk• kig willen maaken?"
• Hoe zouden wy onder zulke omftandigheden dezen fpooker zyn verzoek hebben kunnen ontzeggen ? - Wy verzekerden hem, dat by van ons Diets to vreezen had, en onderzogten vervolgens zynen opfchik nader .
• Hy had in de ondzrlte opening van een doodshoofd een
itok geftoken , aan welken een brandende lamp was vastgernaakt, en waaraan, digt onder bet doodshoofd , ten wit taken gthegt was, bet welk hem, wanneer by den ftok in de
band hield, tot over de ku'ten bedekte . Zyne fchoenen had
by voor de tuindpur laaten ftaan, en was op de bloote wine
kousfen bet huis ingefloopen .
• l g ;ng nu met den bedienden naar de herberg to rug,
en vond daar den Pater uitgelaaten van vreugd, over den
waan van eene arme ziel gered to hebben .
. . Den volgenden dag drongen wy alle by de weduwe aan,
dat zy de begeerte van haareu zaligen min zoude vervullen,
opdat by fpoedig uit het vagevuur mogt verlost worden .
Fet bygeloof zegepraa!de over bet eigexbelang, en de fpooker bekwam zyne gelitf le tot vrouw ."
De Plaatjens , ten getale van vier, in dit Deeltje ingevoegd, doen weinig of ter vermeerdering van deszelfs
waarde.
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VADERLANDSCHE
LETTER-OEFENINGEN.
Verhandelingen , raakende den Natuurlyken en Geopenbaarden Godsdienst, uitge~aeeven door TEYLER j e God.
geleerd Genootf hap . XIXde Deel. Te Haarlem, by
J . Enfchedd en Zoonen, en J . van Walrd, if ioo . In
gr . 4to . 192 bl.
eermaalen hebben wy , een en ander Deel deezes

Werks aankondigende , gewaagd van de keuze
M
der Vraagen , door TEYLER'S Godgeleerd Genootfchap
uitgefchreeven , als wonder gefchikt naar de Tydsom .
flandigheden, en uit then hoofde to belangryker en nutter . Deeze bedenking geldt ook ten opzigte van bet
Deel , thans voorhanden .
De herkomst der Vraage, Is 'er goede Grond, om, ge .
lyk in een en ander gedrukt Iherk gefchiedt , do Mofaifche en Christlyke Godsdienstlccr voor zo verre gelyk to
flellen met zommige Godsdiensileeren der Heidenen , dat
men ze eveneens kan afleiden en verklaaren , uit bloote
menschlyke befchouyvingen van do Hoofd/lofen en Natuurlyke Kragten des Heelals , of uit aloude herhaalen van
Sterrekurrdige Verfchynzelen , Mythologifche O~,erleeveringen, en verbloemde be/chryvingen van den loop der
Hemelfche Liclaamen 2
hebbe men to zoeken
in den geheel nieuwen , zo zonderlingen als ftouten
aanval van den Franfchen Burger DUPUIS , op den
Christlyken Godsdienst niet alleen, maar op den Godsdienst in 't algemeen , in zyn Werk, Origine de routes
les Cultes ou Religion Univerfelle (*) , fpoedig gevolgd
door een ander kleiner Werk van diens Landgenoot
VOL-

(*) Dit Werk beftaat nit Brie Deelen in .to, en cen Deel .
tie Figuuren, to Parys gedrukt, L'4n III de la Republique
fine & indivifible .
LLTT . 12,000 NO . 126
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ten zelfden einde ingerigt , getyteld : Les
IRuines , ou Meditation fur les Revolutions des Esn_
pircs (*) .
Het waren de Nederduli the Vertaalingen van bet laatst .
gemelde Werk, waarin, om met de woorden des Voorberigts ~ to ipreeken, , de Leden van TEYLER'S Godge.
„ leerd Genootfchap, door . den wil des Stigters verpligt
„ tot bet opgeeven van aarlykfche Prysvraagen, wel„ ker Beantwoording inzonderheid kan dienen ter op„ heldering van de voornaamfte Waarheden van den N,
„ tuurlyken en Geopenbaarden Godsdienst, ter verbrei .
„ ding van opgeklaarde, redelyke en gezonde begrippen
„ aangaande den eenen en anderen , en dus ter belfry„ aing z r wel van Ongeloof als Bygeloof, eene to
„ gepaste gelegenheid vonden, ter bevorderinge van bet
„ eigenaartig doel dier Stigtinge, om haar niet greetiglyk aan to grypen . Zelven volkomen overtuigd, gelyk
lyk zy zich altyd meenen getoond to hebben, van de
„ waarheid en waardy deezer eenige, onmisbaare fleun„ pylaar van . afzonderlyk en maatfchaplyk geluk, za„ gen zy, net dan met leedweezen en bekommering,
„ de greetige verfpreiding en nadeelige indrukken van
„ Schriften, in ons Vaderland, zo blykbaar bet weg„ neenren van deezen fleun en de uttrooijing van alle
„ Godsdienf}ige begrippen bedoelende, en oDrdeelden
• zich des, zo wel plichts- als geweetenshalven, gehou• den, om onverwyld bet hunne toe to brengen ter af• wending van bet dreigend gevaar in deezen ."
Hieruit werd de opgemelde Vraag gebooren , welker
Beantwoording zo veele zamenloopende vereischten in den
Vervaardiger van dezelve veronderttelde , dat bet verwagten van een groot aan-tal Verhandelingen , daartoe
fl:rekkende, ydelheid zou geweest zyn . Ook ontving men
niet meer dan twee Antwoorden, en was llegts den deezer
voldoende aan de bekende vereischten in Antwoorden,
dier Stigtinge toegefchikt . 't Zelve voerde ten tytel
Be lvaare Oorfprong der Mofaifche en Christlyke .
Gods
dien{*} Ts bet groote Werk van nupuis onvertaald, althans in 't
Nederduitsch, gebleeven , bet heeft dat van VOLNEY aan geene Vertaalers in once Taale cntbrooken ; gelyktydig kwamen 'er twee Vertaalingen in 't licht . Men zie derzeiver
lieoordeeling in de Letteroef, voor 1796 , bl . 6oi , en voor
i-'97, bl . J33 .
VOLNEY ,
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dienflen, onderzogt en verdecdigd tegen derzelver nieuive
Beftryders DUPUIS en VOLNEY .
Dan dit ethic werd, volgens bet eenpaarig gevoelen,
zo der Leden des Genootfchaps , als van Dire&eeren
der Stigting, genoeg voldoende bevonden, om den Schry .
ver de Guuden Eerri :unt toe to wyzen , en de Verhandeling in 't licht to geeven . Het openen van bet verzegeld Briefje deeds voor den verdienstlyken Schry .
ver kennen J . F . VAN BEEK C ALKOEN , van f'm/terdam , thans Buitengewoon Hoogleeraar in de Naiuurlyke Wythegeerte en Wiskunde to Leyden , alsmede Lid
van de Bataaffche Maatfchappy der TWcetenfchappen to

Haarllm .
Eene herhaalde leezing heeft ons de regtmaatigheid
dier Prystoewyzing, en de uitfleekendheid van dit Antwoord, doen kennen . De Schryver paart met cene uitgefirekte beleezenheid , oordeel- en uitlegkunde , beicheidenheid en eene groote maate van onizigtigheid
toegeevende waar by kan , flaat by onwrikbaar pal ,
waar bet op de hoofdzaak aankomt . Doordrongen van
zyn Onderwerp, geeft by zich fpaarzaam aan uitweidingen over ; doch deeze blyken telkens, Been gering licht
over zyn Onderwerp to verfpreiden . Een en ander ftuk
hadden wy, onder 't leezen, aangefbipt, als onzer overneetning dubbel waardig ; doch , met die neiging in to
volgen, zouden wy geene plaats hebben kunnen vinden,
om lets van bet geheel to zeggen ; welk laatfte, egter, by
ons, als meest aan onzen bekendmaakenden arheid voegende, de overhand bekwam . In deeze opgave zullen wy,
uit hoofde van de zaakrykheid deezer Verhandelinge,
zeer verkortend moeten to werk gaan .
VAN BEEK CALKOEN vangt aanp met eene naauwkeurige en getrouwe opgave der gevoelens van Dupurs en
VOLNEY , hunne eigene woorden bezigende. Zeer juist
is zyne opmerking , dat bet Werk des eerstgemelden ,
meet dan dat des laatstgenoemden, gefchikt is tot eene
regelmaatige wederlegging : bet mag ook de grondflag
heeten, op welken VOLNEY zyn Gefchrift, vol van trekken eener weelderige verbeeldingskragt , gebouwd heeft .
Dan, fchoon by, om deeze en andere duchtige redenen,
zich voorts tot bet Werk van Dupuis bepaalt, is zyne
Verhandeling zodanig ingerigt, dat by, den oorfpronglyken Mnvaller wederlegd hebbende , ook den anderen Beftryder , die gezegd mag worden zich van
L 1 a
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een ligter wapentuig bediend to hebben , uit den za .
del Iigt .
Aanvanglyk toont onze Schryver , en dit duet zeer
veel af, dat DUPUIS zich aan den algemeenen misilag
fchuldig maakt, waartoe de Beftryders des Christendoms
zo vaak vervielen , om, naamlyk, de Christlyke Leer
niet uit de oorfpronglyke bron , den Bybel, to ontleenen, maar to beoordeelen naar bet een of ander Godgeleerd Zamenftel , by byzondere Kerkgenootfchappen
aangenomen en omhelsd ; en dat by geene genoegzaame
kennis blykt to bezitten van de Leer der Openbaarir,ge, zo als die in de oorfpronglyke oirkonden voorhanden en to vinden is . ,, Wat Christlyke Godsdienst is,"
dit bewyst by breedfpraakig, „ laat zich niet naar ee• nig kerklyk Leerftelzel , maar alleen naar den Bybel
• beoordeelen ." Wat by daaromtrent bybrengt, verdient
de aandagt van alien, is overtuigend, en bier ter fnee .
d e bygebragt .
Brengt Dupuis bet geheele Christlyke Leerftelzel tot
I . dat van den Oorfprong des
drie Hoofdftukken ,
Kwaads en van den Veal des Menfchen, - II . dat van de
Leer der Herftelling door JESUS CHRISTUS , --- en III.
bet Leerfluk der Drieeenheid ; dit geeft VAN LEEK
CALKKOEN den leiddraad zyner Verhandelinge in de

band .
Het Eerfte Hoofdftuk voert ten opfchrift ,

over bet
herband van den Christlyken en _?oodfchen Godsdienst
met (lien van ZOROASTER in 't gemeen , en in 't byzonder over de Leer van den Oorfprong van bet Kwaad ,
naar GEN . II .
Met eene belliste overwinning treedt

by uit bet ttrydperk, met aan to toonen, in de eerfle
plaats , dat de Godsdienstleer van ZOROASTER , bier
kortlyk toegelicht, die niet voor de tyden van ESRA is
ontftaan, van laateren tyde is, dan de Boeken van MoSES en die der foodfche Propkeeten ; en dat, derhalven,
de afleiding van GEN . II uit de Leer van ZORoASTER
to eenemaal ongerymd is .
Hy laat bet hierby niet berusten, maar gaat opzetlyk
de bewyzen na, welke nupuis aanvoert, om den fabelagtigen oorfprong , zo van de ?oodfche als Christlyke
Godsdienstleere, uit derzelver Inhoud, volgens GEN . 11,
op to maaken. - Dupuis, naamlyk, wil bet gemelde
Hoofdftuk van mosES's eerfle Boek doen voorkomen als
ontleend uit de Mlythologie, omdat eene letterlyke verklaa-
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klaaring daarvan ongerymd is, en de Uitleggers van onderfcheidene Eeuwen dat Verhaal Allcgorisch verklaard
hebben . De Verhandelaar toont bier in bet vak der
Uitlegkunde t'huis to weezen, en befchaamt veele God .
geleerden, die, over dit Onderwerp de pen voerende,
veeleer bet Ongeloof in de hand werken, dan de zaak
der Openbaaring verdeedigen . Geldig is 's Mans aanmerking, dat de befchuldiging van ongerymdheid, waarmede men zo veel fchermt, alleen gegrond kan weezen
op cene verkeerde uitlegging van woorden en fpreekwyzen, en dat geen gezag van Uitleggeren bier geldt, maar
Hy laat aan
bet gezond oordeel moot beflisfen .
elk ter beoordeeling over, of, gelyk DuPUis wil, de
aanneemlykfte verklaaring van GEN . iI by de Terapeutcn
to zoeken zy ; aantoonende, dat DUPUIS in de Kerkly .
ke Gefchiedenis zich op geen minder bekende getuigen
kan beroepen , of een zwakker gezag ten fleun zyner
ftellinge aanvoeren .
Wil DUPUIS bet verhaal des meergemelden Hoofd .
fluks uit de Perfiaanfche Leer afgeleid hebben , omdat
de letterlyke zin van de Perfaanfche berigten der Zenda fiesta met dat verhaal overeenkomt , en dewyl de
Leer der Twee Beginzelen zo wel ten grondflage ftrekt
van bet Verhaal GEN . 11 als van bet Perfaanfche ; zyn
Tegenfchryver merkt , met grond van aangevoerde redenen, hierop aan, dat, hoe fchynbaar groot de overeenkomst in die Verhaalen ook zyn moge , men desniettemin een groot verfchil , by eene nadere vergelyking, ontwaart ; met verdere aanwyzing, dat bet juist
dit verfchil is , 't welk ons de Perfiaanfchc Berigten
doet kennen voor Fragmenten van GEN . 11 ; weshalven
de afleiding daarvan juist bet tegendeel zal bewyzen van
't geen DUPUIS beweert . Immers, by vergelyking, valt
bet in 't oog, dat men van bet Mofaifche Verhaal die
ftukken heeft uitgemonfterd , welke tegen de wysgeerige begrippen der Oosterlirgen f1reeden, en 'er aan toegevoegd, 't geen noodig was om bet naar den fmaak
van de daar heerfchende Wysbegeerte to hervormen .
Hierop volgt een keurig onderzoek, of en in hoe
verre men den Starrenhemel in 't gemeen ter verklaaringe van den Godsdienst kan gebruiken, en wordt dit
Hoofdftuk beflooten met eene Verklaaring van GEN. II,
waarin bet Verhaal tweezios befchouwd wordt, of op
zichzelve als een oud Oestersch Verhaal en eerie waare
L 1 ;
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Gefchiedenis verl:laard, en tcgcn de bedenkingen van
puiuis verdeedigd ; of als Allegorisch aangemerkt ; in
welk geval hetzelve met de uitlegging , door DUPUIs
daaraan gegeeven, niets kan gemeen hebben ; ten flotte
van de laatstgemelde verklaaring aanmerkende : „ Zo .
• danig is de ongezogte Verklaaring des Verhaais van
• GEN . II , als een zedelyke Fabel aangenierkt ; kan 'er
• wel een fchooner , naiver, en eenvoudiger uitgedagt
• worden ? Zy is even menschkundig als waar en vol .
• ledig, en met de zedelyke natuur der menfchen ftroo• kende . Men oordeele tusfchen dezelve en de verw
• klaaring , welke DUPUIS uit den fterrenhetnel gehaaid
• heeft ; wie kan dezelve nu nog met de elendige
„ Fragmenten der Zenda fiesta of' andere diergelyke
„ overleveringen in gelyken rang ftellen?"
Het Tweede Hcdofdftuk der Verhandelinge loopt over
de Leer der Her/lellinge . Zeer gepast vangt de Schryver
aan, met kort, maar bondig, de egtheid en volkomene
geloofwaardigheid van de Schriften des N . Verbonds to
bewyzen tegen DUPUIS , die de ganfche Euangelifche
Gefchiedenis voor eene Legende en label uitmaakt, van
alle Gefchiedkundige waarheid ontbloot, op eenige Hemelverfchynzelen gebouwd , en geheel eerie verciering
van looze Priesters en Tyrannen . Immers zo verre
gaat die Bettryder des Christendonzs ; die inet zo veele
woorden verklaart : „ My dunks , dat de Christenen
• geene andere gronden hebben, dan hun geloof aan deeze
• twee Gebeurtenisfen, do Geboorte van hunnen JESUS,
• uit cone Maagd, op Kersrnis , en zyre Overtvinning
• of Opttanding op Paafcfien, onder de benaaming en
• het token van het Lain . Op deezen eenvoudigen grond
„ konde men duizenderiei verteizels bouwen, en hem
• op alleriei wyzen doen ter dood brengen ; zo Pen hem
• flegts verder liet optl:aan . Om deeze re den zullen wy
„ ors aan geene byzonderheden der Leevensgefchiedenis
• van j sus hegten ; maar ons alleen hepaalen tot zyne
• Geboorte nit eerie Maagd, en zyne Opftanding order do
,, gedaante van een Lam ." - Onze Leezers than oogen
vol bevreenicling op, over zulk eerie voordragt . Do Verhandelaar blyft niet in gebreke om de vreemdheid to
doer op~re}ken van de onderftelling, dat alleen de twee
opgcuiclde Gebeurtenisfen als feiten zouden kunnen worden a-3nge ner ct , en dat al hot overige zou verzonnen
Nyn .
1-I3 zeer tot vernietiging van deezen -ianval, op
die
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die twee Feesten gegrond, ftrekt des Schryvers aanmerking over de Feesten der Christenen! Om kie kortheid en
bet belang der zaaken, door de Christenbelyders zelven
veelal Diet regt begreepen, fchryven wy eene bladzyde
af. „ De Christlyke Godsdienst, als de Leer, welke
• in de Boeken des Bybels vewat en door j svs en zy• ne Apostelen gepredikt is , heeft geenerhande Fees.
;, ten ; een ieder doorleeze vry bet gebeele N . Testament,
• by zal to vergeefsch naar plegtige Dagen en bet on• derhouden van jaarlykfche Feesten , door JESUS en
• de Apostelen voorgefchreeven , zoeken ; de open baare
„ hyeenkomst der Christenen, op elken eerften dag der
• Weeke, kan wel voor eene heilige oefening, maar niet
• voor een eigenlyk Feest, gehouden worden . PAULUS
• zegt uitdruklyk , dat het onderhouden of vieren van
• gezette dagen geheel vry is , en bet van de Christenen
• afhargt, dezelve naar hunne byzondere gevoelens to
• regelen , zonder elkander bier om to moeten veroor• deelen, als min getrouw aan de Leer des Christendoms :
• ook ftemmen de Kerkva .l ;rs der I en II Eeuwe bier
• in overeen, dat JESUS of de Apostelen geene bepaalde
„ Feesten hebben ingefleld . De waare , de eenvoudige
• Godsdienst van j sus en zyne Apostelen heeft dan
„ van aile de redenen, die ix, uis in 't vervoig moge
• bybrengen, niets to vreezen . Zy is boven die,, s aan• val verheeven, daar zy geenerlet Feesten kept, en de
• Plegtigheden van Doop en Avondmaal , als aan geene
• bcpaalde tyden verbonden, bier niet in aanmerking
• hunnen komen . -"
Dan daar bet niet to lochenen valt, dat men by de
Christlyke Kerk, van de vroeg,fte tyden af, eenige Feesten gevierd heeft, onderzockt de Verhandeiaar, met welk
regt DUruis daarin de kentekenen meent to vinden, dat
(IT Christlyke Godsdienst bloote Zonnedienst is . Gaarne
wilden wy bier onzen Schryver volgen in de opgave van
zyne bewyzen, hoe verregaande (ngerymd bet is, de
Gedagtenis aan de Geboorte en Opftanding van jEsus als
veibloemde Aftronomie to doers voorkomen ; dan bet is ons
to breedfpraakig , bet met veele keurige aanmerkingen
doorvlogten bewys over to neemen -- dat bet Kersfeest
der Ch, istenen geene overeerkomst hoe genaamd heeft
met bet Zonnefeest der Heidenen ; -,elyk '-r ook !zeen de
minfte reden is, om bet Pac-sch) cent voor bet Few der
L 1 4
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Nachtevening to houden ; terwyl bet daarenboven, uit
den aart dier Feesten , genoegzaarn blykt, dat dezelve
met die van andere Volken, door Dururs bygebragt ,
geene overeenkomst hoe genaamd hebben .
Met bet Derde Hoofdttu`k , over de Leer van God,
Fader, Zoon en Heili#'t Geest, herinnert de Schryver
den Leezer aan de meermaals bygebragte en bier althans
noodige bedenking, wegens bet onderfcheid tusfchen
de Kerkleere en de Leer van bet Euangelie . Naa eene
uitweiding, betreffende den Geest van de oude Theorie
der Wysgeeren over de Godheid, gaat de Verhandelaar
over, om de eigenlyke Christlyke Leer wegens GOD ,
met die der Wysgeeren door nupuis o}ygegeeven, to
vergelyken, en do Leer des Bybels ten then aanziene
voor to draagen, zonder zich in to laaten tot de opgave en beoordeeling van de verklaaringen en meeningen
zommiger Christenen . Waaruit by afleidt, dat de Leer
van GOD, in den Bybel voorhanden , onderfcheiden van
g veelal gede uitleggingen en redeneeringen deswegen
maakt , van eenen geheel verichillenden inhoud is met
die der Wysgeeren boven bygebragt, en op zichzelve
befchouwd haare zedelyke waardy en gewigt heeft .
Hiermede de groote zaak afgedaan, en bet voorget}elde
plan meesterlyk volvoerd hebbende, lochent by Diet, dat
men DUPUIS moet toeftemmen , hoe 'er eene daadlyke
overeenkomst tusfchen den .JoodJchen , Christlyken en
andere Godsdienften met de daad plaats hebbe ; dan by
merkt sevens en met regt aan, dat men dit Diet aan den
inhoud der Heilige Schriften , maar alleen aan ontfl:aane verbasteringen moot toefchryven . De oorzaaken
dier verbasteringen, toont by, zyn voorhanden en laaten
zich kennen - in de getleltenisfe en den toefland der
geenen , die den Christlyken Godsdienst eerst aannamen
in den uitwendigen bloei en aanwas der Christlyke Kerke in laatere eeuwen -- in eene kwaalyk be .
raadene en overgedreevene zugt der Christenen, om bet
aantal der Belyderen, langs allerlei wegen, to doen ver .
meerderen - en eindelyk in de overhellende geneigd .
held tot bet maaken van Zamenltellen,
Zeer juist merkt by wyders op, dat, gelyk de Christenen wei veel van de Heidenen in laatere tyden hebben
©vergenomen , 't gem oorfpronglyk vreemd was van
hunne Godsdienstleere , de andere Godsdienflen , op
bun-
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hunne beurt , van de Christenen bet een en ander
ontleenden : eene bron van veele verwarringen en vermengingen, bezwaarlyk to onderfcheiden .
Ten clot toont de Verhandelaar , hoe ongerymd DU •
ruis handelt, met eenen Perfiaanfchen Oorfprong aan
den Doop der Christenen toe to fchryven - alsmede
dat het gebruik van Licht en Duisternis in de Schriften
des N. herbonds, en in de Zenda, in geenen deele als een
bewys kan worden aangevrerd, om den Christlyken Gods .
dicnst van den Perflaanfchen to doen afftammen .
Dit is bet Beloop deezer uitmuntende Verhandelinge,
welke de Deelen man TEYLER'S Godgeleerd Genootfcl2ap
eere aandoet . Wenschlvk ware het, dat dit Tegengift
zo gereedlyk kon worden in enomen , als bet Vergift
door eenen VOLNEY ingefchanken : doch bet valt veel
gemaklyker , eenige ftoute en gewaagde zetten op bet
papier to brengen , en dezelve in bet gewaad van een
Roman to il:eeken, vol fpeelingen van een weelderig vernufr , dan een bedaard gefchreevene wederlegging van
dusdani a begrippen to leezen en na to denken . Bedagtzaamen zullen dit egter, in een fluk van dat gewigt ,
der moeite waardig keuren .

IIOSEAS uit het Hebreeuwsch vertaald door JACOBUS FN.
CELSMA MEBIUS, Predikant to Ryperkerk en Hare/c .
,garyp . Te, Utrecht , by W . van Yzerworst . In gr .
tsvo. 4,4o bl,

e Eerw.
die zich al meermaalen als een
D
~ arbeidzaarn man heeft doen kennen, geeft, door de
uitgave van dit Werk, een nieuw bewys van zynen lofMESIUs ,

waardigen toeleg , om de vrucht van zyne aanhc ;udende
werkzaamheden , ook door gefchriften, aan bybelminna rs mede to deelen . Hy was eerst voorneemens , in
get,leenfchap met den geleerden 2pey, thans Hoogleeraar aan de Gelderfche Hoogefchool , dat gedeelte der
Bybelverklaaring van Bezel, 't welk den Profeet Hazeas betrcft, in bet Nederduitsch vertaald, en met pan .
merkingen vermeerderd , den Nederlanderen in harden
to geeven . Maar vervolgends , teen de Hoogleeraar
2pey hiervan had afgezien, werd by to raade, om zelf
eere vertaaling van Hozeas Godfpraal :en, met aanmerkingen, in navolging van bet Werk van Hezel, to verL 1 5
vaar-

J . Lr . MEBIUS
494
vaardigen . Het fchynt, echter, uit bet Voorbericht,
dat 7pey 'er ook eenige korte aanmerkingen heeft bygevoegd, zonder dat wy weeten, welke of hoe veele.
;Doze had ook de vergelyking met bet Hoogduitfche
Vferk van den Altorffchen Hoogleeraar Bauer, over de .
zen Profeet, op zich genomen (*) .
Men heeft bier dan Diet flechts eene nieuwe vertialing van Hozeas, gelyk men ligt uit den titel zou opmaaken, maar tevens eene beknopte verklaaring van dit
Byhelboek , die ver bet grootfte gedeelte uitmaakt, to
zoeken . Vooraf gaat eene leezenswaardige Inleiding,
waarin over den Schcyver van dit Bock, over deszelfs
hoofdinhoud en byzondere afdeelingen, en voorts over
de wyze van fchryven, in 't algetneen, wordt gehandeld . Om den minkundigen Leezer to hulp to komen,
is ook Dog achteraan gevoegd een kort Gefchiedkundig
Bericht van de Ifraelitifche en Joodfche zaaken, geduurende de laatfte tyden van bet eerstgemelde Ryk . Echter fchynt ons dit Werk , Diet zoo zeer voor minkun .
digen, als wel voor zulken, die van eene meer dan ge .
riaeene kennis der Hebreeuwfche taal, der kritiek, en
andere hulpmiddelen der Uitlegkunde van den Bybel
voorzien zyn , beftemd to weezen . Of nu, evenwel ,
dezulken , die tot de fchrifren van Dathe , Michaelis,
Eichhorn, Bauer, Kuinocl, Hamelsveld, van Platen, en
andere bier doorgaands geraadpleegde Schryvers zelve
toegang hebben, en ook met andere nieuwere Uitleggers van dit Bock , N wceme , Struenfee , Volborth ,
Uhland, of van byzondere plaatzen , daarin voorhanden (t), Diet onbekend zyn, in dezen Nederduitfchen
Commentarius veel nieuw licht , tot beter verf}and van
Jiozeas , zullen ontvangen, willen wy van deskundigen laaten beoordeelen . Maar dit Bock zal ook dezulken
in
(*) Hier nede zal de Hoogduitfche overzetting van Hozeas
met bygevoegde Comtneatarie door BAUER bedoeld zyn (Leipfich 1786' . Sedert heft men ook, van dwelfde hand, La
tynfche Scholia in Hofeam, to vinden in j . c. F. tcHULzix
Scholia in vetus Test, continuata a c . L . BAUER , Voi . VII .
(Norimberga' 1793 .)
(t) b. V . C . G . BENSLERI a ;imadverfones,in quadarn XIIProphetaruns leca, I ;fG. C . AURIVILLII examen variantiu7n leetionum in textu Hebreeo Prophets Hofex, in ejus Disfertatt . a
J . D . MICHAeLIS
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in handen vallen , en cok wel voornaamelyk door
hen gezocht worden , die nog wel jets van de Hebreeuwfche taal en o~)rdeelkunde weeten , maar , niet
gewoon uit eigen oogen to zien, of althans geheel onbekend met de bronnen , waaruit de Eerw . Mi BIus
gefchept heeft, dergelyke hulpmiddelen behoeven . Deze zullen zich de moeite van eene herhaalde leezing
van Hozeas, met dit B )ek in de hand , niet b :tlaagen ; en meer ervarene beuefenaars van deze uitmun .
tende Godfpraaken zullen, in 't doorbladeren van dit geleerde Werk , ook nog wel pier en daar een weak tot
klaarder inzicht in de waare meening van Hozeas aantrelFen .
HOSE As .

herklaaringe over de XI eerfie Capittelen van de Open .
baringe ,1ohannes ; en waar in op bet einde voorkoornen de zaaken, welke tot orrzen tyd behoorende zyn .
Getrouwelyk nagezien door w . nE LOOY, en voor zyn
Rekening gedrukt , to Gorinchem , IBoo . In 41o .
i 5 bl .
„

k zou my fchaame als ik wilde onderneemen, om
JL de Openbaaringe Jefus Christui, in zyne voile waarde to willen roemen . Want zy is volmaakt zo in ordre, als in zaake, ais meede in de maniere van voorttellen, maar evenwel, dat zo volmaakt en dierbaar is ;
en uit den Throon Gods is voortgekomen, en van deu
aiderdierbaartte dat noch zo geene nicer is, aan Johannes is overgebragt , door zynen Engel . 6 War moet
dat dan eene dierbaare Openbaaringe zyn ." Zoo begins
de voorafgaande AANSPRAAKE OVER BIT SCHOONF 130EIC,
en, in then fchryftrant, levert Vader DE LOOYons eene
zoogenaamde Verklaaring van de elf eerile Hoofddeelen
van dit duister Boek . Op bladz . i zegt by : „ Ik hel-be reeds eene geheele hcfchouwinge gedaan , over de
Openbaaringe Johannes en nu ais een tweede druk daar
van, een kort uittrekzel alhicr gedaan, verflrekkende,
zeer byzonder tot een Spiegel voor onze gewigtige tyde
waarop alleen to vertrouwen is .
\Vaaruit men fchy ;,t
to moeten opmaaken, dat 'er reeds voorheen een geheele
hefc :ouwirng , over de Openbaaring van Joannes, door
.ltooten is . lieeft d :m niemand
.
hewn in do waereld -el
den ouden man kunnen beduiden, dat by voor zoodani_
gen
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gen arbeid geenzins bereekend was , en dat by nimmer
als Schryver had moeten to voorfchyn komen ? Hy is,
volgends bl . 30, nu reeds in zyn veer-en-tachtiglle laar,
en zal weldoen bet hierby to laaten . Want niemand
verlangt zoodanige wartaal to leezen . 'Er is geen nuttigheid ter waereld van to verivachten . Hy zal 'er ook
zyn eigen rekening niet wel by vinden .
De /lervende Verlosfer in zyne blyde hope op den ruim .
flen zegen van de prediking van zyn lyden en heerlykheid, onder alle volken , by allerlei menfchen, door
alle de eeuwen , voorge/leld in cone Leerrede over
Psalm XXII: 28-32 , door H . H. VIERVANT . Tc
Amflerdam, by M . de Bruyn en H. Diederiks, i8oo .
In gr . SVO . 40 bl.
gaat nog al voort met bet
e Eerw.
D
uitgeeven van Leerredenen, ter vergoeding van bet
Bemis van gelegenheid , om, als voorheen, de Am .
VIERVANT

Aerdamfche Gemeente to ftichten .
In deze Leerrede wordt eerst iets gezegd van bet
Lied , waaruit de text genomen is, en hetgeen d aar.
i n vooikomt , dat ons op den Verlosfer wyst ; daarna
uit den text zelven voorgefteld, wat bet geloof van den
Mesfias verwachtte ; vervolgends nog bet een en ander
aangemerkt omtrent die geloofshoope ; en eindelyk al.
les gebruikt tot zelfsbeproevirg, opwekking en ver •
troosting.
De behandeling is in denzelfden trant ingericht, then
wy onz~ Leezers at eens hebben leeren kennen . Men
zou bet met' den Leeraar kennen eens zyn in bet leer .
itellige , ook ten aanzien der voornaame bedoelingen
van bet lyden en flerven onzes eeuwiggezegenden Verlosfers, zonder Hem juist, by de verklaaring van den
tweeeutwintigften Psalm, in den mond to leggen , vat
in deze Leerrede daartoe gebragt words .
De doorloopende toepasfing is gefchikt naar de verklaaring, en alles uit de aangenomen beginfelen regel .
maatig afgeleid, en met gemoedelyken ernst aangewend,
tot bevordering van godsdienftige ftichting .
De
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De heilryke gemoeds-verandering van Zacheus , of Leerrede, over Luc . XIX: i-so, door s . J . VAN DE
WYNPERSSE, .4. L . A1. Phil. Docl . Te Wmferdam,
by H . Diederiks en H . Lardd , i8oo . In gr. 8vo.
4 bi

3

U it eenige voorige, ook door mns aangekondigde, LeerU redenen, beefs men den Eerw . VAN DE WYNPERSSEs
reeds als een bekwaam Prediker leeren kennen, die,
van bet Leeraarambt in de Amtterdamfche Gemeente
ontzet, door de uitgave van eenige Leerredenen, voor
dezelve nog eenigzins tracht nuttig to weezen . Ook
deze Kerkelyke Redevoering, over de gemoedsverande•
ring van Zacheus, zal, zoo wy vertrouwen , aan alien,
die dezelfde leerbegrippen, die men bier allerwege verfpreid vindt, volgen, en aan 's Mans leerwyze gewoon
zyn, met genoegen ontvangen worden .
In eene voorafgaande inleiding words to kennen gegeeven , dat men , by de befchouwing van dergelyke
verhaalen , in bet byzonder oogmerk van den Heiligen
Geest , door wiens ingeeving alles befchreeven is , in
bet laaten to boek teller derzelven , moet trachten in
to dringen ; en, op then grond, wordt dan vervolgends
eerst het gefchiedverhaal geleidelyk ontvouwd, en daarna gehandeld over de belangryke waarheden , die de
Heilige Geest, in hetzelve, ons bedoelde voor to flellen . Het fchynt den Eerw. VAN DE WYNPERSSE ondat dit voorval met Zacheus getegenzeggelyk ,
boekt wierd, om ons to leeren , vooreerst , wat 'er in
een mensch moet gevonden warden, die zalig worden
zal, dat is , waarin die bekeering beflaa, die 'er noodig is, om ten leven in to gaan ; ten tweeden, wie
Jefus zyn kan, en zyn wil, voor den verloren gaan .
.den zondaar.Deovrwginadezb olin
den van bet gefchiedverhaal maakt dan bet tweede deel
dezer Leerrede uit . Daarop volgen, tot toepasfing, vyf
aanmerkingen : i) Niemand onzer is de Goddelyke genade ontwasfen . a) 's Heilands liefderyke handelwys
omtrent Zacheus is ons een toonbeeld, om ons to lee .
ren, wie Hy voor mns alien zyn wil . 3) Zal de toegenegene liefde van Jefus ons zaligen , wy moeten met
Zacheus zyne nodiging inwilligen, ons tot Hem bekeeren .
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Ten . 4.) Is 't ons voorrecht , de bekecring ten levee
deelachtig to zyn, dat geen, dat dan in Zacheus gevonden wierd , toen Jefus hem zalig fprak , moet ook in
oils gevonden worden . 5) Daar de liefde tot Jefus
heerscht , hoeveel gebrek 'er ook nog in overblyve,
daar fpreekt Hy zelf de ziele vry , en roept haar zaligheid toe .
's Heeren raad ten zegen van de Yeugd. In eene Leer .
reden , over Spreuk . XXII : 6 .
Door P . BONNET,
Predikant to Rotterdam . Te Utrecht, by W . van
Yzerworst, i8oo . In 8vo . oo bl.
e Eerw.
ward door Regenten van de Diaconie-Armfchoolen to Rotterdam verzocht, om de
D
eerfte van zyne onlar_.gs uitgegeevene Leerredenen, waarBONNET

van wy hier boven verflag gedaan hebben (*), afzonderlyk to laaten drukken, met oogmerk om dezelve aan
de leerzaame jeugd, ter verdere aanmoediging, to 1 unnen vereeren , en daardoor ook in derzelver huisgezinnen to doen bekend worden . Ter voldoening aan dit
verzoek , wordt dan nu deze weluoordachte Leerrede,
in kleiner formaat, afzonderlyk uitgegeeven . Indien de
Leeraar, by het opftellen en de eerfte uitgave derzelve, zich zoodanig gebruik , welk men 'er nu van wil
maaken , had kunnen voorftellen , dan ware dezelve denkelyk in een anderen vorm gegoten , en de geheele
inrichting meer gefchikt geworden naar de vatbaarheid
der arme jeugd, en van alle zulke huisgezinnen, waarin
men geen grooten trap van verttands-befchaaving kan
vooronderftelien . 't Heugt ons , vdor ettelyke jaaren,
eene Leerrede van den Eerw . Honc, thans ook Predikant to Rotterdam, geleezen to hehbf-n, die bepaaldlyk,
ter aanfpooringe der jeugd tot Godsdienftigheid , was
ingericht ; waarvan de Regenten der Diaconie-Armfchoolen to Rotterdam ook tot zoodanig einde , als de Eerw .
]BONNET met deze uitgave beoogt , een zeer nuttig gebruik zouden kunnen maaken ; en wel des to meer,
wanneer de geachte Optteller mogt goedvinden, 'er audermaal de hand aan to leggen, om dezelve tot derge.
lyk oogmerk nog meer bruikbaar to maaken .
(*) No . Viii . bl. 3z8.
His.

GEDENKSCHRTFTEN .

499

Historic en Gedenkfchriften van de Kaatfchappy , tot
redding van Drenkelingen , opgerecht binnen dmfl mdam MVIDCCLXVIJ . 13dc Stukje . Te Arnfierdarn, by
G . Warnars, i8oo. In gr . bvo . 167 bl.
e lofwaardige en menschlievende Am!lerdamfche
Maatfchappy , opgericht tot redding van Drenke .
D
lingen, geeft in dit 13de Stukje haarer Gedenkfchriften
kennis aan bet publiek van eenige haarer verrichtingen,
en deelt wederom bet bericht mede van byna tweehon .
derd geredde Drenkelingen , wier herflelling door Haar
met de Gouden Medaille , als anderzins , is beloond .
Met reden beklaagt zich de Maatfchappy, dat dit getal
niet grooter is, gelyk her zeer zeker zyn zou, zo niet
veele anderzins herttelbaare Drenkelingen omkwamen,
door onkunde, onbedrevenheid, onilandvastigheid in het
aanwenden der redmiddelen , to veele altyd hinderende
omflanders, to vroegtydige aderlaatingen, en meer andere
oorzaaken . Ten opzichte dier ontydige aderlaatingen,
vinden wy ons insgelyks verpligt, een seder ten flerkflen to waarfchuwen . Thans is het immers ten klaarflen , door de proeven van GOODWIN en anderen, beweezen, dat de Drenkelingen voornaamelyk omkomen,
niet door eene zoort van Beroerte, maar door de vernietiging van de prikkelbaarheid van het hart . Daar
nu bet bloed, 't geen uit de aderen naar bet hart toevloeit, deszelfs waare en natuurlyke prikkel is, die betzelve, in een fchyndooden, door een vernieuwden aaudrang weder in werking moet brengen, en hetzelve door
cone ontydige aderlaating daartoe onvoldoende wordt ;
zo . volgt, dat eene aderlaating aan een Drenkeling gedaan , eer de omloop der vogten en dus bet zichtbaar
leven wederom herfteld is , doorgaans de redding van
zulk een ongelukkigen onmogelyk moot maaken .
Gelyk in voorige Stukken, komt bier wederom een aantal voorbeelden voor van voorwerpen, in welke, niette .
genflaande de oogappelen verwyderd, en de Anus ge .
heel ontflooten was, de hertlelling echter gevolgd is ;
fchoon nien meermaalen drie uuren en langer heeft
nioeten werken , eer 'er zich tekenen van leven opdeeden . Dat dus zodanige voorbeelden een ieder , die
in 'r geval komt, mogen waarfchuwen, om een Drenke-
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keling niet to ras voor onherflelbaar to houden , en
met de redmiddelen ten mintlen een uur of vier aan
to houden 4
Behalven de voorbeelden van geredde Drenkelingen,
komen in dit Stukje ook nog eenige voor van andere
perfoonen, die, door andere oorzaaken in een in fchyn
doodelyken toefland gebragt , uit denzelven, door fpoedige hulpe, gelukkig wierden opgewekt . Belangryk vinden wy dienaangaande, under anderen, bet volgend geval : , In Arrfierdarn, op den 17 July 1797, zynde een
zeer heete dag , wierd de Chirurgyn JOHS . VAN DER
ELST geroepen in eenen kelder op de Utrechtfche Straat,
waar by een Loodgietersknegt, JAN KIST genaamd, onbeweeglyk uitgeflrekt op den grond vond liggen, zonder eenig teken van leven . Deeze Lyder had, gelyk
by na zyne herftelling verhaalde , zeer verhit zynde ,
eene groote hoeveelheid koude karnemelk gedronken ,
en was daardoor in then flaat geraakt . De Chirurgyn
befloot bet vermogen der inteblaazen Tabaksdamp to
beproeven ; 't welk van die gunflige uitwerking was,
dat 'er, na verloop van een good quartier uurs, geluid
uit de keel kwam , en tevens eene flaauwe beweeging
in den pols zich ontdekte . Hem wierd nu eene ader
geopend en een vomitief ingegeeven , bet welk hem
eene groote hoeveelheid gehotte karnemelk , met verBinnen drie uuren was
ligting , deed overgeeven .
deeze man in taat, om met eene flede naar zyn
buffs gebragt to kunnen worden, en na verloop van
agt dagen had by zyne gezondheid volkomen herkreegen ."
Van wegen den betoonden moed eens Jongelings van
18 jaaren , neemen wy nog bet volgende over : „ In
ilnferdam , op den 19 Juny 1798 , des avonds om to
uuren, was zeker Man , IIOSMAN genaamd, in de Roo.
zegragt gevallen, en reeds geheel onder water gezonken . FREDERIK RRUGGENKOKK, een teder en zwaklyk
Jongeling van I8 jaaren , hadt de floutheid om zich to
water to begeeven, en denzelven to redden . - Voor
deeze loffelyke daad heeft de Maatfchappy hem twaalf
Guldens ten gefchenk gegeeven ."
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Grondbeginfelen van de Opvoeding en bet Onderwys voor
Ouders, Leer neesters en Opvoeders. Door AUG . HERM .
NIEMt.YER, ConfiJloriaalraad, Profesfor der Theologie, en Opziewr over hat Koninglyk Paeriagogium to
Halle . Uit het Hoogduitsch vertauld door fosod TEISSEDRE L'ANGF. , Predikant by A Walfche Gemeents
to Haarlem . Twede Stuk . Te Haarlem , by F. Bohn .
In gr. 8vo. 186 bl.
W anneer wy, in bet laatstverlopen jaar (*), een Uittrckfel en Bericht gaven van bet Eerfte Scup
deezes belangryken Werks, hebben wy onze hoogachting voor den Schryver , en onze gedachten over de
waarde van zynen Arbeid, reeds zo duidelyk aan den
dag gelegd , dat wy niet noodig oordeelen tegenwoordig daarover to fpreeken . Nuttiger en aangenaamer
voor onze Leezeren zal het zyn, indien wy, z rveel
de ruimte van ons Maandwerk toelaat, bun verflag
doen van den inhoud deezes Tweeden Stuks , op aezelfde wyze , als wy omtrent bet Eerfte gedaan hebben .
Dit Stuk clan bevat bet Twede Decl deezer Grondbeginfelen , handelende over do Vorming des Perflands,
of ha Onderwys. Het be(laat , even gelyk bet eerlle,
uit Twee Boeken , waarvan bet EerfIe tot Opfchrift
beeft : tflgernene Grondbeginfelen van het aanvangelyk
Onderwys .
Dit Boek begint, § i R env ., met eenige voorlo' ige
aanmerkingen , als x . Over de byzondere natuur van
bet On lerwys, voorzover men bet onderfcheidt van de
Opvoeding . a . Over bet eigen Onderwys, zonder hulpe
van anderen, waardoor men, zonder eenigen Leermeester, of uit zichzelven alien voorraad zyner denkbeelden
put, of ten minften, zonder vreemden bytland, bouwflofen zoekt, to zamen brengt en in orde fchikt . De
Schryver flaat toe , dat men voorbeelden heeft „ van
„ enige grote mannen , die langs dezen weg welligc
„ fcheppende vernuften geworden zyn ." Hy oordeelt

W

flog(*) Zie 4lgem . Vaderl. Lettersef. voor 1799, I St. bl. 389
etty. 9.37 env .
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llogthang, en met groote reden, dat over bet algemeen
deeze wech Diet to kiezen is , zo omdat dezelve ten
hoogften flechts gefcbikt zoude zyn voor weinige uitfteekende vernuften, terwyl de groote menigte van mid .
delmaatige vetlianden buiten alle befchaaving zouden
blyven , als omdat zulk een autodidaeos, of zelfonderuyezene, dikwerf Diet dan met verlies van veel tyds en
„ langs zeer wyde omwegen tot bet doel geraakt," en
men by hem meestal to veel eigenzinnigheid en eenzydigheid voor zyne weetenfchap en uitvindingen aantreft, met kleinachtirge van anderen . En inderdaad,
wanneer men van bet eigen onderwys ook bet gebruik
van Boeken wilde uitfluiten, gelyk men zoude moeten
doen ow eenen rechten AUTOMATFIES, of HAC-E13vYOKTHAN, to vormen , waar zoude bet dan been met
den grooten hoop , waarheen met de toeneemende vorderingen des menschdoms ? Alle arbeid der voorouderen zoude to eenemaal verloren zyn voor den nakomeling , en wy een der grootfte voordeelen misfen ,
wclke bet redensvermogen ons geeft hoven de enkel
dierlyke fchepfelen . Doch wat behoeven wy ons by
eene zo duidelyke zaak op to houden? -- Het onderwys is . derhalven, noodzaaklyk, en voor hetzelve zyn
algemeene regelen , welker Theorie de Onderwyskuncle
uitmaakt , terwyl de bekwaamheid cm ze wet to gebruiken de Onderwyskonst is .
Na Dog eenige aanmerkingen over de LTlaardy der Ondcrwy skunde, en de
onderfcheidcne Verdelingen van het Onderwys, gaat de
Schryver in § 133 over tot de herhandeling zelve.
Tot de Theorie van bet aanvangelyk (zo genoemd
in tegenftellinge van bet hogere of wetenfchappelyke) on.
derwys beho )ren drie hoo€dvraagen .
De eerfle is ; „ Waarin moeten kinderen van den be• fchaafden stand onderwezen worden?" Hierop wordt
aangemerkt , § 134, dat wel in de hefchaaving , hoe
zeer dezelve behoort algemeen to zyn , onderfcheiden
trappen zyn naar den onderfcheiden Band der menfchen,
en daaruit cenig onderfcheid in bet onderwys moet
voortkomen, maar dat, evenwel, „ dit onderfcheid ei„ genlyk eerst na de jaren van bet aanvangelyk odder
• wys plaats heeft , en ten dele in de . . . gefteldheid
• van zekere ftanden gegrond is, die
. minder tyd
,, tot ene wetenfchappelyke befchaving als [I . dan] de
„ geleerde stand ovexlaat . Nd " [moet dit Diet zyn
Voor ?I
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Voor?] „ deze jaren kan de aanleg, zonder enig ge„ vaar , volkomen dezelfde wezen ." De zaaken, welke
tot dit algemeene onderwys bel,ooren, worden vervolgeos § 135 opgeteld . Wat de Schryver daaronder betrekke, zal men uit bet vervoig van ons bericht kunnen
opmaaken .
De wcede hoofdvraag is : „ Hoe moet dat aanvan„ gelyk onderwys ingericht worden?" Hiertoe behoort
i . „ De keus der t}oWe van het onderwys," waarom .
trent van § 137 tot § 139 gepaste regels worden op .
gegeven . 2. „ De nr,tdde en ter bevordering van de be,, fchaving des verflands , of de gepaste Leerwyze,"
waarover van § 140 tot § 146. 3 . ., De wyze van me,, dedeling, of de vorm van bet onderwys - by wy• ze van famenfpraak of enkel aanhoren," van weike
beide de regels opgegeven worden § 147-§ 149 en §
150 . „ Levendigheid van voordragt in den onderwyzer"
ten flerkflen aanbevolen , waartoe , evenwel , volgens
des Schryvers aanmerlring, de natuuriyke aanleg des onwyzers wel bet meeste moet tuebrengen, en welke men
niet moet verwarren met „ de enkel uitwendige leven• digheid," terwyl bet „ nog veel minder op enkel
• fchreeuwen , gestemaaken , rabbelen , en bet minst
• van alien op faaakfche boertery . . . aankomt ."
De derde hoofdvraag is , hl . 9 : „ In welke oide,
• of naar wat ontwerp, moeten de voorwerpen van bet
• onderwys elkaer opvolgen ? " Het antwoord hierop
wordt gegeven in § 151 env. C) . , Het plan van on .
• derwys betreft gedeeltelyk de opvolging der onder• werpen, gedeeltelyk de verdelmg van dezelven in onOmtrent bet eerfle vindt de
• derfcheiden uren ."
Scbryver „ raadzaamst de wenken der natuur in de
• trapswyze ontwikkeling der zielsvermogens to vol. en dus voor alle dingen bet verfland
I en,
„ er kinderen to openen . . . maar niet hue geheu• gen met bloote woorden optevullen," terwyl men
daarby „ gllerley werktuigiyke bekwaamheden, b, v .
„ tekenen, fchryven en lezen," mag voegen, „ zonder
„ zich daar door to overhaasten ." Doch dit alles wordt
in
Men fchynt verzuimd to hebben aan bet hoofd van
deeze Vraag aan to tekenen : maar uit den inhoudblyka,
dat zy char flaan utoest. Rec.
Mma
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in bet tweede Boek nader ontwikkeld . Hier zullen wy
nog alleen aantlippen, dat van bI . 53-56 „ Ontwer,, pen ter verdelinge van de uren en den dag," voor
kinderen van verfchillenden ouderdom, worden opgegeven.
Hat Twcede Boa], handelt van de Byzondere Regels
voor de afzonderlyke Onderwerpen van het aanvangelyk
Onderwys .
Hat is verdeeld in Negen Hoofdflulcken .
Hat Eert}e HoofdItuk heeft tot Opfchrift : Over bet
eenJle opwekken der opmerkzaamheid en des nadenkens
door onderwys .
De les, in dit Opfchrift aangewezen,

moet, zegt de Schryver § 154, „ de eerite zyn," en
• kan, hoe zeer ook met zeer verfchillende wyzigingen,
• tot in bet negende, tiende jaar en zelfs nog verder
• voortgezet worden ." Van § 155 tot § 162 worden
hiertoe verfcheidene oefeningen opgegeven, als, de kinderen de naamen to doen ncemen van voorwerpen , die
op de zinnen werken, zo tegenwoordige als afweezige,
moor welke zy reeds door ddn of meer zintuigen zyn
gewaar geworden , -- „ hen de afzonderlyke kenteke .
„ nen van de dingen," en derzelven deelen , „ to laten
„ zoeken en opnoemen ; - Men fpreke met de leer• lingen over den oorfprong , bet gebruik en de nuttig„ held der dingen, waarvan by [I . zy] kennis gekregen
„ hat opzoeken en opge„ heeft [I . hebben] ; "
• ven van gelykheid en ongelykheid, . . . of bet verge• lyken en onderfcheiden, maakt ene vierde . . . oefening
• van bet veritand uit ." Dit moet eerst gefchieden
omtrent zinnelyke voorwerpen , daarna omtrent zedelyke, en omtrent woorden van gelyke (*), of liever gclykfoortige betekenis .
,, Men make de kinderen
• ten vyfden op den inwendigen famenhang, waarin de
• dingen tot elkander ftaan , opmerkzaam . Daar toe
• behoort bet verband tusfchen bet teken en bet bete• kende , de oerzaak en bet uitwerkfel, enz . - Daar
• by laat zich ook ten zesde voegen bet ophelderen
• van zekere algemene denkbeelden, die . . . dikwyls in
„ 't ge .
(") Celykluidende woorden float bier in den tekst. Dit is het
rechte woord niet voor fynonyma [niec fynonima .] In de
Aanm . No . 3, bl . 65, is het eeni~zins beter woorden van
ene gelyke betekenis . Maar dit voldoet ook nog Met ter
aanduwin s e van woorden , welke nict volkomen bet zelfde
betekenen . Rec.
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• 't gemene leven voorkomen , b. V .

waar en valsch, toe .
enz ." --- Dit alles is eene
voorbereidtng tot eene zevende foort van oefening, beftaande in bet in orde brengen , rangfchikken en verdeelen der opgezamelde denkbeelden . - Eindelyk
words de oordeelskracht der kinderen geoefend „ door
• allerlei ftellingen, die men bun to beoordeelen geeft,"
en „ door de aandacht to vestigen op de onderfchei• dene famenvoeging der woorden, waar door men . . . .
• de leerlingen voorbereidt tot een grammatikaal Taal• onderwys ."
Dit Hoofdituk ,lvordt § 162 befloten
met eenige aanmerkingen over de onderfcheidene vormen, waarin deeze oefeningen kunnen gegoten worde .n .
Het Twede Hoofdftuk handelt van bet Lezen, Schryven en Tekenen .
De Schryver verklaart zich § 164
voor bet fpellen, hetgeen in onze dagen door fommigen
als noodeloos verworpen is . „ OfCchoon bet ook,"
zegt by, , niet (*) noodzakelyk is om to leren lezen,
• en de voortgan c, voor menig viug veritand to lang .
• zaam wordt, is Whet echter noch fchadelyk, noch voor
• bet wel fchryven der tale van zo weinig belang, als
• bet aan menig voorftander der nieuwe leerwyze toe• fchynt . Alleen kan bet . . . zeer bekort, en in 't gemeen
• bet leren lezen minder lastig . . . gemaakt worden."
Men kan hierover de by deeze § gevoegde aanmerkingen nazien . In § 165, over de Inrichting van bet eerfle
onderwys in bet lezen, is, bladz . 77, de gewichtige waarfchouwing. „ Alles komt daarop aan, dat men de kin• deren in bet eerst gewenne niets over bet hoofd to
• zien, naar niets to raden, niets in to flikken, gene
• ydele tusfchenklanken 'er in to mengen , over niets
• been to ylen . Door f el lezen leert men niet goed,
• maar door geed lezen leert men fel lezen ." De
volgende §§ 166, 167 en 168 handelen over bet meer
volkomen lezen , bet tekenen en het fr aai fchryven .
En
hiermede wordt dit Hoofddeel befloten .
Het Derde draagt bet Opfchrift : Van bet onderwys
„ vallig , noodzakelyk ,

der Nederduitfche Sprake en bet vormen van den Styl .
In een algemeen Overzzicht § 169 words van „ ieder, die

„ zich
(*) In den. tekst ftaat bier ; maar de zamenhang wyst &t,
dat het Wet moet zvn . Zo ftaat ool. bL 8o, reg . 13, c\$en
ren in plaatze van tekenen ; bl . io3, reg . 13, voor die ook in
plaatze van die ook voor. Rec .
Mm 3
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• zich op ene meer volkomene kennis beroemen wil,"
gevorderd, „ i) ene zuivere uitfpraak ; a) bet wcl fpre„ ken der taal, zo al Diet naar
. taalwetten, Dog• thans [liever, althans] door oefening in een bel~haafd
,, fpraakgebruik ; 3) het wel jhryven, en 4) ere vaar„ digheid, om zich Diet lechts by monde , maar ook
„ fchriftelyk . . . verftaanbaar en voegzaam to kunnen
• uitdrukken : " terwyl „ diepere kenris der taalkunde ,
• van den rykdom der fprake, en van de volkowenheden
• van den fyl ," fchoon minder noodzaaklyk, onder de
belangrykfte fieraaden geteld worden . Deeze byzonderlieden, to weeten de vier eerstaemelde, worden in de
volgende paragraaphen ontwikkeTd , waaromtrent hyzonder § 173, over de Voorbereiding ter Nederduitfche
Styloefentng , met de daar bygevoegde aanmerkingen,
veruient nagelezen to worden .
De Vertaaler zegt
niet, dat by in dit Hoofdftuk op de Nederduitfche taal
toepast, hetgeen NIEMEYER in bet oorfpronglyke ged had van de Hoogduitfche . Waarfchynelyk dacht
zeg dat de Leezers zulks wel nit den aart der zaake
zouden befluiten.
Het hierde HoofdUuk loopt over het orderwys in de
.r(eken-, Meet- en Natuurkunde. Na eenige aanmerkingen, § 173 , over de noodzaaklykheid van to kunnen
cyfferen, en bet gewicht eener goede leerwyze, waarby de leerling begrypt, om welke reden by zo en Diet
anders moet werken , pryst de Schryver, § 179 , zeer
aan, dat men beginne met bet rekenen uit bet hoofd,
in plaatze van met de regelen ; mits de keuze der
voorbeelden afmeetende naar de vatbaarheid des leer .
lings, en altoos met lets zinstelyks verbindende ; waartoe in de aanmerhingen zeer gefchikte voorbeelden
worden opgegeven . Hoe men trapswyze verderen voort .
gang in deeze gewichtige kunst kan maaken , en den
grond der regelen den leerling doen opmerken , words
in de 1hofte § getoond, en in de i8ifte eenige alge .
meene regelen der leerwvze gemeld . De I8afte behelst voorbereidende oefeningen tot de Wiskunde . Hierby en by de Leerwyyze in bet onderricht der Meetkunde,
gelyk ook by dat in de eer/le begirzfelea der Nutuurkunde, welke in de volgende paragraaphen voorkomnen,
drin ;t de Schryver zeer aan op hetgeen by d .~ Socra .
tisch -Heurif€afche llltthode noemt , of „ dat fbort vt:n
„ leerwyze, waar in by [t . w . de l :erlin,,] door aan„ een-
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., eengefchakelde vragen tot bet zelf uitvinden der
„ grondbeginfelen gebracht wordt." Zulk eene leerwy .
ze is buiten twyffel de gefchikttte om bet verftand to
openen, de opmerkzaamheid op to wekken, en bet oordeel to fcherpen . Dat zy eenen bekwaamen onderwyzer vorderf, die zich naar der kinderen vatbaarheid
weet to richten, behoeven wy met to zeggen .
In bet Vyfde Hoofdttuk volgt her Onderwys in de Aardryks- en Gefchiedkunde . „ Beiden (bl . 125) zyn we .
• tenfchappen, die in de eerfte plaats tot geheugen be .
• horen . Ze zyn des zeer gefchikt voor den vroege .
• ren leeftyd . Het wysgerig oog . . . kan . . . men van
de jeugd niet verwachten .
Dan de jongeling zal
„ daar aan vroeger kunnen gewend worden , wanneer
• by als jongen reeds vele ftoffe gezameld . . . beeft ."
Alles komt bier aan op eene goede leerwyze. „ Het
• onderricht vangt : . . met de Aardrykskunde aan ,
• maar moet . . in meerdere Curfus verdeeld worden," welker beloop de Schryver opgeeft, en waar .
van de eerfte zich bepaalt tot de eerfte beginfelen, ter .
wyl de overigen trapswyze verder gaan , en eindelyk
zich uitttrekken tot „ de in- en uitwendige ftaatsgefleld .
• heid der onderfcheiden landen, en derzelver onder• liege ftaatkundige betrekkingen ." § 188 . By de Gef .hiedkunde, wanneer men van derzelver eigenlyk onderwys eenen aanvang maakt , is bet „ zeer nuttig
„ (§ 19o) aanftonds een algemeen overzicht van bet
Dit kan door ene, in den
• gehele veld to leveren
• aanvang flechts naar duizend jaar [I . jaaren], en later
• naar eeuwen afgedeelde tydrekenkundige tafel
• gedaan worden, waarin men alleen eni en der merk• waardigfte namen optekent . . . enz ." Indien wy den
Schryver wel vatten , is zyn oogmerk, dat die tafel ,
waarvan by eene beknopte fchets geeft , allengskens
door den Leerling zelven , onder bet geleide des Lcermeesters, verder aangevuld worde . Men kan twisten.,
(§ 191) of men met de oude, dan met de laatere gei%liiedenis een begin hebbe to maaken . Maar „ voor
„ jonge lieden , die ene geleerde opvoeding ontvangen
,, moeten, is het des to noodzakelyker , met de oude
„ gefchiedenisfen aan to vangen , en bun bet lezen der
• Ouden belangryk to rn :ken ." Verder hebben wy in
deeze en de volgende paragraaf nog zeer nuttige aanmerkingen over de orde en de leerwyze, welke men in
M m 4
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dit flak moet houden , maar tot welke wy, zonder al
to wydloopig to werden, ons niet kunnen inlaaten .
Het Zcsde HnotiIttuk handelt over de Nutuurlyke His .
torie, de Menschkunde en de Grondbeginfelen der Wys .
begeerte . Het is kort, maar vordert in den Leermeester
kundigheden welte men by wein gen za aantr,ffen,
welken zich tnt dat werk verledigen ; vooral niet in
vereeniginge met de overige vereischten , welke de an .
dere takken der opvoedinge noodzaaklyk maaken . De
meesten der geenen, die van de taalkunde en gefchie .
denis hun werk maaken, zyn in de Natuu .lyke Historie
en in de Menschkunde niet zeer beareven ; en wederkeerig . Ondertusfchen zullen wy uit de aantekvningen
op § 196 bet gevoelen van den Schryver over een te .
der punt overneemen . „ By dit onderricht (t . w . van
„ den bouw des menschlyken lichaams) zal men de
„ natuurlyk(te aanleiding hebben om jorzge lieden aan„ gaande den oorfprong en de voortteling der m--nfchen
„ to onderrichten . Vele nieuwe opvoedkundigen heb„ ben uit hoofde van de to voren opgegeven gronden
„ (§ 34) dezen leeftyd zelfs niet willen afwachten ,
„ maar bet onderricht desaangaande nog vroeger willen
„ doen geven . Ik denk 'er op de volgende wyze over .
,, a)'fen aanzien van dit teder ftuk moet men de kin„ deren nooit ene eigenlyke onwaarheid wysmaken, of
„ hen door een armhartig vertelfel willen misleiden . Het
• doet zeker geen bet minfte nadeel, wanneer men hun,
• hoe jong ze ook zyn moeen , zegt : dat zy uit bet
• lyf hunner moeder voortkomen , dat deze daar by
„ grote fmarten doorftaat, en deswegen ziek is . Zy zien
„ dit dagelyks . Waarom zal men hen dan misleiden ?
• Waarom hen jegens ons wantrouwen inboezemen ?
• Waarom ook niet daar door den grond leggen tot de
• liefde jegens hunne moeder ?
„ b) Hen aangaande de voortteling to onderrichten is
• een misfelyker ding . Dezelve geeft aan de verbeel• dingsktaeht veel meer werk . Ik zou dus daar mede
• geen haast maaken . Komen kinderen , zo als door
• bet zien van bet paren van dieren en bet vroeg le .
• zen van den Bybel gefchiedt, van zelven daar op,
• zo houde men voor hen niets van hit geen waar is
• achter , noch verbiede hen daar van to fpreken ,
„ maar behandele die zaak met den grootften ernst .
• Dit nu zy .
,, c) Ook
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„ c) Ook byzonder het geval, wanneer men jonlre .
• lingea in de menschkunde o : :d_nic it geeft , die dan
„ zeker Diet meer onwetend zyn, en by weikcn de on• derwyzer juist bier de beste gelegenheid heeft , om
„ hen met een heiligen eerbied voor de vrysheid des
• Scheppers, die in deze inrichring dooritraalt, to ver„ vullen, en to gelyk to waarfchuwen van een zo kun• ftig gewrocht als bet menfchelyk lichaam ook in
,, dit opzicht His, Diet door een fchandelyk misbruik to
„ verw,esren .
Wy komen tot bet Zevende Hoofdftuk, Over bet onderrvys in vreemde Talen . Uit § 198 , de eerite van
dit Ho<<fdtttik , neemen wy met veel genoegen over :
„ Zo bet aanleren van vreemde talen voor Lie meeste
„ befchaafde lieden al Diet ene behoefte ware , dan
„ zou bet toch onder de trtfiyklte middelen tot de he„ fchaving des verftands moeten getteld worden . . . Met
„ . . drift is, ook eerst onlangs, tegen de oude talen,
„ zelfs tegen de Latynfche , geftreden . . Intusfchen
„ hebben de bevoegdfte beoordelaars van deze zaak ten
„ allerklaarften bewezen, dat de fraaie wetenfchappen
„ (humaniora), die van de Griekfche en Rorneinfche
„ Letterkunde beginners , by ene eigenlyke geleerde
„ Opvoeding onontbeerlyk zyn : en dat derzelver ver„ waarlozing zich op veelvuldige wyze aan hare ver„ achters wreekt ; - dat ene wel gepaste beoefening
„ van dezelve bet voortreffelykfte middel ter vorming
„ en oefening van den jeugdigen geest is , en derzelver
• verwaarlozing Diets minder, dan de verwaarlozing van
„ andere meer algemeen nuttige kundigheden ten ge• voige heeft ."
Ten opzichte van de orde in bet Iceren der taalen
is de Schryver, § i i, 'er voor, dat men met eenige
nieuwe en we] de hranfche taal beginne, eer men tot
bet Latyn en Grieksch overga .
By bet Zgtfie Hoofdftuk , Over de Vorming van
den Smaak door fchonc Kunfien en W`eiei fchabpen , dat
ook zeer kort is, zullen wy ons niet ophouden, om
liever Dog iets to zeggen van bet Ncgerde, Over bet
Onderricht in de Zede;'und en in den Godsdienst. Dir
begint, § -its, met eenige aanmerkingen over de Be .
langrykheid van dit otiderwys , en vervolgens wordt ,
§ 2i3- 21-„ gehandeld over den Trapswyzen hoorigang
des Onderiichis, hetgecn de Schryver in drie Cur/us
M m 5
wil
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wil afgedeeld hebbev . „ De verfcheidenheid fin de ja,, ren en beftemming der Leerlingen] maakt," zegt by .,
b1 .. 177, „ meerdere Curius noodzakelyk , van welke
?, de eerfte zich tot de eigenlyke kinderlyke jaren, trot
„ in bet negende of tiende ; de twede op den volgen„ den leeftyd, tot in bet vyftiende ; de derde tot den
„ ryper ouderdom bepaalt , voor zo verre alth :ins iets
• dergelyks, by de ongelykheid der vermogens , zich
• naar de jaren bepalen laat. By ene goede opvoe .
• ding moeten de kinderen . . . tot den eer.ften Curfus
• reeds voorbereid zyn. Het onderwys zeif kan zich
„ flechts ten oogmerk voorftellen, bet [te vooren reeds
ingeboezemde zedelyk en godsdienitig] gevoel tot
„ denkbeelden . . to brengen , en deze denkbeelden
„ duidelyk , overeenkomflig met de waarheid en werk .
• zaamheid (*) . to maken . . . . Hy moet zyne kweke.
,, linen van Zedekundige tot Godsdienftige befchou .
• wingen overbrengen ; maar alles,wat naar den geleer .
• den vorm gelykt , zou aan de bevordering van dat
• oogmerk flechts hinderlyk zyn ." -- „ Hoe zeer
• ook by den twedcn Curius , (§ 2r4) een ftrenge fa .
• menhang der onderwerpen , even min als by den eer .
„ ften, em volftrekt vereischte is, zo kan de onderwy .
• zer zich echter . . . een plan maker, of een . . . wel
• ingericht leerboek volgen, waar in bet gewigtig(te
• van bet Been wy . . . to geloven , en . , to doer
• hebben, in een fielder licht en ene juiste orde wordt
„ voorgefteld . Al wat niet algemeen verftaanbaar en
• tevens praktisch . . . is, words . . weggelaten ." Hiertoe behooren, zo veel eenigzins gefchieden kan , alle
fchool(*) Wy moeten bekennen, dat deeze uitdrukking in de twee
)aatfle woorden ons eenigzins duister is ; of het aan ons ha .
pere, clan aan eenige misttelling of drukfeil, durven wy niet
beflisfen . Verfcheidene druk- of Ichryffeilen hebben wy reeds
in den loop van dit Uittrekfel aangewezen , en zouden van
dezelve nog nanmerkelyk meer voorbeelden kunnen bybrengcn . Twee of drie zul!en wy flechts melden . Bl . 99 reg . 1 4
Ilaat amputarn I . amputem,
bl . ioi r . r2 v . o . deide.
lyk begrypen I . duidelyke begrippen, -- bl . 126 r . 5 flaat een
reken *) waartoe Gene Aantekening fchynt to behooren, die aan
den voet dr bladzyde niet gevonden wordt. En op bladz .
157 is eene derde aanmerking, waartoe op bl . 156 gcwezen
wordt, niet voorhanden . Rec.
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fchooifche uitdrukkingen, of die betrekking hebben tot
byzondere gevoelens van verfc ;illende partyen . „ Als
„ 'er . . . nog een derde Curfus by zal kornen, zo kan
„ 'er (§ 215) zeker iets meer fystematieks . . . plaats
• grypen . Ook zullen bier fynere nafporingen, 't zy
• leeritukken, 't zy pligten betreffende, . , plaats kun• nen nen vinden , terwyl bier tevens ook twyffelingen
• en tegenwerpingen onderzocht .
kunnen wor• den ."
Over de verftandige leerwyze in bet godsdienfl •ige
wordt in de twee volgende p)ragraaphen gehandeld ,
waarby bet vermnden van gefchilftukken met reden aanbevolen, en dies to meet op bet inprenten van zuiver
zedekundige grondbeginfelen, en bet behandelen deezer
gewichtige ftoffen, met betaamelyken ernst en plechtigheid, wordt aangedrongen .
Wy zullen dit Uittrekiel befluiten met hetgeen de
achryver,, § 218, zegt over bet verflandig gebruik van
den Bybel. „ Veel wysheid [is 'er] by bet gebruik van
• den Bybel nodig, en als men . . . Piet van alle er„ kende beginfelen ener verfandige leerwyze wil of
• wyken , zo is bet byna noodzakelyl. , dat men
• dien flechts by wyze van uittrekzel der jeugd
• in handen geve : wyl een groot deel van den
• inhoud daar van voor kinderen
. onverftaanbaar
• [is] , een ander zeer ligt misbruikt , en aanfto• telyk worden kan . Voor bet overige moet men de
• grootlte achting opwekken en aanbevelen voor eetl
• Bock, waar door de Goddelyke Voorzienigheid zulke
• gewigtige oogmerken bereikt heeft, en dat even (chat
• van de heilzaamfte levensregelen en zaligmakende
• waarheden behelst. Ten einde ook deze achting in
• die jaren niet lyde, dat [l . waarin] men jongelieden
• de gehele verzameling van doze in haren [l . hunnen]
• aart zo onderfcheidene fchriften in handen geeft ; is
• bet van zeer veel gewigt , dat men tydig een juist
• denkbeeld geve van den oorfprong dier fchriften, van
• den t d , waar in ze g .:fchreven zyn, van hare [I .
• hunne]y eerfte beftemming, en van den geest, die 'er
• in heerscht, het Been tevens bet beste en enige mid„del is, om alien aanltoot, dien kwaadwilligheid of
• oawetenheid daar aan genomen heeft, tegen to gaan . "
Re;
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Reize van het Rritsch Gezantfchap door China en een gedeelde van Tartarye, door j . c. BUTTNER . Uit het Hoogduitsch. Te Lcyden , by A . en J . Honkoop . In gr . $ve .
151 blL
et derde Deel van Lord MACARTNEY's Reis na China
aanltondigende (*) beloofden wy, binnen kort, van de
opgemelde Reize door HUTTNER berigt to zullen geeven . ---Alleszins heeft men zich bevlytigd om van bet Gezantfchap
diens Lords verflag to doen . Ben onzer Medefchryveren was
reeds vroegtyds bezig om 'er onze Landgenooten niet onkundig van to laaten, daar by, in ons Mengeiwerk , van de eerfle
Berigten , deswegen uitgekomen , het voornaamlle optekende (t) . Schoon alles , wat deswegen bet licht zig , overfcheenen wo°dt door de gemelde Reis van Lord MACARTNEY na
China, door GEORGE STAUNTON, zal men egter de andere Berigten niet molten wraaken , en althans Met heigeen wy bier
voor ons hebben van den Heer HUTTNER een Duitfcher van
Geboorte, Gouverneur van den Loon van GEORGE STAUNTON,
welke Zoon den Gezant als Pagie toegeflaan was . De Nederduitfche Vertaaler van STAUNTON's heerlyk Werk, die alles
doet om hetzelve alle mogelyke volkomenheid by to zetten , moet ook aan deeze leis des Duitfchers wardehg,
ten , daar by fchryft : „ Ik zal gelegenheid hebben om uit
• dezelve eenige byzonderheden tot opheldering deezer Reis
• van Lord MACAttTNEY to ontleenen (,§) ." Wy hebben veel
genoegen in de geheele Uitgave gevonden .
Welke lotgevallen de 1'apieren des Heeren HUTTNER, deeze
Reis betreffende, gehad hebben , en waaraan deeze in 't licht
geeving den oorfprong verfchuldigd is , wordc ons in de Voorreden breedfpraakig ontvouwd ; met byvoeging : „ Zonder
• twyfel zoude de Beer HUTTNER veel bygeeoegd , agterge• laaten , verbeterd , of anders gezegd hebben , wanneer by
• by bet fchryven van dit Berigt aan eene uilgave gedagt
• hadt. Ondertusfchen zal men zien , dat by de plaatzen ,
• daar iets onaangenaams voorviel , behoed,aam overgeflapt
,, heeft , terwyl ANDERSON daar nan onbarmhartii ; zynen moed
• gekoeld heeft."
Zynen lust ®nbarrnhartig to koelen,
is
(0 ) Zie bier boven, hi . 468 .
(j - ) lie'angryk ver/lag van den eptocht des Brit/clren Gezant!'haps, ult

H

d^ Start Tong-tchew, in China, na bet Iteizerlyk Paleis van Tea-man-manTen-man ; ?net eene nieuwe Iiefchryving van Pekrn, en ceniae zeer wee
tenswaardige
- byzonderheden vrn de Gewoonten en Zeden der Chineezen .
7.ie onze Paaerl. Lctteroeff. voor 1796, b1 . ;r4, enz. By d c Verffag,

getrokkcn uit hot Verhaal deezes Gezantichaps van IENLAS ANDERSON,
voegde die zelfde hand Een berigt van Lord MACARI NEY S Gezantfchap
na Ghina ; met eenige berirrtcn, de Gewoonten en Zeden der Chineezen
bcerefende ; door MACKINTOSH, Captain van hat Seh ..p the Indeflan . Aid .
bi . 456>

C§; HE Deel, bl . r58 .
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is zeker niet pryslyk ; maar bet flilzwygend voorbyflappen
van onaangenaamheden kan niet gezegd worden een charactertrek van onpartydigheid uit to maaken . De H .-,-r STAUNT014
is ons gebleeken, uit vergelyking met ANDERSON, mede eene
groote maate van omzigtigheii in deezen , zo niet meer, gebruikt to hebben. Dan dit in 't voorbygaan .
De Nederduitfche Voorredenaar befchryft den Heer rIUTTNER , als „ een onpartydig man , vol talenten , die veele
• zaaken uit derzelver behoorlyk oogpunt zag , en ais
• Duitfcher de Chineefche Naamen ongetwyfeld naauwkeariger
„ in ge(chrift gefteld heeft, dan de Engelfchen dit doers konden ."
Het geheele Reisverhaal is doorfoopend , zonder eenige
rust- of onderfcheidings-plaatzen, gefchreeven . Het zou ,
onzes agtens, beter geweest zyn , 't zelve bier en daar of
to breeken, en op voegiyke plaaczen den Leezer rust to bieden ; fchoon de beknoptheid van het Stukje ter verfchoonin .
g e van dien doorloopenden fchryftrant ftrekke, cn de Heer
nuTrNER , zich aan geene U'itweidin,,en fchuldig maakende,
terftond tot de zaak komt , en 'er zich aan houdt, hoewet
bet Verhaal verre van droog is, en doormengd met veelal
zeer gepaste aanmerkingen . By deeze aankundiging kunnen
wy niets meer of beters doen , dan eene en andere byzonder .
heid tot een flaal opgeeven .
Schoon onze Schryver, gtlyk wy, op 't fpoor des Vertaalers , aangemerkt hehhen , de pla4tzen , waar lets onaange.
naams voorviel, behoedzaam overgejlapt heeft , moet dit zeker
verflaan worden van zaaken , h ::t Gezantfchap als Gezantfchap betreffende , dewyl by anderzins niet in gebreke blyft
zulks to vermelden , als , by voorbeeld , waar b y fpreekt
van de twaalf oppasfendde Mandarynen , en den overlast van
hunne Medegrooten ; van de bepaaling , die hun in Pekkg
als in eene gevangenis opgeflooten hieldt, en verfcheide andere
ontmoetingen van dien dart,
Kleine, doch niec onaartige ontmoetingen vinden wy hier
vermeld ; wy tekenen 'er cen op. „ Volgens zekeie gerugten hadden wy de ongemeenfte dingen onder de gefchenken
voor den Keizer . Op zekeren dag kwam een Mandaryn on .
zen tolk zeer befchroomd en geheiwzinnig vraagen , of bet
niet mogelyk ware, hem en eenige vrienden , die met opzet
daar gekomen waren , de wonderbaare zeldzaamheden to vertoonen, die wy den grooten Keizer medegebragt hadden . De
tolk ftondt belemmerd, en verzogt den vreemdeling, dat by
zich nader zou verklaaren over de zeldzaamheden , die by
bedoelde . Ja, antwoordde deeze, ik heb in Peking en andere
plaatzen gehoord ("), dat gy onder andere een hen medege .
bragt heb.t , die dagelyks vyftig pond houtskoolen tot voeder
noo(~) „ Men verzekerde ens, d2t tut aldaar in de Nieuwapkpieren
gefnan hack:
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noodig heeft, en met nlets anders gefpyzigd wordt ; verder
ten dwerg van anderhalve voet hoogte ; cen oliphant van de
grootte cener kat ; een hoofdkusfen, dat de toverkragt bezit
om iemand , die 'er het hoofd op legs, oogenbliklyk heenen
to voeren waar by begeert , enz . De vreemdeling fcheen zo
zeer van de waarheid deezer gerugten oveituigd to zyn, dat
her eenige moeite kostede , hem van zyne drvaaliny of to
brengen . By was kiaarh'yklyk neder' eflaa r,en, toen by b oor.
d e , dat by de wonder ::n onmogelyk zien konde , daar wy
Daarenboven waren deeze' gerugten
dezelve Diet bezace .
voor de gemeene Chineezen nog to geloofwaard :ger , om dat
de Gezanten uit de nabuurage kleimz Ryken den Keizer attoos zonderlinge Vokels, I)ieren en andere natuurlvke zeldzaamheden ten gefcheuke brengen . Het was vry toevallig,
dat wy op den wcg , cenige dagen agter den anderen , dro •
medarisfen , met houtskoo'en belaaden , ontmoeteden ; eene
omftandigheid, waar door veelc , die van onze Wonder-hen
gehoord had ien , in hunnen waan verfterkt konden word .-u ."
In ons laatfte berigt van STAUNTON'S Reisbefchryving heb .
ben wy van de Gefchenlten der Engelfchen gefprooken ., HUTT •
1vER maakt op die , in verr,elyking met de aan htt Gezantfchap
gefchonkenen , deeze bedenkin ; ; ,, dat de Iaatften beftonden
uit zyden en katoenen ftoffen, thee , lantarens , porcelain,
Men kan ztch van
fuiker, zyden beurzen en waaiers .
zeke;e opmerkingen niet onthouden , wanneer men de lantarens met hostbaare matherratifche werktuigen , zyden beurzen en waaiers met gewceren van hct fyntte werk en met
zeer veele duure Engelfche Fabrykwaaren vergelykt ; maar
deals levert China nietS beterS op , en deels moet men ook
beJenken, dat bet vyfinaandig verblyf van bet Gezantfchap,
't g,en uit honderd perfoonen beftond, der Chineefche Regee .
ring kosten veroorzaakte, die de waarde der Engelfche Ge.
fchenken volkomen opwoogen ."
Ten voorbeel .i e van Pl-:a~shefchryving kunuen wy niet nalaa .
ten of to fchryven, wat ooze Reiziger vermeldt van de vermaarde Sad Sot-fehu, fit. „ Op de zagte breedte van 3i ®
gelegen, naauwlyks twee mylen van zee verwyderd, van de
vermaaklykfte , vrugtbaai fte landftreek o nringd , door riviereli
en kanaalen met de overige Provincien gemeenfchap hebbende,
bet verhlyf der rykfte kooplieden, bet kweekfcbool der groutlie kunaenaars , der hero : mdt'te t eh'erden , der belcwaamfte
tooneelfpeelers , der klugtigfte goochelaars , wetgeeffter van
den Chineefchen finaak , brzitffcr van de fchoonfle leesten
van vrouwen, der kleinfte voeten, der nieuwfte modes en der
hefchaafdfte taal , het vereenigingspunt der verfchillende vermaaken en der verachtiykfte wellust , en de verzamelplaats
van alle ryke lediggangers en welluFtelingen in China
onder z iike omftandigheden kan SotJchu op een voornaamen
rang
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rang onder de Chineefche Steden aanfpraak maaken . De C/tsneezen dryven dit zo verge, dat zy in een fpreekwoord zelp
gen ; boven is het Paradys , hier beneden is Soifchi . NIe to
zegt dat zy eene der grootfte Steden van China is , en of .
fchoon wy flechts een gedeelte van dezelve zagen , duurde
bet egter over de vier uuren , eer wy aan her einde kwamen. De veele duizenden van menfchen , die overal verza .
meld waren om ons to zien , fcheenen de groote bevolking
van deeze plaats to bevestigen . Daar men door kanaalen door
de Stad vaaren , of bezyden de huizen to voet gaan kan,
hebben eenige zendelingen dezelve by Venetie vergeleeken ,
met uitzondering, dat deeze laatfte Stad zeewater heeft , en
'er in Sotfchu zoet water is . Maar bet gaat met deeze vergelyking, zo als met de meeste ; zy is zeer gebrekkig .
,, De welgebouwde huizen zyn bier menigvuldiger clan in
andere Ckineefche Steden , en vertoonen meer welvaart en
fnaak . Dat de meeste gebouwen , die geene winkeis hebben,
(want deeze zyn zeer zorgvuldig opgefierd) 'er morsfig en
veronagtzaamd uitzien, kan , beh riven andere oorzaaken, oolt
pdeeltel} k daar door komen , dat de inwoonders en vreemdelin .:, ,en veel tyd in de vermaaklyke kleine gondels doorbren .
gen , die men in groote menigte , zoo in als buiren de
Stad, ziet . Zy zyn geheel verlakr en uitneemend net en zit) .
delyk . Men zegt dat veele lied,.n , in korten tyd, bun g ;e.
heel ve'rmogen op dezelve doorbrengen , en dat kooplieden,
na hier hunne waaren verkogt to hebben , zeer dikwyls door
tie gondelvermaaken van Jotfchu tot den bedelzak gtbragt
worden . Op de voorfleven, en ook van agteren, daar men
dikwyls keukens ziet , fLaan de roeijers . In bet midden is
eene bedektc kajuit met venfiers, die eene kleine tafef , eenige kleine zetels en rustplaatzen met kusfens bevat . i n eenige
waren jonge lie .len, die tot vermaak rondvoeren, in andere
at men , en in verfcheiden hoorde men muziek en zang •.
Zeer veele werden door vrotlwen geroeid en hadden meisjens
aan boord , wier ligte kleeding , luidrugtige fcherts en vryp
zeden hear voor fchoolieren van de academie verklaarden ,
die hier zedert langen . tyd bloeit : want in dit land is-,
even als door geheel Afa, de weilust eene weetenfchap, en
haare fchoolieren een tak van koophandel geworden . Sotfehufu en Harktfciiufum zyn Lie Steden , waar de Chineefc.$o
Meisjens de konst leeren om to behaagen , en van waar mete
dezelve , even als koopgoederen van handelfleden , ontbiedt .
De Vrouwentimmmers van den Keizer en van Tyke Mandarynen
worden voornaamlyk uit deeze heide plaatzen voorzien . Men
onderwyst de meisjens in bet zingen , in bet fpeclen op de cither, in alien vrouwlyken nrbeid en in de dichti,onst . De gc-,
lietde 'olksliederen . dit zeide my ooze told, zyn door deeze
meisjens gedicht . Maar haare grootfie 1.orlten zyn van eenen
ahar.-

516

J.

C . H U'r T N

cR ,

REIZE DJOR CHINA IN TARTARYEL

fchandelyken aart . Beide Steden hebben ook den naam van
de grouttte vrouwlyice Schoonheden vocrt to brengen , en
Dogcers zyn in dezelve eevr der beste w .aaren ."
Van Boomen en Gewasfen geeft de Schryver, naar gelange
van zvn beflek , een genoegzaam berigt t dit vermeldt by van
den Chinaas-apped . „ Deeze is by ons genoeg bekend, en
behoort, zelfs volgens den naam, in China to huis . De Pertugeezen bragten dezelve eerst naar Europa, en men zegt dat
nor, heden de eerfte Chinaas-appelen-ttam to Lisfabon bewaard
wordt. Daar zyn in China drie foorten . De eerfte en voortreffelykfte is breed , en heeft eene roodachtige fchil , die
zich ,eheel van hot vleesch brat affcheiden, zonder iets van
de witt .r fchil, die tusfchen heiden is . agter to laaten : men
kan dezelve eemaklyk uit malkaAeren neemen , zonder bet
fap, 't geen uitnee ;nend zoet en verfristend is to verliezen .
De tweede foort hetfc eene bleeic geele, ruuwe ichil,
co is langwtrpig ; maar niet zo zoet en fap .yk als ue eerfte .
De derde, pie wy alleen in Europa kunnen , is hoog
peel, vol fap, wranger dan de twee andere foorten, en heeft
een vaster vleesch . De eerfte beet de Nlandarynen-Ckiinaas,vppel, ow haare voortreflykheid ; de tweede Capitan-Cninaasappel dewyl zy bet naaste by de eerfte komt ; en die, welke
in Europa bekend is , de Kuli -Chinaas- apped, dar is die der
daglooners (draggers), Lwyl zy de goedkoopfte en getneen~
fle is .
Aan aanmerkingen, de Zeden en den Handel betreffende ,
ontbreekr bet ook: in dit Werkje niet . Dezelve verdienen 'er
in nageleezen to worden . Alleen melden wy deeze byzonderheid , veele andere door ons bedoelde agterlaatende . „ Do
Koopmansftand is in China ten uiterften veracht . De vreemde Kooplieden gevoelen deeze vernedering Lies to meer , doorthen hun hand in alle verlichte Europifche landen in achting
is . De Engelfchen lyden dubbed daar by, naardien men hen
voor de wildJle van alle Barbaaren `dus nom-n de Chineezen
de Europeaanen) houdt . Deeze eer hebben zy hunnen matroozen to danken , die in de daad de zagtmoedigtte men .
fchen niet zyn ; en wanneer in 't vervoig de Europeaanen,
die handel dryven , zich niet w .rgten den Chineezen door
hunne zeden aanftoot to geenen, zulien de verachting en zelfs
de ope,tlyke betchimpingen, waar aan zy bier blootgeiteld zyn,
heeds aangroeijen ."
Uit dit weinige kunnen ooze Leezers opmaaken , dat zy
in dit kleine Werkje veel weezenlyks aantreffen ; en is het
den geenen , wien bet Werk van den Heer STAUNTON
veel to kostbaar vast , zeer in de hand gewerkt , dat zy, in
een kort beflek , bet voornaamile voor een Heinen prys,
byeen vinden . De Vertaaling heeft ow doorgaande wel bevallen.
Den
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Den Opkomst, Bloel, Perval en tegenwoordigen Toef and der
Stad Delft , in derzelver Fabryken en Trafyken .
Door
(S . BARKER . Te Delft, by Rs . bakker . In gr. 8 110 . 33 bl

I

D e Burger BAKKER heeft voor zyne Stadgenooten itts wil .
D len fchryven , en ter ftoffe daartoe genornen de voor
hun belangryke kunde van 't geen hunne Stad betrof in de
opgemelde ftanden . De kortheid , daarin betragt , oledanks
per eenige herhaalingen in voorkornen , maakt bet voor alien
zeer v:rkrygbaar .
Nieuws van aanbelang hebben wy 'er
niet in aangetroffen . De Schryver toont op her Huis van
Oranje, en wee inzonderheid op Prins wrLLEM Dar III, gebe .
ten to zyn ; diens werkzaamheid ten nadeele van den f .ande
maakt de Welding uit. Hec geheefe Stukje pryst zich Diet
aan door fchikking , iuistheid van voordragt, taal of ftyl .
Wy fchryven, ten voorheelde, alleen af, wat by to nederttelt wegeus de Oost - Indifche Compagnie .
„ Deze reeds
• fang nan het daalen geraakt zynde , ging met den Jaare
• 1795 alhier geheel to niet : de reden des vervals van de.
• zelve moet men zoeken in de kwaade beftuuring en in de
• onkundige Beftuurders hier to Lande. De eerfle aanleg .
• gers van deze Compagnie waren alle Koopluiden, dewelke
• met wysheid en kunde den Handel dreeven : dan daarna
• vonden de Geintresfeerden in dezen Handel goed, de oud„ 1le en grootfte Geintresfeerden tot Bewindhebbers to be• noemen , waar door men aldra de geheele Beftuuring in
„ handen van Advocaaten en Dodoren zag , die geld hadt
„ kogt Adien of oude papieren, zo veel maar to bekomen
• was : dan was men flraks Bewindhebber ; zy deeden Nego,, tie even of zy Procedeerden, of Ziekeu Vifites deeden ; de
„ kundige Koopman bleef utc de Beftuuring, hunne Familien
• wierden met den Handel in de Indien vereerd, gingen kaal
„ heenen , kwamen ryk to rug , en dat alles ten koste van
„ de Compagnie . De voornaamfte zorg bier to Lande was,
• om maar intresfen to deelen, zonder to letten op de ver• wagt wordende Oorloogen , en Zee-Schadens ; en doe die
„ gevoeld wierden, was bet geld op, en daar moest by den
• Lande Millioenen op Millioenen , genegocieerd worden, en
• zo raakte de Compagnie aan bet daalen en ten laatften ge• heel weg : waar door Delft alit ede zwaare flagen heeft,
„ en bet voorval, [dit zal verval moeten weezen] daar van
• ondervind .
„ Is 'er," gelyk de Schryver zcgt , „ in het tafereel van
„ den tegenwoordigen toetland der Stad Delft, niets t zwaar,
• niets to groot to nedergetleld ; dan is het," zo als by in 't
for uitrQept, „ nu helaas 1 met alies gedaan ; middelen van
L&TT . 180 0. rw . 12 .
N u
„ Re.

sin

R. BAKKZR, OPaOMST, ENZ . VAN DELFT.

Redres zyn niet bekend wat word anders to gemoet gezien,
„ d,.tn ten akelig en treurig EINOE."
Beklaaglyk genoeg, gelooven wy, is de toefland dier eertyds
bloeiende Stad ; maar , of alles zo gdheel hooploos flaat, als
de' Burger BARKER wil, twyfelen wy zeer ; en kunnen zodanige
moedbeneemende voordragten althans niet ftrekken, om de
koinst van een zo treurig einde to vertraagen.
„

Verzameling van Stukken, betrekkelyk tot de, door de Municipaliteit van 4mflerdam, tusfchen dezelve Municipaliteit en
het Committe tot de civiele en crimineele 7uflitie aldaar, ,
in verfchil gebragte begeeving van bet vacant geworden Procuraat by dat Committe ; en de betaaling der Traaernenten
Uitgegeeven op last van
aan deszelfs Leden en MYlinisters,
het Committi van Juflitie . Te 4mflerdam, by J . ten Brirk
Gerritsz., i 8oo. i n gr . 8vo . i65 bl.
et gefchil, dat in deeze Verzameling ter kennisfe van
den Leezer wordt gebragt, en bet welk, tusfchen de
Municipaliteit van Amjlerdam en bet Committe van civiele en
crimuneele juflitie aldaar, , tot eene aanmerkelyke hoogte was
gefleegen, komt zaakelyk bier op neder : Door bet overlyden
van den jongflen der agt Procureurs, welke voor de rechtbank van flmflerdam postuleeren , namentlyk den Burger
c . DOUBLET , was aldaar eene Procureursplaats vacant pwur .
den , welkers vervulling eigenlyk de hoofdzaak van deezen
twist gtweest is , nadien en de Municipaliteit van 4 flerdam,
en het Committe van civiele en crimineele Juflitie aldaar, ieder voor zich bet recht van de aanftelling eens Procureurs
beweerde to bezitten : wordende, reeds den 2o van Wintermaand 1799,, de Burger Mr. W. Y. VAN HAMELSVELD, door
bet Commit-E6, tot Procureur benoemd ; teswyl by als zoda.
nig geadmitteerd zoude worden , wanneer by zyn ontflag ,
als Lid van hetzelve Committe, zoude hebben bekomen .
Dc Municipaliteit , kennis gekreegen hebbende van bet
overlyden van den Procureur DOUBLET, fchreef, op den 2
van Louwmaand r3oo, eene Misfive aan bet Committe van
]uilitie, om, ingevolge zeker Plan van Organifatie van genield Committe, in dato 3 Augustus 1795 , eene Nominatie
van twee perfoonen van hetzelve to ontvangen, ten einde
daar uit eene keuze to doen . Dan bet Committe van Juflitie
andwoordde, den 9 van diezelfde maand, dat hetzelve in cen
under denkbeeld verkeerde : dat dc leder. van bet Committe
van Juflitie, niet meer door bet plaatfelyk befluur van dm .
flerdam, maar door , of van wegens bet Vertegenwoordigend
Ligchaam des Bataaffchen Volks, nit welks naam zy ook
recht
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recht fpreeken, wordende aangefleld, niet larger mogten geacht worden gehonden to zyn aan Voorwaarden, by bet hovengenoeind flan, aan bet toenmaalig Connnittts van Jufti .
tie, door de Stedelyke Reprefentanten , voorgefchreeven ; en
het Committe'dus vermeende, dat de aanftelling van een perfoon , in dien post , geheel en alleen van hetzelve afhing .
De Municipaliteit , ziende welk gevoelen by bet Com nittrs
van Jullitie , over deeze zaak, heerschte , vervoegde zich,
den 13 van Louwmaand i8oo, per Misfive aan bet Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek ; welk Bewind gemelde
Misfive ftelde in handen van den Agent van Jufbtie, die dezelve weder ftelde in harden van bet Committe van juftitie
to Anfterdam ; dat dan ook een seer gegrond en fteik
audwoord aan hem Agent deedt toekomen , het weak de
zaak, aan den kant van bet Committd befchouwd, volmaakt
bellischte .
De Municipaliteit van ilrnfferdam , niet to vreede met haar
gevoelen aan het Uitvoerend Bewind der B?taaffche Repu .
bliek voorgefteld to hehben, ging nu nog een flap verder ;
en , rneenende dat de betaaling der leden van bet Committd
van )uftitie ook afhing van ggmeld Plan van Organifatie , aan
h :t welk zich het: Comtniud ongehouden achtte, gaf zy Thefaurieren geene order om aan de leden van hetzelve Committd
to betaalen . Deeze maatregel , dien men mogelyk politiecq
goed zoude kunnen noemen , was intusfchen , naar rechten
befchouwd , geheel kwaad ; en wet to meer, daar men deuzelven ook otutrend de Secretarisfen deedt werken , die vol .
maaht bulten bet geval waren, ten minften hunne ftem, by
geene der deliberatien , konden doen ge!den . Het Committd
van Juftitie, deeze terughouding der betaaling vernomen heb .
bende, zond eene Comminfie by de Municipaliteit, doch wethe vruchteloos terug keerde, om dat men by dezelve fchrifte .
tyke voordragten moet doer . Men zond dus eenc Nota in
fchrift, doch welke onbeandwoord bleef : waarop bet , Com .
uiitte zich mede by Misfive aan het Uitvoerend Bewind vervoegde, en, benevens bet Committd tot de kieine, Eluw .
Jyks- en Injurlezaaken , dat merle geene betaaling untying,
zich de : wegens beklaagde . De Municipaliteit verdeedigde zich
dienaangaande met haar aangenoomea gevoelen ; doch dit
konde niet tegenhouden , dat het Uitvoerend Bewind , den
24 van Lenteinaand r Boo, een befluit ram, by bet welk de
Municipalit'eit, tot bet betaalen der voorztgde Tra&ementen,
ge!ast wierdt. Doch aan welken last zy niec voldeedt . addres .
feerende zich nu met eene Misfive aan bet Vertegenwoordi .
gend Ligchaam des tiataaffchen Volks .
De leden van het Committ6 van Juftitie , to vergeefsch
wachtende op de aan hen toegekende betaalingen, namen nu,
op den i van Grasmaand i8oo, eca befluit, om niet larger
to
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to voldoen aan zodanige apostillen, als welken de Municipa .
liteit gewoon was in hunne handen to flellen, bet zy om tc
dienen van bericht, of van confideratien, of van advys, e nz .
in zo verre dit door den Stads Advocaat , of door byzottdere
Commisfien, zoude kunnen verricht worden . De Municipali .
teit gaf bier van bericht aan bet Uitvoerend Bewind, en aan
de Eerile Kamer van bet Vertegenwoordigend Ligchaam der
Bataaffcbe Republiek . T erwyl bet Committd van Juflitie, aan
gemelde Kamer, een naderen aandrang, by Misfive, deedt, ten
einde de zaak zelve to beflisfchen, en de betaaling der Trade .
menten to bevorderen .
De zaak dus tot eene aanmerkelyke hoogte geklommen
zynde , zonder dat een der beide partyen eenige pooging
deeds , om dezelve in bet vriendelyke to vereffenen, vondt
men in den Haag goed, om to beproeven, of men, door
tusfchenkolnst van een der leden van de Eerfle Kamer , in
wienz handen de Stukken gefteld waren , geen minnelyk ver .
gelyk , door conferentien met de heide partyen , zoude kun .
nen hewerken. De Burger Mr . M. C . VAN HALL begaf zich
daarop naar Amflerdsm ; ' er werden gecommitteerden van
beide zyden benoemd ; deeze vormden , in de daar toe beraamde conferentien , een plan van vereeniging , doch bet
welk , door de Municipaliteit , zo wel als door het Com.
mittd van Juflitie , in derzelver algemeene Vergaderingen,
werdt verworpen.
Her Uit~oerend Bewind , in wiens handen de klagt van
de Municipaliteit van Amflerdam, tegens hetzelve, raakende
den gegeeven last, om de leden van bet Commute van
Juflitie to betaalen, gefleld was, leverde, op den 24 van Gras.
maaud i8oo, deszelfs nanmerkingen, by de Eerfle Kamer, op
die klagte in ; wordende de Municipaliteit On Bmflerdam
daar by in het ongelyk gefleld . Ook de Commisfie tot de
rechterlyke magt deedt by gemelde Kamer, den 14 van
Bloeimaand daar aan volgende, een voorflel, tot onverwyld
betaalen van evengenoemde Tradementen . Hier op volgde
daadelyk een befluit, volgens het welk de Municipaliteit nil
ook door bet Wetgeevend Ligchaam gelast werdt, om aan de
Leden van bet Committe van Juflitie , als mede derzelver Se .
cretarisfen en onderhoorigen , op de gewoone wyze, de1 •z el.
ver Tradementen to becaalen, en by elk to verfchynen quartaal daar mede to vervolgen : en dat alles ongeprejudiceerd de
wederzydsch gevoerde Suflenuen, over de aanflelling van eenen
Procureur voor bet Committd van Juflitie .
De uitwerking van dit befluit was, by de onderfcheidene
Collegien, geheel verfchillend . Het Committd van Juflitie ,
offchoon by hetzelve gelast wordende, om alle zodanige functien en verrichtingen, als door hetzelve to vooren wierden
waargenoomen, op denzelfden voet to blyven priefleeren, gaf,
den
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den 26 van Bloeimaand I8oo, aan de Municipaliteit by Misfrve kennis , dat bet van zyndn kant bercid was , om aan dat
befluit to voldoen . Doch de Municipaliteit ; op dien zelfden
dag begrypende , dat de betaalling der Tra&ementen in een
onmiddelyk verband ftond met de aanftelling van eenen Procureur , befloot met de betaaling der voornoemde Tra&e .
menten to wachten , tot dat over de zaak ten principaale,
by bet Vertegenwoordigend Ligchaam, mede zou weezen gedisponeerd .
De herhaalde weigering van de Municipaliteit, tot bet op .
volgen der Decreeten van hooger magt, fcheen nu tot ftrenger maatregelen aanleiding to zullen geeven : immers bet Uitvoerend Bewind , door bet Wetgeevend Ligchaam, vermaand
zynde , om de genomene befluiten to doen eerbledigen , gaf,
den 7 van Zomermaand I8oo , bet Departementaal Beftuur
van den Amfel fchriftelyk in last, om de Municipaliteit van
AmJlerdam aan to fchryven , om als nog, binnen 2¢ uuren
na bet ontvangen van die aanfchryving, aan bet Decreet van
t S May I8oo to voldoen, op pcene van, by ontftentenis van
dren , door gyzeling daar toe to zullen worden geconftringeerd, en voords, om ten aanzien van aile zodanige Leden der
Municipaliteit , welke mogten goedvinden by derzelver desobedientie als dan to volharden, de voorfchreeven gyzeling
daadelyk to executeren .
Het Departementaal Beftuur van den dm/fel, waarfchynlyk
nu nog willende beproeven, om een vergelyk tusfchen beide
partyen to treffen, en daar door de gyzeling der Municipaliteitsleden nog to voorkomen, vervoegde zich de Commisfaris
van dat Befuur, den 23 van Zomermaand, by den Prefident
van bet Committ6 van Juflitie ; aan d-enzelven voorflaande
Eerflelyk : dat de Municipaliteit, zonder eenige voorwaarde, de
'I radementen aan de Leden en Ministers van bet Committ6
zoude voldoen . Ten anderen, dat , na die betaaling zoude
zyn gefchied , bet Committd eene nominatie van twee perfoonen zoude inleveren , nit welke de Municipaliteit 'er een
tot Procureur zoude benoemen, en wel dien perfoon, die dozelve geinformeerd zoude worden, dat aan dat Committ6 aangenaam zoude zyn . Deeze voorwaarde door den Prefident
aan bet Committ6 van Juftitie voorgefleld zynde, deedt hetzelve, in andwoord aan gemelden Commisfaris, berichten : dab
hetzelve alle reden had om to verwachten, dat de ledcn der
Municipaliteit, door eene eindelyke obedientie aan de Decreeten der hoogst geconftitueerde magten, zich zelven wel zouden
bewaaren voor die voor hen nadeelige gevolgen, welite eene
verdere desobedieritie hen noodwendig moest op den hats
haaleti : en dat, offchoon bet Committ6 niet twyffelde, of
de zaak, wegens de begeeving van bet Procuraat, zoude wel
ecrstdaags , op do cene wyze of de andere, by het . V ertegen .
woorN n 3

522

VEAZAM-FLING VAN STUIUCEN.

woordigend Ligchaam uitgeweezen worden, hetzelve tocb, nit
dac de betaaling der Traaementen zoude zyn gefchied, zich bo
reid verklaarde, oin deswegens to confereeren .
Dit andwoord werdt, den 24 van Zomermaand , aan den
Commisfaris van bet Departemeutaal Befluur van den dmlel
gegeeven ; dienzelfden dag ontving de Municipaliteit eerie
Misfive van gemeld Befluur, oin onverwyld aan bet Decreet
van bet Uitvoerend Bewind to voldoen ; doch dienze .fden
avond ontving ook de Preident der Municipaliteit, van een
derzelver laden, eenen brief, uit w~lken bleek, dat de zaak
wegens bet aanftellen van een Procureur made in den Haag
befliscbt was . Zonder to onderzoeken of to weeten hoedanig
dit befluit gevallen was , befloot eemelde Municipaliteit den
volgenden morgen,om daadelyk de Trafetnenten aan de leden
van bet Commicte van Juflitie to doen betaalen ; :Js zynde nu
voldaan aan haar verlangen , en ontgaande daar door tevens
de gedreigde gyzeling , welke na verloop van 24 uuren had
moeten volgen .
Het befluit van bet Vertezenwoordigend Ligchaam des Ba .
taaffchen Volks, den 24 van Zomermaand, tegen bet gevoelen
van bet Uitvoerend Bewind genomen , behelsde : dat bet
Committe van Juflitie cone nominatie van twee perfoonen
aan de Municipaliteit zoude inzeaden , ten einde door dezelve daar uit een zoude worden verkozen ; en zulks tot
zo lange door de contlitutioneele organifatie van de rechterIyke magt daar in verandering zal zyn gema<<kt . Het Coinmitte van Juflitie voldeed, den 14 van Hooimaand i8oo, aan
hetzelve beiluit ; bet zond eene nominatie van twee perfoonen
aan de Municipaliteit, op welke de Burger Mr . w. Y . VAN
NAMELSVELD de eerfle was ; hebbende dezelve,
op den
It van die maand , zyn ontflag als Lid bekomen : en de
Municipaliteit kooS, den 18 daar nan volgende, evengenoenden
VAN HANIELSVELD, en dus denzelfden perfoon, die, op den
so van Wintermaand des voorgaanden jaars, door het Committe van civiele en crimineele Juflitie, tot lien post reeds
was benoemd geworden .
Men vindt deeze zaak in LI byzondere Stukken , meestal
Decreeten en ExtraEten uit origineele Notulen zynde, naauw .
heurig in deeze Verzameling, op last van bet Committd, in
bet licht gefleid . Drie Byvoegzels toonen , hoedanig men
den post van Bockhouder der Commisfien van bet Commute
van juftitie, opengevallen door den dood van JAN LQCSVJ:LT,
byna gelyktydig, en op dezelfde wyze, doch zonder eenig
verfchil, vervuld heeft.
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Penige Bydragen tot de wysgeerige Rechtskunde .
Beffaande
in : eene Proeve over de Rechterlyke overtuiging, betrekke .
lyk misdaden ; mitsgaders : twee bedenkingen , de eene,
over een Urst algemeen beginzel van het natuterlyk recht ;
en de andere , over het oogrnerk der lyffirafelyke wetten
en ftraffen .
Door Mr . SAMUEL. AANSOeGH , Raad in den
Hove van Yufiitie van bet voormalig Gewest Utrecht . Te
Utrecht, by de Wed . J . van Terveen en Zoon, i8oo . In
gr 8vo . 7t bl
l et altyd zyn de Regelen van bet Recht zoo duidelyk,
N dat men, in de byzondere gevallen van fommige misdaadigers, dezelve, zonder een naauwkeurig voorafeaand, onderzoek, kan doen werken .
De Wetgeever en d .- Rechter zyn
twee onderfcheidene perfoonen, e,i bet is voor den eerften
onmogelyk , om zulke Wetter to .maaken, die niet bier of
daar aan de meerdere of mindere overtuiging van den Rech .,
ter, met betrei,king tot de misdaad der peg fo nen, onderwor .
pen zyn .
Het waare oogmerk der lyfltr : ;felyke wetten to
weeten, en kennis to hebben aan het algenreen begiuzel van
bet natuurlyk recht , is derh ilven 2o wel voor den Rechter
als voor den Wetgeever belangryk : en dice bydrage , welke
ter meerdere kennis daar van kan leiden , moet hen altyd welkom zyn .
De Burger AANPOReH deelt, in dezelfde overtuiging, in dit
kleine ftukjen , eerst eene Proeve mode , over de rechterlyke
overtuiging (Convit2ie) betrekkelyk misdaaden.
Offchoon by
weinig nieuws, over deeze i<ofhe, zegt, zo is zyne proeve
Loch zo geleidelyk , dat jonge Rechters , in dezelve , veel
tot hun nut zullen kunnen aantreffet ., en wel vooral met betrekking tot die regelen, welke dienen tnoet n, om eene vo!komeae zekerheid van fcbuld of onfchuld to bekomen ; daar
toch elke Ivfffraffeiyke wet , by eene eindelyke uitfpraak
(definitive Sententie), eene voile proeve, en dus eene zodanige
volkomene zekerheid , vereischt .
De Schryver gnat, in de behandeling van dit ftuk, zodanig
to werk , dat by eerflelyk, naauwkeurig de zaak verklaart,
op weike het in d'eezen aankomt ; ten tweeden, den aart ea
natuur der zekerheid , die eert Rechter , voor dat by vonn :st, moet hebben, openlegt ;en dan, ten derden, die Regelen
aopgeeft die een Rechter dear by in bet oog moet houden .
Met betrel king tot het eerfte . merkt by aan , dat een
lit .chter , voor dat by eenen b : fchuldigdtn veroordeelt , zeker moot zyn , i) Dat de mis&ad waarl y k gepleegd is .
a) Dat de befchuldigde, en geen tinder, de misdaadiger zy .
3) Dat de wyz ., op weike men zegt de misdaad begaan to
tin 4
zyn ,
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zyn, met de waarheid overeen komt ; en 4) Dat de misdaa .
diger volkomen by zyn verfland en zinnen zy. De eertte,
derde en vierde deezer vereischten worden, zo veel moge •
lyk , door den Rechter zelven onderzogt en nagegaan ; dock
wat het tweede vereischte belangt, daar van moet by door
De laatfte worden in de
Getuigen de zekerheid eilangen .
tweede afdeeling omfiandig omfchreven , en apes met de
Romeinfche Wetten , als naede met de Ordonnantie op den
fyl van Preeedeeren, van lconing PHILIPS, van 9 July I58o,
bevescigd . Toetfende de Schryver vervolgends zyn beredeneerde aan de gebeurtenis van JAQUES flu MOULIN , in bet
Mengelwerk ouzer Letteroefeningen van 1798 , bl : 442, gevonden wordende : waar van her befluit duidelyk is, dat
die man , welke in Engeland onfchuldig ter flood gehragt
wierdt , in ons land , by hot opvolgen der medegedeelde regelen, zekerlyk bet leven zoude behouden hebben .
Het tweede ftuk, in deeze Bydragen gevonden wordende,
behelst Bedenkingen over een eerst algemeen beginzel van het
natuurlyk recht, en het oogmerk der 4fjlra$elyke wetten ;
zynde, even als bet voorgaande, in den flyl eeries briefs, aan
cen' Vriend , gefchreeven . De vereischte eigenfchappen in
zulk een algemeen beginzel zyn, I . dat hetzelve waar zy,
2 . duidelyk, klaar en eenvoudig , 3 . genoegzaam , en 4. in
orde van bevatting. En deeze vereischten vindt de Schryver
in zyn befchreven algemeen beginzel van bet natuurlyk recht :
zo als dit uit zyne toepasfing bl ykt.
De behandeling deezer flukken is zodani3 , dat wy dezelve der leezinge van jonge rechtsbeminnaars vryelyk durwen aanbeveelen .

De Nadenking van eenen Staatsman beaordeeld, in eenen Brief
van een Burger-man uit Zeeland aan den Uitgeever der
Nadenking ; gefchikt om agter die Nadenking gevoegd to worden . Te Utrecht, by G. 't' . van Paddenburg en Zoon, I8oo .
In gr . Svo . 35 bl.
V 66r eenigen tyd gewaagden wy van de Nadenking des ge .
weezen Raadpenfionaris L . P . VAN DE SPIEGEL, (*), en
verwylen Diet , met deezen Brief, daartoe betrekkelyk, he .
kend to maaken . De Schryver hadt , twee jaaren geleden,
die Nadenking in gefchrift geleezen , cenige in 't oog loopende uitdrukkingen uitgefchreeven , en 'er voor zichzelven
eenige aanmerkingen op geinaakt r die by nu in bet licht
zendt .
Rug_
(*) Zie pier boven , bl . 255.
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Y7ugtig beoordeeld noemt by deezen zynen arbeld, en, in
de daad, zo is dezelve ; fchoon men 'er nog al vCel ontmoe .
te, 't we11 de aandagt verdient ; terwyl by verklaart : „ In• lien ik my niet bedrieg, hebben de Liefhebhers der Vader .
,~ landfche Gebeurtenisfen eene geheele ontleeding van een
• veel bekwaamer pen en refpefbbeler hand dan ik voere to
• wagten . " Wy zien zulks met verlangen to gemoete ; terwyl deeze Brief intusfchen kan ftre',kea , om de to zeer
met bet Syftema des nu onlangs overleden Staatsmans ingenomenen tot nadenken en een beter begrip van zaaken to
brengen .
De Brieffchryver geeft eenige wenken, de Piunderingen in
Zeeland betreffende ; alsmede wegens de bevorderinz van vAa
DE SPIEGEL tot bet Raadpenfionarisfchap van Holland ; over
de wtrleende Aninestie ; de Guarantie van bet Erfftadhouderfchap ; van de Alliantie met Rngeland en Pruisfen ; van hetgeen ten aanziene van den Opitand in Brabant gebeurd is .
tsreedfpraakiger is de Brieffchryver wegens den Oorlog met
Frankryk, en maakt dic wel bet gewigtigfte gedeelte uit ; byzonder aantoonende, dat de uitdrukkingen van verlies van den
eigendom der Schelde , en openleggen aan de zyde van de
Oostexrykfche Nederlanden , uitdrukkingen zyn, niet gepast in
den mond aliens Staatsmans . Met deeze aanduiding van
den algemeenen inhoud van dit leezenswaardig Stukje vergenoege zich de Leezer .

Adviefen van eexige Reprafentanten, by gelegenheid van de De .
liberatien over bet Rapport van de Repr~efentanten HUBER,
c. f. of, en in hoe verre, ter bevordering van het algemeen
belang des Faderlands, eenige remisfie van flraf, met betrek .
king tot eene of andere Perfoonen , Welker Jfonnisfen den 22
Dec. 1199 zyn pgefchort , naamlyk c. VAN DER HOEVEN ,
J . EYKENBROEK , en P . J. DE VISSER , alle op de Voofpoorte
alhier in den Haage gedetineerd, zoude kunnen plaats hebben . Alom. In gr . 8vo . 8o bl.
e Uitgeever heeft , by gelegenheid dat op den x I Juny
1 . 1 . aan de op den tytel vermelde Burgers remisfie van
firaf verleend is, het niet ongepast geoordeeld, bet Rapport
en de daarop uitgebragte Adviefen in een Bundeltje zamen'te
voegen . --- Wy kunnen , wy behoeven 'er niet meer van
to zeggen, dan dat wy met den Uirgeever wenfchen, dat deeze
Verzameling wage flrekken om het Verfland s'atn den Bataaffehen Burger in dit fluk to verlichten .

D
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Byzondere Gedachten en 1/-aagen over de Gelykheid en Yyyheid. Te simflerdam , by P . E . Briet. In 8vo . 238 bl.
en moec , in dit gefchrit , geen nadere ontwikkeling van
N de gron beginfelen van gelykheid en vryheid, waarvan
vee en federt eenigen tyd den mond vol hebben , zoeken .
Daarover is ook door bekwaame handen reeds zoo veel gefchreeven, dat -men niet veel nadere opheldering desaangaande
kan verwachten . De ons onbekende Opfleller van deze byzondere Ged iehten en Vraagen, over de Gelykheid en Vryheid, die zich, by de fchriftelyke teei(ening van elk exemplaar,
3 . C . D L .RA noemt, en duidelyk laat blyken , dat by tot de
oodiche Natie behoort , fchynt althans de man niet to wee.
zen, om over deze o derwerpen nieuw licht to verfpreiden .
Ilet geheele gefchryf behelst naauwlyks jets m_er, dan eene
apologie van bet gedrag der Aln terdamfche fooden in 't jaar
1737, ten bewyze, dat men hen in 1795 van de Burgerwapening diet had mogen uitfluiten , en dat men flrydig met de
aangenomen grondbeginfelen der Staatsre :;eling handelt, met
dezelven nog deeds uitgefoten to houden . Dit alles is evenwel doormengd met goede gedachten en gegronde aanmerkingen . Somtyds weet by zich zeer gepast van gezegden van
anderen, b . v. Montesquieu, Rousfeau, ook wel van IViichaelis en andere Christentchryvers , waarmede by zeer bekend
meet weezen, to bedienen . Desriettemin had de Schryver de
opgenomene taak liever aan anderen moeten overlaaten .
„Men moet," zegt by, „ in dit Werkjen geen fraaiheid
van ftyl of orde in h' t voorflellen der denkbeelden zoeken ."
En bet Voorbericht zelf, waarin by ons hiervan verwittigt,
ltrekt daarvoor , zoo wol als 't geheele volgende gelchryf, tot
Maar waarom dan als Schryver to
cen allerduidelykst bewys .
voorfchyn gekomen ? HI is by geen Geleerde, en al heeft by
alleen voor ongeleerden willen fchryven, date had by evenwel
vooraf eenig werk moeten maaken, om de taal, waarin by
fchryft , beter to leeren kennen , en zyne denkbeelden in
cene geregelde orde uit to drukken . Nu levert by ons, in een
allerflordigften fchryfftyl, een weinig famenhangend werk, dat
men, in weerwil van 't goede, dat hier en daar in 't oog
ilraalt, met weerzin ten einde doorleest ; zonder zelfs to
zorgen, dat bet van de groffle drukfeilen, waardoor 't nog
al meet ontfierd wordt, door eene daartoe gefchikte hand werd
gezuiverd.

I
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Mengelpoezy van w. RILDERDYK, benevens Vervolg van dezelve,
bevattende Yertellingen en Romances .
Te dmflerdana, by do
Wed. J . Db11 .
In gr . tivo. t o fannen 616 bl.
e beroemde Nederlandfche Dichter BILDFRDYK geeff, in
deze beide bundels, een aantal Itukken, welke men Diet
dan met veel genoegen kan ontvangen . Het eerfte ffuk, zynde een eigen vinding, in den geest van MANILros, geryteld
Starrenkennis, is gericht aan des Dichters Zuster M . P. ELTER,
geboren WOESTIIOVEN , aan wie by zyne betrekkingen tot
haar in volgende verzen opgeeft .

D

U biede ik dezen zang, myn Zuster, Wet door 't bloed
.dan my vereenigd ; maar door zuii , ren lie/degloed ,
Waar mode een heilige echt my aan myn Wedrhelft ketent (I`),
(Zoo leer awls om geboorte) eon bloedvriendin gerekend !
Gy, wie een vriendfchap , die op moor dan rnaagfchap rust,
Me wetenfchap, en deugd, en ware Godsdienstlust,
glie 't edel vuur der kunst , waar van wy beide blaken ,
ti'e kunstverdicnfle en roem my dubbeld dierbaar maken .
Gy, neem dees toner , seem dees fchrale zangflof aan ;
Bedek heur dorheid suet uw eigen kauwerblaen ;
En, daar ge, in Jlillen nacht, des hemels veld doorwandelt,
De Graadboog en de Luit met de eigen floutheid handelt,
Laat u 't geflarnte dan , zoo vaak het u belonkt,
7a , elke flarrengloed, die aan den hemel vonkt ,
Herinnren aan een hand, wier arbeid ge tens waardeerde,
En die geen' andren Lof dan uwe,/lcu,; begeerde!
Eigenlvk beftaat deze Starrenkennir in eene dichterlyke be .
fchryving van de SterrenbeelWn, wdke de beide halfronden
des hemels op de Globe vertoonen . Voor bet algemeen zal
dezelve dus hier en daar wat droog, of wat al to veel naar de
Globe gevorrnd , voorkonren ; doch deze aanmerking raakt
den flerrenkundigen niet , welke in deze befchryving alle ae
beelden zyner hemelbefchouwing ontmoet , teiwyl veele van
dezelve mede dichterlyk fchoon zyn voorgedragen .
Een vyfta daar op volgende Dichtftuhken, als de Eryg van
INISTHONA, DARTHULA, KARRIKTHURA, de Gezangen van ZELMA, en BARRATHON, zyn naarvolgirgen van OSSIAN, en wet,
TTolgends des Dichters Voorrede, naar het oorfpronklyke zelf,
dat is , naar bet oud Schotsch, en niet naar het Engelsch van,
MACPHERSON, en nog minder naar het Hcogduitsch Van VON
HAROLD of van DENIS, zich by letteromzetting SINED genoenId
h .bbende. Hoe moeiiyk zulk een arbeid zy, gevoelt icder .,
wet .
L' Actcnt rynrt niet op rekent .
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welke bet verfchil der Taalen, Eeuwen en Zeden van ossrarr
en BILDERDYK in vergelyking wil brengen .
Verder vindt men in deze Mengelpoezy een aantal losfe
en dikmanls zeer geestige ftukjens , weike door den Dichter
in Engeland, hoofdzaakelyk tot voorbeelden, vervaardigd zyn,
toen by aldaar over fommige gedeelten der dichtkunst voorlee2ingen hield . Zyne lesfen waren aldaar zeer geacht ; by hield
dezelve in de Franfche taal, maar flelde gewoonlyk zyne proeven in 't Neerduitsch, welke by alsdan in bet Fransch of
Engelsch, fomwylen in verzen, doch meestal in proze, over .
bragt . Veele van die ftukjens zyn naarvolgingen. Wordende
ten ilotte gevolgd door eenige zeer bevallige en geestige Vertellingen en Romances, onder welke eerfte wy de Waarheid en
Ezopus, en onder de laatfte Urzyn en Yalentyn, zeer fchoon,
en het genie van BILDERDYK zeer waardig gevonden hebben .
Zie bier, uit de losfe Stukjens, een Opfchrift van
eene Oosterfche Karavanzerai, door ABBAS den Eerften, uit
bet Perhcb .
Des waerelds xoetheid is een Pleisterplaats , niets meer.
Gy , Pelgrim, leg 'er 't hoofd in uw vermoeidheid near :
Vraag water ; vraag een' dronk, die 't hart u moog verfrisfchen
En nuttig 'er uw brood met dankbaarheid en lust .
Maar leer, terwyl gy 't finaakt, dat zoet to kunnen misfen!
In 't voorwerp van uw reis verwacht u beter rust.

11lahomet, Treurfpel. Door Jon . IIERM. SCnUYMER, Junior.
AmJlerdam, by P . J . Uylenbroek, i8oo . In 8v® . 102H.

Te

angen tyd fcheen het Onverniogen gebeeten, op de uitfteekende voortbrengzeten der bevalligc Dichtkunst ; op de
L
verhevenheid haarer lieflyk vloeijende verzen ; de bevallige
welluidenheid van maat en rym, en de uitmuntende karakters,
welke zy, in Sofoclefche laarzen, ten tooneele doet treden .
Waar toe, zeide bet, heeft de Dichtkunst zoo veele verfierfelen nodig? Moet MELPOMEEN iuist altyd in rym fpreeken .
o m de aanfchouwers to bevallen? Moeten haare helden altyd
zulke vreesfelyke daiden verrichten, dat zwakke Vrouwen en
gevoelige Meislens 'er flaauwten door krygen ? Waarom brengt
men de kunst niet tot haare eenvoudigheid to rug, ? De ware
verhevenheid is toch ook eenvoudig
! Zoo fprak bet
Onvermogen ; en tevens de proef willende neetnen,om ook iets
in den vorm van een Treurfpel to vervaardigen, wierp hetzelve eene menigte dichtcrlyke voortbrengzelen in een goeden
metaalen pot, plaatftc denzelven op het vuur, lag 'er een flevigen fchuimfpaan naast, en flelde . zo dra alles wel doorkooltt
was, een jongen Schuimcr aan het werk, ont alles wat niet
dich.
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dichterlyk was, en nu boven dreef , van dit mengzel of to
fchuimen . Hy volbragt dit werk volkomen , en na de verkreegene fchuim met vry wat water aangelangd to hebben,ontilond daar uit een geregeld mengelmoes , dat alle de ver .
eischten van bet Treurfpel bezat, behalven verhevenheid,
genie , gepaste karakters , of lets op bet welk een Dichter
roem meent to kunnen draagen ; en dit doorwaterd mengzel
noemde by Mahomet.
Men heeft getwist, of dit kinderachtig ftuk , wanneer bet
in een zogenaamde Ronfebons, of Poppenkas, vertoond wierdt,
Met nu of dan fomtyds nog at zoude kunnen bevallen . Wy
zyn verre of van deezen twist eenigzins to willen voeden,
Gin dat wy verzekerd zyn , dat her fpoedig zou verveelen, en
fchryven alleen dit weinige ter proeve of uit een ftuk, welks
hoofdperfoonen dus belangryk to famen kouten .
BAJAZET.

Goeden morgen, basfa .
DE BASSA .

Goeden morgen, waarde vrind .
BAjAZET.

Maar hoe . . . . welk een beangftigJ gelaat y
DE

BASSA.

Ach, la, waarde Bajazet, en niet zonder reden.
BAJAZET.

Hoe zo, basfa?
DE BASSA .

Deze nacbt heeft my noch zwarer rampen voorfpeld .
BAJAZET.

Och, inbeelding ! enz .
Heeft GELLERT, in een zyner Fabelen, bewezen, dal een
Treurfpel, koud, iangwylig, en zonder ziel, in llaat is oin
Spooken to verdryven , de jonge scHOVMSR zal weliigt ,
door een zyner Treurfpelkn, of door deezen zynen Mahomet, willen betoogen : dat men de leezing en vertooning van
een gedeelte van zulk een flegt ftuk ook als eene gepaste
hoeveelheid opium den zieken en flaapeloozen kan voorfchryven : want dit flak behoott wezenlyk , niet tot de
Slaapdichten, maar tot de ShRap/pellen . --- Probatum est!
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De Spelonk van Strozzi , eene Venetidanfche Gefchiederis.
Naar bet Fransch van J J. R£G'rAULT ne WARIN, door
Te Dordrecht, by E . Bonte, t8oo, in
A . BRUGGENIANS .
Svo. z I o hl.
en reiziger, welke zich omtrend drie maanden to T%ene-

E tiers had opgehouden , wancielde, op zekeren mcrgen, in
de ruirne zaalen der boekery van St . Marcus, alwaar zyn

oog , by geval , op een groot boekdeel in folio viel, welks
omflag ten tytel had : Descrizzionne della caverns di Stroz.
zi. In hoop dat dit werk hem van cenigen dienst zoude
kunnen zyn , ter volvoering van zyn ontwerp van befchry .
ving , over de onregelmantigheid der natuur, in de beheerfching der mineraalen , veizogt by een van de opzigters
hem dit bock to vertrouwen, en ging, zo dra by hLtzelve
ontvangen had, na een der vengflerbanken, om hot aldaar op
zyn gemak to doorbllderen .
Hier eenigen tyd geleezen
hmbbende, en bet boek wed-4r weg willende leggen, meende
by in hot papier eenige doortchynende karakters to zien .
Bet blad tegen het licht houdende, ]as by tusfchen de eerfle
dertien gedrukte regels , met welken de gefchiedenis der Spelo ; ;k van Strozzi begot/ , bet volgende, met- Gothifche letters gefchreven : bet wonderbaarlyke,, dat de natuur in de Spelonk I an Strozzi vereeni§mod heeft, is winder verbaazend, dan
de nit/posrigbeid der hartstogten, van welken zy bet tooneel in
alle dcrzelver afgryzelykheid oplevert . Wordende deeze woorden en karakters van de dertiende tot de dertiende bladzyde
telkens herhaald .
De reiziger, verbaasd en geheel opiettende op deeze woorden , deed alle on_lerzaek naar dit work, en naar deszelfs
autheur
de laatfte was geheel onbekend, doch bet eerfte werdt hem, met veel Inoeite, door eenVenetiaansch bockhandelaar bezorgd : doch deeze woord&n waxen 'er niet in
to vinden . Alles, zo veel moge'yk, naargevorscht hebbende,
vernam by eindelyk, dat de Spelonk van Strozzi, op bet
Eiland van then naam, in de Adriadfche Golf, en niet meer
dan vyf mylen van (lie Stad gelegen was . Om zyne nieuwsgierigheid to voldoen , kwam by met een Gondolier overeen,
om hem daar na toe to voeren , na zich van wapenen en
eenige mondbehoeften voorzien to hebben .
Zyne onderzoekin&en aldaar, zo flout on'dernomen als gelukLig in de gevolren, leveren een verhaal op, dat zeer be .
langryk is . Signora OLIMPIA GUSTINIANI , gefproten uit een
der doorluchtigfle huizen van Venetie'n, hield op dat Eiland,
in die Spelonk , den autheur van gemeld book gelictend
aan
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tan het doode ligchaam van zyn beminde , welke zy met
eigen hand had doorflooken ; zo als zy ook to vooren haaren man gedaan had .
Intusfchen kon zy hcm toch niet
beweegen, om zyne liefde tot haar to doen overgaan , bet
welk haar woedend maakte, en tot de wreedfle ilappen zoude hebben doen overgaan, indien de reiziger zich niet by
den Raad der Tienmannen to Venetien vervoegd , en aan denzelven kennis van zyne ontdekkingen gegeeven had . Het
gevolg daar van was , dat OLIMPIA, benevens haare mede .
pligtigen, naar de gevangenis der Inquititie overgcbragt, en
aldaar in donkere kerkers geworpen wierden .
De verfchyning voor den Raad , en de ondervraagingen
en andwoorden van OLIMPIA, zyn zo trefr'end als vreeslyk voor
den gevoeligen Leezer. Het fat van dit verhaa(, door OLTS?IA
uitgefproken , is dusdanig : , ANTONIO, afgemat , hief zy• ne beevende handen en zyne , in bittere traanen zweme
• mende, oogen tot my op ; ZANETTA wierp eenen fmertly• ken b!ik op my , deed cene moeilyke pooging om myne
• knicen to omhelzen , en viel magtioos neder !
.
• Zwaard der gerechtigheid, doorboor myn misdaadi . hart!
• Wreekende dander, verplet my ! Met de eene hand
• vatte ik de loshangende haaren van myn flagtoffer , en
• met de andere, den f1uier afrukkcende , die haaren boe• zem bedekte, drukte ik haar , met verdubbelde fldoten,
"
• d , , n dolk in het hart!
Hier vloogen de Rechters , op wier gelaat reeds lang
die verbaasdheid zweefde , welke hot verhaal van gruwelen
doet geboren warden , als door eene fluiptrekkende beweeging , van hunne floelen op , en vielen , verbleekt van
fchrik , wederom op dez,-lven neder. ANTONIO bezwym .
d e en OLIMPIA, verfcheurd door wroegingen, gefolterd door
de herinnering haarer euveldaaden, en bekneld door de vrees
voor de flraf,, welke haar bedreigde , verviel in een Imertly
ken ep verfchriklylsen doodsangst .
Op bevel van den Raad word zy in een naby zynd
vertrek gebragt, en aldaar op een bed gelegd . Haare misvormde trekken en de blaauwe klenr , met welke haar gelzat bedekt wierd , kondigden welhaast de naderi,3g des doods
aan . Haar hygende borst brulde verfchriklyk ; haare verdoofde oogen fchooten flog woedende blikken ; haare zwarte
en geflotene lippen mompelden nog cenige onverflaanbaare
lasteringen .
Fipdelyk, na twee uuren de wreedfle fmertet
ondergaau to hebben , (need de dood den draad hearer,
met bloed bevlekte , dage i of , en ontrukte haar dus aan
bet Schavot .
Op dcze wyze fneef!e , in den ouder .
dom van minder den, agt-en-twintig jaaren, deze fchoonheid,
vermaard door alle begaafdlueden , die tot bet geluk kunnen
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men medewerken ; bekoorlykheid , rykdom , b etoveren.
de bevalligheid , zeldzaame geestvermogens , in 't kort zy
bezat alles .
Dit zeer onderhoudend Werk ;en is in zuiver Nederduitsch vertaald . De aanleidende oorzaak ,todenkg
king van deeze onderaardfche wreedheid, komt ons intusfchen
zeer gewrongen voor . Wel is waar , dat op bet flot ge.
zegd wordt, dat OLIMPJA aan ANTONIO de gunst hid bewee .
zen, om een afdruk van zyn werk, in hct welk by de vourgemelde woorden tusfchen de regels had gefchreeven , naar
de boekery van St. Marcus to bezorgen .
Maar was dit
wet overeenkomitig met haar listig en alles doorzoekend
karakter? Is bet niet eene in 'c oog loopende byzonderheid,
dat zy iets in zulk een aan haar vertrouwd werk niet zoude
zien , bet geen de reiziger, dit werk fechts doorloopende,
daade!yk ontdekte ?
De Vertaaler heeft OLnuPIA door vergif doen omkoomen , daar de Schryver zelve haar bet leven doet verlie,
zen, door de foltering haarer wroegingen en de vrees voor
Men zou den eerilen kunnen vraagen, van waar
flrafFe .
OLIMPIA, in haare gellrenge gevangenis , eene gevangenis van
de Inquifitie 1 bet verkif bekomen had ?
Zoude men
daar geese zorg tegen gedraagen hebben ! En verdiende
zy , wanneer men bet in zyne magi , had om haar to laatea
flerven zo als men wilde, niet eerder haare verregaande euveldaaden door bet zwaard to boeten , dan door een natuurlyke
dood , of door een zelfsmoord, ten hoon eener wreekende
gerechtigheid, bet leven to verliezen?
Een wel-uitgevoerd Plaatjen en de zindelyke Druk voegen
aan dit Werkjen een bykoutend fieraad toe .

?Iinna, of het onnoozele Meisje, Blyfpel, naar het Hoogduitscb .
Te ,imflerdam, by J . R . Poster, i8oo . In 8vo. 46 bl.
de Dochter van Mevrouw van Haricour, is, door
Pnna,
haare Moeder , van alie verkeering met tnannen to rug
gehouden, en Nat gereed om in een klooster to gaan . Dan
de Heer van Oliban des avonds Mevrouw van Haricour in den
tuin komende bezoeken, geeft dit ook gele,aenheid aan de Doch .
ter, om met zyn Neef Eduard in gefprek to treden, in den
waan dat dit een goede geleigeest is, welke haar gelukkig zal
maaken .
De minnenyd van zekere praatlier en albedil, Mevrouw van Pernelle, cerhaast bet Huwelyk van dit twee paar
gelieven , met bet welk dit weinig betekenend Stukjen, dat
voor het overige van taal- en fpelfouten knelt, dus zeer eenvoudig ten einde loopt .

A L G E NI E E N E
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LETTER-OEFENINGEN.
De Theodicde van Paulus, of de rechtvaardigheid Gods
door het Euurngeliunt uit feet geloof, aangetoond tot
geloof, in eenige aanmerkingen op deszelfs Brief aan
de Komeinen, ;,:et eene nieuwe vertaling en paraphraDoor J . T . VAN DER KEMP, Med. Doc?. than:
fe .
Leeraar by het Zez;dJing-genootfchap , opgericht to
Londen , ter uitbreidirrg van het Ruangelie der Zaligicid o,•t der de Ileidenen . Uitgegeeven door HERM .
J O . KROAri , Projesfor en Predikant to i=+sriddelburg .
"'I' Deel. Te Dordrecht , by A . Blusfd en Zoon .
In mar . 8vo . s56 bl. , behalven hot I7oorwerk van
XCVIII bl.
naar zyne
a dat bet den Heere
„N
I , oneindige barmhartigheid over my ellendigen zonJESUS CHRISTUS,

daar, behaagd had, zich, op den 4 July i,yi,'smorgens op bet onverwachtfte aan my to outdekken, om
my in de woede myner vyandfchap tegen hem te ftuiten, en my to noodzaaken, dien God, dien ik tot bier
toe aangebeden had, to laaten vaaren, en daar tegen
my aan hem zonder bepaaling over, en gevangen, to
geeven, is bet zyne eerite zorg geweest , my vun de
rechtvaardigheid van Gods handelwyze in bet verlosfen
van den fchuldigen en rechtvaardig veroordeelden, maar
van eeuwigheid in liefde gekenden, godloozen, van zonde, en dood, ten duid'.yi;.ften to onderrichten , tot een
grondflag van derzelver verdediging leggende de toerekening der fchuld van ADAMS overtreeding aan zyne
kinderen, waar van de rechtvaardigheid bet my nimmer, zelfs niet in de zwartt'e duisternis van myn Deistisch ongeloof, mogelyk was geweest in twyfel to trekken . ----- Deze nieuwe ontdtkking , welke op then
zelfden dag na den middag plaats had, was echter op
dien tyd van geen invloed om my van gedachten aangaande de ongerymdheid der H . Schriften to doers
LITT . 1800. iso . 13.
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veranderen . -- Tot myne verwondering ontdekte ik den
volgenden ; morgen, wanneer myn oog ti}evallig op eenen
Bybel viel , dat deze zelf le verdediging der Godlvl :e
rechtvaardigheid juist den hoord-inhoud uitm aakte van
VAULUS Brief aan de Romeinen , en in denzelven, als
het doeleinde van bet Euangelium, wierd voorgedraagen ;
en deze ontdekking deed my de Godlykheid van die
uitneemend iluk , 'c feet] ik tot hier toe voor loutere
wartaal gehouden had , op 't helderfle in de oogen
fchitteren ; to meer, daar ik ras ontdekte, dat de inhoud van dat gefchrift in gewicht, en in rykheid van
ftofle , myne pas verkreegen , maar nog bekrompen ,
denkbeelden zeer verve overtrof ." Met dit verilag geeft
ons Dr. VAN DER KEMP, in bet Voorbericht, opening
van de wyze, waarop by zooveel inlichting, tot regt
verfland van den Brief aan de Romeinen , meent verkregen to hebben, dat by het ondernomen hebbe, oin
denzelven op nieuw to vertaalen , en zyne gedachten
over deszelfs inhoud, in eene daar by gevoegde Paraphrafe , open to leggen , met byvoeging van eenige
uitvoerige aanmerkingen , tot derzelver verdere opheldering . Dit Werk was eerst flechts gefchikt, om ten
gebruike van byzondere vrienden to dienen , die bet
zouden willen inzien , of voor zich affchryven ; maar,
by nader overleg , zich een meer openbaar getuigenis
van de waarheid des Euangeliums , 'c welk na zyn uitgang nog zou kunnen gehoord worden, aan zynen aanbidlyken Leermeester verfchuldigd rekenende , befloot
by een vollediger Werk lamen to flellen, en ter drukpers over to geeven . Door verfchillende beletfelen had
by dit Werk, een en andermaal, moeten afbreeken, en,
nu door zynen God en Koning tot den dienst der Hei .
denen geroepen , ook niet kunnen afwerken . Hy wilde
het echter, op aandrang van fommigen zyner vrienden ,
hoe ruuw en onbekookt het ook zy , (het zyn 's mans
eigen woorden) zoo als het is, in 't licht laaten verfchynen .
De 4 laattle Hoofdflukken van den Brief, alsmede
de gefchiedkundige en wysgeerige fleuteis, welke by,
tot opening van veelc anderzins misfchien duistere
plaatzen , noodig achtte, zyn achtergebleven . Wordt
bet hem echter vergund, die , geduurende zyne uitlandigheid , in gereedheid to brengen , dan zal de Leezer
daarmede dit Werk voor voltrokken moeten houden .
Voor-
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Vooreerst moet men zich met de verklaaring der i
ewte Ho fi ituk en, zonder de gefchiedkundioe en wyse
geerige fleutels, vergenoegen . Het tweede Deel loupt
maar tot het neaende Hoofddeel , zoodat ivy rog een
dude hebben to wachten . De Hoogleeraar KRONr heeft
de uitgave op zich genomen , die ouk voor b 1de Deelen een breedvcerige Voorrrede heeft laaten voorafgaan,
waarvan ?traks nnder .
Wat den Schryver zelven , en dit zyn Werk , dat
waarlyk eenig in zyn iuort is, aangaat, wy gelooven
ter goeder trouwe, dat de man in den vaan is, dat by,
op eene onmiddelyke wyze, de verklaaring van den Brief
aan de Romeineti , en de waarheden , daarin , naar zyn
inzien, vervat,, heeft ontvangen . 't Mar; vreemd ichynen, 'at 'er evenwel nog e/c:icdkund/ge en vysgeerige
fleutels by noodig zyn ; maar deze verwondering zal ophoudcn, zoodra men dit Werk, zoo als bet nu, zonder
die i:ulpmiddelen, to vootfchyn komt, begint to leezen .
Bet blykt mid agkla r, dat 's mans wysge rige begrip,
pen, die by aireeds in zynen Parmenides heefE aan den
dag gelegd, hem, in de bewerking van zyne paraphrafe , en daar by gevoe ; de aanmerkingen , fteeds geleid
hebben, en dat by zich van de taalkennis, die by zich
heeft eigen gemaakt , en andere dergelyke hulpmidde.
len, tot verklaaring van dit Apostolisch Gefchrift, op
zyr!e wyze , zorgvuldig heeft bediend . En wy weeten
waarlyk Diet , of wy ons meer verwonderen moeten
over de vreemde gevoelens, die by 'er ginds en elders
in vin dt , dan wel over de groote fcherpzinnigheid ,
waarm~-de by dezelve 'er uit weet of to leiden. Men
most Dr . VAN DER KEMP geenzins onder die fchriftvverklaarders tellen, die alleen, uit vergelyking van verband en famenhang , met hulp van wysgeerige grondbeginfelen, de Schryvers laaten zegg :en, 't ¢een zy willen . Hy moet zich, behalven de Griekfche en Hehreeuwfche, ook de Syrifche, Arabifche, Rabbynfcbe,
en zelfs de Aethiopifche taal, min of meer eigen gemaakt
hebben, is niet orbekend met de Alezan'rynfche over.
zettinf; van de fchrifren des O . T. (een der beste hulp.
mid3elen, cm het N . T . wel to verflaan), en voorts,
zoo 't fchynt, niet ongeoefend in de toepasfing van deze en gene goede uitlegregels, die hem meermaalen den
iegten zin hebben doen treffen . Ondertusfchen heeft hem
de verbeelding van eene hoogere verlichtingg, omtrent
O o 2
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den waaren aart der L--ere , welke PAULUS Voorftaat ,
meermaalen, zoo 't fchynt, van 't regte spoor doen afwyken . Men befpeurt hier en daar vreemde gedachten ,
Route gisfingen, en gewaagde vooronderftellingen, en,
zoo wy ODs met geheel bedriegen, eene to veel gekunitelde voordracht der Cenvoudige leer van de verkrygbaarheid van vergeeving onzer zonden door JESUS
CHRISTUS .

De Hoogleeraar KROM heeft, in de Voorrede voor 't
eertte Deel, het een en ander to berde gebragt, om den
verkeerden indruk van fommige gezegden by 't Hervormd Genootfchap, waartoe VAN DER KEMP behoort,
voor to komen , en deze en gene byzondere begrippen van zynen Vriend, niet alleen uit zynen Parmeri •
des, maar ook vooral uit zekere gefprekken en briefwisfelingen, nader to verklaaren , en daardoor de meet
ring van den Schryver hier en daar op to helderen .
Desmettemin zyn verfcheidene byzonderheden door veelen ongunflig beoordeeld , en onbeftaanbaar gerekend
met de aangenomen leerbegrippen der Hervormden ;
en wy widen niet ontveinzen, dat fommige der .kbeelden van den Schryver (b . v . over den oor/pronglyken
zedelyken Jlaat der eerfe menfchen) ons zyn torgeli ;heenen, daarvan merkelyk to verfchillen . De Hoogleeraar
xROM doet evenwel , in de Voorrede voor het tweede
Deel, nogmaals zyn uiterfte best, om VAN DER KEMP
van onrechtzinnigheid vry to pleiten . Wy laaten bet
aan 's .Mans tegenfchryvers over, cm dit met hem, zoo
wy hoopen, in der minne , to vinden . Wy derken, of
hoopen ten mmften niet , dat VAN DER KEMP by de
Hottentotten en andere woeste volken met zyne wys .
geerige , fyn uitgeplozen begrippen , waarnaar by 't
Christendom zockt to plooien, zal voor den dag komen .
Ware by 'er geheel vry van, men mogt meer vrucht
van zynen arbeid, met zooveel geestdrift en de zwaarfte
opofferingen ondernomen , wachten. Maar wy deriken
hog al, dat een man van zooveel verftand naar bevind
van zaaken handelen, en immers meer goeds dan kwaads
zal uitwerken. Zyne byzondere gedachten, die van 't
gewoone, en ook van den aangenomen leertrant onder
de Hervormden , merkelyk verfchillen, zullen ook bier
to laude , ten zy wy ons geheel bedriegen, niet zoo .
veel byval vinden, dat bet der moeite waardig fchyne,
om 'er, met zooveel hevigheid en yver, over to twisten .
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ten . De tegenwoordige tyden geeven wat meer vryheid
van propheteeren . Men Late den Hoogleeraar KROM zynen Vriend, die bet tog wel met bet Christendom meent,
zoo goed by kan, verdedigen, maar neeme bet dan ook
niet zoo hoog, wanneer bier of daar een ander uit den
fchoot der Hervormde Kerk , wien de bewaaring van
de Christelyke Leer niet minder ter harte gaat, van
den gewoonen flenter eenigzins fchynt of to wyken .
Zie bier , uit bet eerfte Deel. , eenige proeven van
's Mans wyze van vertaalen en uitleggen . H . 1 : 7 . „ Geroepen heiligen. Hy zegt niet Cnristcnen , welke naam
de navolgers van JESUS to Antiochien , waarfchynlyk
door uitlandfche Romeinen , uit bitterhei_l bet eerst is
toegevoegd , in eene La.tynfche buiging zoo veel zeggende als 111csfas dryvers , en dus huiine leer , maar
geenzins hun hoofd , zoo men gemeenlyk acht, aanduidende . Offchoon deze naam naderhand in 't algemeen
Zy aangenoomen , en to Romen , wanneer PAULUS dit
fchreef , door de gelovigen op zich zelven als eenen
eernaam moge zyn toegepast , is bet nochtans uit zy .
nen eer(len Brief aan de Korintenaars genoegzaam op to
maaken , dat by deze benaming niet hebbe goedgekeurd, noch 'er zich in zyne fchriften van bediend heb .
be , verdeelende by bet menschlyk geflacht in jooden
en Heidenen , dip by wederorn in Grieken en Barbaaren fchift , tegen welke by nimmer Christenen overflelt , die by in dat geval met den naam van geroepen , zoo Jooden als Grieken , beflempelt , zie i Cor.
1 : 24 . "
vs . 16 . „ Wat is geloof ? Wat is dat eene , ondeelbaare, oogenbliklyke, 't geen ons voor God rechtvaardig doet zyn ? Het gelouf is de eisch van Gods
gebod, in bet Euangelium aan den mensch gegeeven ,
om to beflisfen, of by gezind zy om den wil van GA
to doen in een geval , waar in de eigenliefde dit van
hem vordert. God had met den boom eene proef genoomen van 's menfchen liefde tot zynen formeerder,
welke ten nadeele van 't menschdom uitviel , maar de
mensch verklaart die proef voor onbillyk , en onvoldoende ; op eene tweed proof van den zelfden uitflag
met de wet genoomen op zyne liefde tot den naasten,
Gal . V : 14. , maakt by insgelyks uitzonderingen ; eer.e
derde, en laatile proef, flrekkende om 's menfchen liefde tot zich zelven ter toots to brengen, is bet geloof in
JE00 ;

533

J . T. VAN DER KEMP

3ESUS ter zaligheid . --

Maar wat e scht dit gebod
eigentlyk ? Waarin b_,f aat die eenige , ondeelb .are ,
oogenbliklyke daad, welke oils voor God rechtvaardig
doet zyn ? Het geloof kan op tweeerley wyze beichouwd worden, ef, gelyk bet Euangelium bet eischt,
Hand. XVI: 31 , of gelyk da genade Go :ls bet fchenkt,
Phil . 1 : 2g . Dit laatfte wordt alleen dour ondervinding
klaar gekend, en de vra :w ;, wat bet zy, is niet gemaklyker to beantwoorden dan de vraag van een blind gebooren, wat bet zy iets to bekyken : n:aar in onzen tyd
wil men verklaaring hebben van den eisch van 't Euan'
gelium, en vraagt, wat het door gelooven verftaa ? dat
is, wat 'er de geestl}k doode me : sch door to verttaan
hebbe ? Voor 17 of 18 eeuwen wist iec ereen wat hct
was, en ik weet niet , dat wy in de 1-I . Schrift ergens
eenig voorbeeld aantrcffen van iemand, die 'er ooit verklaaring van gevraagd heeft , in tegendeel virden wy
overal bewyzen, dat bet iedereen verfiond ." Na hierop verder aangemerkt to hebben , dat n~cn 't woodd ;
door gelooven vertafald, op een menigte van plaatzen beter door vertrouwen kan overzetten , laat by volgen :
,, Het vooriel van bet Euangelium ; ,vertrouw op dell
Heere JESUS, en ay zult zalig word-In," is even weinig
aan duisterheid onderhevig : bet beteekent niets anders,
dan ; zorg voor uwe zaligheid op geene andere wvze,
dan door in JESUS to rusten van uwe werkheilige woelingen om zalig to worden , en hem voor u to laaten
zorgen, en gy zult ondervinden, dat gy als dan werklyk gelul:zalig zult worden . Het geloof, het welk ter
zaligheid geeischt word , is dan meer dan enkel niet
weigeren om door j sus gezaligd to worden, of, gelyk
men in then zin veeltyds zegt, zich door hem to laaten
zaltgen : bet is eerie ftellige daad, waar door men, voor
zoo ver men over zich zelven befchikken kan , zich
met alle zyne belan'gen : vrywillig ftelt in de band van
JEsus, om voorts door hem verzorgd to worden . Het
is uitfcheiden van werken , en zich ter rust in JESUS
begeeven, ovcrftaande tegen werken als liclit tegen duisternis , en koude tegen hitte . -- Het geloof, her welk
in bet Euangelium geeischt wordt , is dus Been befchouwen van eerie voorgeftelde waarheid, sir lyk
bet
,
geloof, waar tegen JACOBUS waarfchuuwt, en 't geen
1iy vergelykt by bet bezien van zich zelven in een
fpiegel ; maar bet is doen en beecfenen . Het is Been
daad
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daad van 't oordeel , maar van den wil . God beveelt
ons to gelooven : maar eene daad , welke met ter myner vrye keuze flaat, gelyk die van bet oordeel, kan
nimmer een voorwerp zyn van eenig bevel, waarvan de
overtreeding my fchuldig maakt ." Hy voegt 'er nog
by : „ Tier voorkoming van misverftand , zal ik bet
zelfflandig, uit genade toegevoegd, grondbeginfel, waaruit bet geloof in j sus voortfprutt, en 't geen ook zelf
niet den gemeenen naam geloof in de H. S . uitgedrukt
wwordt, onderfcheiden van deszelfs, met her Euaargelium
overeenftemmende , werking , welke- ik toevallig geloof
noemen zal , het geloof aanmerl ;ende als cene plant ,
waarvan de wortel bet zelfftandige, maar bet loof bet
toevallige, geloof is ." lit woodt vervolgends op een
wysgeerrgen trant ontwikkeld en op de Leer van Paulus
overgebragt , waarvan wy geen breedv,leriger verflag
kunnen geeven .
H . I1 : 7 wordt vertaald : „ Den geenen wel, die,
em in het goede werk to voIharden, hcerlykheid, ecre en
cnverderflykheid zoeken , het ceuwige levee ;" en this orn-

fchreeven : „ En by die geenen, welke naar heerlyl.heid
en onflerflykheid ftreefden, om in bet goede to kunnen
volharden, het ecuwige l :-ven zal ii_heni-en ."
vs. 12 . ,, want zoo vee?en , alt 'er zonder de wet ge .
zondigd hebben, zullen ook zonder de wet verlooren gaan,
,en zoo veelen, ctls 'er tegen de wet rezordiSd hebben,
zullen door de wet geoordeelw warden ."
vs . i8 . „ En gy necmt -ennis van zyn wil, en beoordcelt , vat het nuttigfe zy .° zynde onderaweezen nit de
wet ."

Over H . III : 3 worrt aangemerkt : ., De aanbidlyke
wysheid van den alvoorzicnden God heeft , terwyl zy
zorgde , dat zyn woord in eene genoegzaame zuiverheid tot ons kwame, nodig, geoordeeld, dat bet door
tnenfchen pier en daar verm :nkt of met vreemde byvoegfelen vermengd wierd , zonder deszelfs wezenlyken inhoud to benadeclen , op dat ons geloof en hoop
riot op de overlevering der menfchen , of op Kritifche fpitsvinnighedon , zoude f}eunen , maar ai1een op
den leevendigen God zc,ude gegrond blyven, en , alle
menschlyi, onderzoek to knit fchietonde oni to beflis .
fen , wat Gods vwwoord zy, of Diet , zyn Geest in oas
ri ;cen dit onieilbaar zoude aanwyzen eni getui,en , dat
de Geest waarbeid zy ."
1I .
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H . IV: 5 . „ Den godloozen rechtvaardigt .
Dit is
niet to zeggen rechtvaardig verklaart, want den godloozen rechtvaardig to verklaaren zoude een gruwel
zyn , maar den godloozen inwendig to veranderen ,
zoo dat by rechtvaardig worde , zie H . III : 2 4V : 17 . ,
Over H . V : 12 . „ ADAM had Gods gebod overtreeden , uit een inwendig beginzel van boosheid , dat is
uit gebrek van liefde tot God ; uit hoofde van dit gobrek wierd by onvermydlyk fchuldig, en ter dood veroordeeld : zyne kinderen zyn alle aan dit zelfde gebrek
onderhevig, um dat hunne zielen in derzelver oorfprong
geene meerdere zedelyke volkomenlheid inftuiten, dan
de zyne. Derhalven worden zy to recht by G~ .d aangezien, en behandeld, als joist even boos zynde als
ADAM zich door zyne zoude beweezen had to zyn ; en
op lien grond , zonder dat zy perfoonlyk Gods wet
behoeven to overtreeden , fchuldig en des doods waardig gekeurd ."
Over vs . 17 . „ Deze overmaat der genade ontftaat
bier niet uit, dat ADAM ten nadeele, maar JESUS ten
goede , werkzaam was ; maar dear uit, dat JESUS een
veel grooter heil aanbragt, dan bet nadeel was, 't geen
ADAM veroorzaakt had ; en bet geen, als wy recht zullen zeggen, zoo als bet is, den naam van nadeel niet
verdient : verre van to verlangen om ons herLleld to
zien in den flaat , waarin ADAM vdor zyne overtreeding verkeerde, eh waarvan bet einde de dood is,
reikhalzen snwy om daar aan meer en meer ongelykfor.
mig, en volmaakt vernieuwd to worden naar hot beeld
van den Heere nit den hemel . "
Wy zullen in een volgend Nommer ook nog eenige
proeven van des Doors wyze van uitleggen uit bet
tweede Deel laaten volgen.
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JOH . RAVII Orationes duT . Altera de Poefeos Hebraicae pray Arabum poefr pretlantia , tam veritatis , quam divine majeftatis religionis in veteri codice facro tradite argumento . Al .
tera de pnetice facultatis excellentia & perfec.
tione, fpe tata in tribes poetarum principibus, icriptore Jobi , Homero & Osfrano . Habite publice ,
Lugduni Batavorum , D . I8 O .,`.tobris 1794 . & D .
22, junii 1799. Lug .luni Batavorum , apud S . & .
Luchtmans, i oo . In 4t0. f. m .

SEBALDI FULCONIS

aan wien, reeds in 1794, door
e Hoogleeraar
D
de tocnmaalige Curatoren van, 's Lands Univerfrteit, bet openbaar onderwys der Oosterfche taalen aan
RAV,

die lloogefchool was opgedraagen, en die , nadat by,
ten gevolge van gerezen gefchil , over de wyze van
aanflelling, voor een korten tyd van dien post was
ontzet geweest, in het voorleden jaar, door de tegemwoordige Bettuurders der Leidfche lIoogefchool, weder
daarin wierd heriteld, hield , by deze en gene g1egenheid, die twee uitmuntende Red ,hvoeringen , over wier
gemeenmaaking wy ons hartelyk verblyden , terwyl wy
'er niet aan twyfelen , of alle liefhebbers van geleerdheid en fmaak zullen 'er den Hoogleeraar voor danken .
De gekozen onderwerpen , die wy niet weeten , dat
dusverre door iemand upzetlyk behandeld zyn , verdienen , zoo wel uit hoofde van de wyze van behandeling, als van derzclver eigen aart , eene aandachtige
overweeging .
In de eerfte roemt de Hoogleeraar RAU de uitfleekende voortreflykheid der Hebreeuwfche Dichtkunst , boven die van andere Oosterfche volken , welke anders ,
in gefchiktheid tot derzAver beoefening , voor de Hebreeuwfche natie in geenen deele behoeven to wyken .
Hy meent de reden van deze verfchillendheid ontdekt
to hebben, in de meerdere helderheid der godsdierftige
begrippen , en bet fyncre Godsdienstgevoel , waardoor
de Hebreeuwfche natie van alle andere Oosterfche volken zoo zeer onderfcheiden geweest is : 't geen men
alleen aan h t godsdienifig onderwys, en aan bovennatuurlyke openbaaringen der Godheid, waarmede dezclve
is bevoorrecht geworden, hebbe toe to fchryven. En ,
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op then groad, is de Iiongleeraar van oordeel, dat uit
de meerdere voortreflykheid der Ficbreeuwfche Dicht1iunst , boven die van andere Ooster:fche volken , en
wel byzonder van de Arabieren , cen bewys voor de
waarheid en goddelykheid van den Joodfchen Godsdienst L- -. ,.n gerok en worsen .
Bet denkbeeld is niet
geheel nieuw, maar in doze Redcvoering in zoodanig
licht geplaatst, met zoo veel fchranderheid en be .
valligheid uitgewerkt , en tot zoodanigen graad van
w .iarfchynelykheid en aanneemelykheid gebragt, sat wy
geenzins twyfelen, of bet zal werkelyk byval vinden .
Ons kort beftek Nat ons niet toe , 's Mans bygebragte
redenen to ontleeden , en nog veel minder ter toetze to
brengen . Alle zyn , gelyk men natuurlyk moest verwach,en , en ook de Redenaar zelf fchynt gevoeld to
hebben , niet even gewigtig . Aan bun , (lie de godsdienfl :ige kundigheden der jooden, en de geestdrift van
derzelver Dichters , alleen nit natuurlyke en menfchelyke oorzarken meenen to kunnen afleiden , zal denkelyk Let befluit , uit do vergelyking van de Hebreeuwfche en Arabifche Poefie tot den bovennatuurlyken en
bovenmenlchelyken oorfprong der eerstgenoemde , to
ver getrokken toefchynen . Het is indedaad moeilyk to
bepaalen, wear zich, in do Hebreeuwfche Dichters, en
wel byzinder in de Frofeeten , bet g oddelyke van bet
anehfchelyke gcfcheiden heeft . Echter heeft de Hoogleeraar de onwaarfchynclykheid van bet gevoelen , dat
bet o„tdekt verfchil tusfchen de Hebreeuwfche en Arabifche dichI ukken allcen nit natuurlyke en menlchelyke ourzaaken nicet afgeleid worsen , met zoodanige
redenen bekleed , dat 'er indedaad een groote maat van
fth , utheid en flyfzirnigheid fchynt vcreischt to worden , orn bet zonder ecnige bepaaling to willen volbouden .
In de tweede Redevocring vergelykt de Hoogleeraar
bet dichtvermogen van drie
_fob,Dichters van den cerflen
rang, den Schryver van
Ho erus en Osfran, die
bet, seder in zy :yen tyd , en op zyne wyze , in de be .
oefening der Dichtku'..lFt zoo ver gebragt hebban , dat
men, 't geen elk van hun by uiitneemendheid cigen ge .
weest is , flechrs oplettcn,l na to gaan , en in do verbeeidirg to veneer i,gen haLbe , um zich het heerlykst
iJ-aa1 van een voln.aaht I)ichtcr voor den geest to
ku :. er, fchilderen . lien Dichter , in wien de rnajefleit
en
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en ftoutheid van }'ob , de bevalligheid en tederheid van
Osfian, met de verfcheidenheid en wysheid van Hormzerus zich vereenigd vertoonden, zou indedaad een tchc on
model van dichterlyke volkomenheid opleveren .
Tot
zoodanig befluit wordt de Redenaar als van zelfs ge .
leid , door eene oplettende n .afpooring van het natuurlyk dichterl}-k gevoel en goddelyk kunstvermogs~n dtir
Brie genoemde Dichteren , waarvan by ons, at .y een rt--~rt
kenner van bet fraaie en fchoone , een keurig taf el
in handen geeft, bevestigd door deze en geruW t
proeven van dichterlyke uitmuntendheid , uik duzi ver
nagelatene fchriften , waarvan wy onzen
r pen
meer byzonder uittrekzel kunnen mededeelen . Wy unt.
houden ons ook daarom van aanmerkingen of e deze
en gene trekken , die mo,elyk wat in 't overdrevene
vailen . 't Is niet gemakkelyk, dat geheelenal to vermyden .
Beide Redevoeringen pryzen zich niet minder aan ,
door zuiverheid en bevalligheid van taal en fly1, dan
door ry'kdom van fchoone gedachten en oordeelkundige waarneetningen, en molten, met bet hoogfte recht,
under die weinigo voortbrengfelcn van onzen vaderlandfchen grond geteld worden , die den wettig verkregen
roem der Bataaffche Geleerden ook buitenlands kurw'en
helpen ftaande houden .

Christelyk Magazyn, of Bydraagen ter bevordering van
Christclyke Verlichtang en Euangelifche Deugd, naar
r'e beh~epen van onzesa tyd. Ilden Deels r,'le Stuk. Te
Hoorn, by J . Breebaart, i8oo. In gr. 8vo .
hebben wy met lof gewaagd van dit
1Vj Christelyk Magazyn (*) . Dit Stukjeo hevat weder eene aangenaame verfcheidenheid van gcaste on .
derwerpen , doorgaands in denzelfden geest , lien wy
reeds hebben leeren kennen , en met oplettendhcid be .
handeld . 'may achten de%e fchryfwyze regt gefchikt,
om de overdrevene zucht tot omveewerping van verj .iarde begrippen , die men in onzen tyd meer en nicer
ziet veld winnen , met omnzichtigheid to keer to gaan ,
en
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en to gelyk betere denkbeelden over kwalyk vertlaane
bybelplaatzen, en verfcheidene godsdienftige leerftellingen, meer in omloop to brengen .
Men vindt bier, I . eene Verhandeling over de Goddelyke ingeeving , gevolgd naar 't Hoogduitsch van den
Heer L . Z . Zy betreft de vraag : „ Bedoelde ChrisJoan .
tus , Matth . X : i9, 2o .
Luc . XIL 11, 12 .
XIV : 16, 26 . XV: z6. XVI : 7, 13, r4, in welke
plaatzen Hy van den beftendigen invloed van zynen Geest
fprak , alleen de gewoone medewerking der Godlyke
Voorzienigheid , by de trapswyze ontwikkeling hunner
verttandelyke vermogens , die , volgends den algemeene lopdernatur,enuitdeomftandighe nva zel
ve moesten voordvloeijen, of fprak Hy van een buitengewoonen en onmiddelbaaren byftand van God in dit
alles?" Het laatfte wordt, met verttandige bepaalingen,
tegen eenige nieuwere uitleggingen van de aangehaalde
plaatzen verdedigd .
If . Bedenkingen over bet verraad van 7udas, naar
aanleiding van Matth . XXVI: 24 . De Zoon des men .
fchen gaat wel been, gelyk van hem gefchreeven is, dock
wee dten menfche , door welken de Zoom des menfchen
verraaden wordt . Het ware hem goed, zoo die menfche niet geboren had geweest.
De Schryver blyft ,
onder eenige bepaaling, by de gewoonfte opvatting, volgends welke de laatfte woorden, bet ware hem goed,
zoo die menfche niet geboren had geweest , een zeer
Men
hoogen trap van rampzaligheid aanduiden .
moet evenwel, naar zyn oordeel, dit gezegde, dat ze .
kerlyk onder de fpreekwoorden t'huis behoort, niet let .
terlyk opvatten . De Zaligmaker zal alleen hebben willen to kennen geeven, dat zyn toefland die van volftrekte wanhoop zou weezen, waarin by zich zou dom .
pelen , door de volvoering van dat boosaardig befluit
en fnood verdrag, Maar nu oppert by de volgende
vraagen . Hoe kwam Judas onder bet twaalftal der
Disci elen? Werd by daardoor niet to meer in de gelegenneid gefteld, om zynen Meester to verraaden? En
welk mag toch bet lot van then Verraader geweest zyn,
of nog zyn, of eons zyn zullen, in de eeuwigheid?
Het is der moeite waardig, de koene bedenkingen van
den Schryver, vooral over bet eindelyk lot van Judas,
to leezen . Hy erkent, dat de Verraader zyn leeven
in een wanhoopenden toeftand geeindigd, en in de gewes-
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Westen der ontlerflykl ;ckl medegenomen beeft ; maar
hieruit durft by geenzins bet befluit optnaaken, dat by
onherftelbaar rampzalig is geworden . I-ly vindt, integendeel, bet berouw van Judas oprecht . „ 'Er ontbreekt," zegt hv, „ Diets aan ." Hy nam in zoo verre
ook eene dispofitie , (vatbaarheid of ontfangbaarheid)
zoo niet voor eene genadige kwytfchelding van ftraf,
ten mintten voor vermindering derzelve , in de ceuwigheid mede ; en men zou dus van Gods onaf7neetelyke
genade Dog wel lets goeds voor then ongelukkigen mogen hoopen .
III . Over de waare z clfkcns.i s . Een kort betoog van
de noodzaaklykheid derzelve , tot de beoefening van
den Godsdienst, en zoo tot onze zedelyke volmaaking,
met aanwyzing van eenige resets, die men daarby heeft
in acht to neemen .
IV . Over het bidden in den naam van Yefus, volgends job . XVI : 33, _4 . Lit wil niet zeggen, om zynen wille, op last van Yefus, of wel fleunende op zyne
verdienflen, en uit kracht derzelven eene genadige verhooring verwachtende ; maar ten zynen dienfle, tot handhaaving van zyne eer, ter bevordering van zyi Ryk ,
tot bevestiging van zynen Gidsdieifst . I)eze waarlyk allezins gegronde verklaaring opgegeeven hebbende,voegt
'er de Schryver , met zeker foort van fchroomvallig .
heid, by : „ By deze verklaaring van 's Heilands woorden wil ik echter geenzins die andere beteekenis van
dit bidden in Chrisius naam uitfluiten . Integendeel,
wie ter bevordering van den Euangelifchen Godsdienst
bidt, die mag en moet dit doen, op last van Jefus, omdat by zyn hoog gezag eikent , tevens met vertrouwen
op hem en zyne verdienflen , door welken wy toch al .
leen den vrymoedigen toegarg hebben tot den Vader ."
V . Over de betrekking tusfchen do bergpredikatie en de
Euangelifche leere der genade , door j . j . HESS, (uit
bet Hoogduitsch.) Men heeft bet vervoig van deze
Verhandeling, die uit FLATT'S Magazin fur christliche
dogmatik and moral is overgenomen , in een volgend
Stukjen to wachten .
VI. Over het geloof in Christus . Alle verheevene be .
fchryvingen van den perfoon en de hooge waardigheid
van Christus, zyne gefchiedenis zoo we] als zyne leer,
en deze in derzelver geheelen omvang, zoo als dezelve
waarheden , beloften , bedreigingen en bevelen bevat,
dit
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dit alles, als waar'aeid, als eeuwige godlyke waarheid,
h .irtelyk en deelneeniend aan to neemen, dat is eigenlyk
bet geloof in Ctzristus .
Vertrouwen en onderwerping
zyn geese go;f,)ofsdaaden , maar vruchten van bet geloof, wiaruit deszeiff echtheid moot blyken .
VII . Yefus verheerlykt op bet Pinkfterfeest , door do
uitJiorting van d:n Heiligen Geest . Stichtelyke overdenkingen over deze gebeurtenis,in den incest gewoonen
denktrant over derzelver bovenwatuurlyke veroorzaaking
en hedoeling .
Viil . El--n Dichtitukjen .
.N euni'e herhandelingen van bet Bataafsch Ge, •z ootfchap
de ;- Proefondervindelyke WysbeLecrte to Rotterdam .
I,'le Deel . Te flmfterdam, by J . Allart, i8oo . In gr.
4t0 . 5-,6 bl., wet 12 uitflaande Plaaten .
'w--,&tt eerCte Deel der Nieuwe Verhandelingen van 't

If Rotterdamsch Bataafsch Genootfchap bevat eene verzau eling van tlukken, betrekkelyk tot de Vuurmachines ;
behelzerde derzelver gelchiedenis bier to laude ; drie
bekroonde Antwoorden, en drie Rapporten over dezelve ;
de belchryving van een Stoommeter ; eene cyst der byzo ,derheden van verfcheidene Vuurmachines , en tien
N .~tuurkundi,e Leezingen over de Stoom-Machines van
denude en nieuwe vinding, door L . BICKER. Ons befick dlaat niet toe , van dit alles een behoorlyk bericht
to geeven : wy zullen ons dus vergenoegen met een kort
uitrrenzel uit de gefchiedenis der Stoom-Machines hier
to lande.
Het Bataafsch Genootfchap , en deszelfs lofwaardige
Stichter s . HOGENDYK, hebben zich voorzeker, by bet
Bataaffch, Volk en by de Nakomelingfchap, ten hoogften ver .lienite'yk gemaakt, door de groote kosten eti
den onvermoeiden arheid, niettegenftaande allerleije teleuritellingen en tegenkantingen, welke zy in bet werk
gefl cad hebben , oin dit nuttig werktuig zodanig in to
richten , dat bet van een onwaardeerbaaren dienst zou
kurnnn zyn , in den fteeds toeneemenden angstvalligen
watertIaat deezer landen. Jaaren lang hebben zy met
onvermoei ie vlyt gearheid , om zulk een werktuig volge7s de toen ter tyd bekende werkwyzen ingerrcht 1
zudanig to doen ftichten, als tot bun oogmerk, om diepe
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pe veerplasCen droog to maalen en droog to houden,
dienilig tort kunnen zyn, zunder echter hunne lofwaar .
dice poo ingen met de gewenschte uitwerking bekroond
to zien . Zy zouden dus hun ontwerp Bind ; lvk geheel
hehhFen laaten fl :eeken , zo niet intusfchen de g -leer Et . L .
1;ROUwER, met een kleiner werktuig en met e --,ii ander
oogmerk, om naamelyk de dome hooge zdndgronden van
den Heer J . HOPE, to Heemtteede, in bet zometzai .
zoen , met water to befproeijen , ten volleli was geflaagd , door middel van eenige verbeteringen aan het
pompwerk . Dan voornaarnelyk vonden zy zich opgcwekt door bet bericht der n ;cuwe uitvindingen , in dtt
vak, van j . WATT, die in Groot-Brittannien, geduurende 1775 en volgende jaaren, een aantal Vuurrnachines
oprichtte , welke de oude oneindig veel in vermogen
overtroffen . Dit gaf aanleiding tot eene orderhandeling
met lien Wiskonltenaar , met d,t gevolg, dat eerlang
een werktuig van zyne vinding in den Polder van B1ydorp wierd opgericht , wells working zo uitmuntend
was , dat de daarrnede genomene proeven de groote
voordeelen van zodanig eene Machine, boven alles wat
men met molens kan uitvoeren, ten klaarblykelykften
beweezen . Van tyd tot tyd herhaalden Direteuren van
't Baraafsch Genootfchap hunne proeven , voor de aan .
2ienlykr'te Commisfien der hooge Regeering, en voor
de deskttndigfte beoordeelaars , die hun werktuig den
verdienden lof toezwaaiden ; zynde, onder anc':ere waarneemingen, de volgende, op bI . 64 voorkomende, zeer
aanmerkelyk .
„ Den 26 April r78o heeft de Machine, in den tyd
van 3 uuren , 3 duimen Water, uit de Polder van B1y
dorp, gepompt .
„ Den 4 Aug ., in 91, uur tyds, 7= duimen nit de .
zeifde Polder , van 2 duimen boven tot 5s duimen beneden zomerpeil, en wel stet een opbreng van 5 voeten
en 7 duimen .
;, Den 9 Avg ., in ro vuren tycls, uit dezelfde Folder, 6 duimen, van 2 duinsen boven tot 4 duimen beneden zomerpeil .
„ Den no Aug ., in 13 uuren tvds , 91, duimen nit
beide de Polders . In Kool van s duim hovers lot 3 duimen onder, en in Blydorp van r duim boven tot 3= duimen onder zomerpeil , met een opbreng van 5 voeten,
9; duimen .
„ Den
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„ Den 4 Sept ., in io uuren tyds, 5= duimen ult
Blydorp , van 2 duirnerr boven tot 3= duimen onder
zomerpetl , met een opbreng van ,~- voeten en U duimen .
„ Den 3 O 61 . , in 12 uuren tyds , 4= duimen uit dezelfde Polder, van 42 duimen juist op bet zomerp ;il .
;, Den 17 O& . , in 12. uuren tyds, met een opbreng
van 4 voeten 9 duimen, 6 duimen uit dezelfde Polder,
van r2 duim boven tot 4 ; duimen beneden Peil .
;, In dezelfde maand O&uber bedagt men eene andere proef ; men wilde weeten, tot welke diepte de Machine bet water uit de Polder van Blydorp zou kunnen
oppompen , ten welken einde men dezelve aanhoudend
liet werken , en men vond , dat zy dit deed tot elf
duimen beneden bet zomerpeil , met een opbreng van
zes voeten en twee duimen ; bet Been dus voor de molens geheel onmogelyk zou zyn . "
Dear nu de Ingelanden van den Blydorper Polder, en van
den daarmede eventueel verbonden Koolpolder, dagelyks
in de gelegenheid waren, om de verbaazende uitwerkin .
gen deezer Machine to zien, by welke hunne molens in
geenerlei opziciit in vergelyking konden komen, zou men
verwacht hebben, dat zy zich zouden hebben beyverd,
onm, zo mogelyk , . eigenaars van dit voortreffelyk werktuig to worden : den hiertoe waren zy, uit niets ter zaake doznde vooroordeelen, gantfchelyk ongenegen . Waarom de oprichters bet voorneemen opvatteden , om bet
werktutg to gebruiken tot eenige fabriek , in welke
eene aanlnudende rondgaande beweeging noodig is ; hoedanig iets, door toevoeging van raderwerk , gemakkelyk kan gefchieden, en ook in Engeland, op veele plaatzen , met groot voordeel wordt in bet werk gefl ;eld
loch de eigenaar van den grond, op welken bet werktuig gebouwd was, deed een zo onmaatigen eisch , dat
ook hieraan niet was to denken . Dit kostbaar en nuttig werktuig zou dus geheel onnut zyn geworden , zo
niet eindelyk de Staaten van Hollanl en Westvriesland
hetzelve van de eigenaars hadden gekogt, om daarvan gebruik to maaken in de eventueele Droogmaakery van den Nieuwkoopfchen Poel, waaromtrent een
voortlel was, om then Plas met twee vyfde Stoommachines en drie vyfde Watermolens droog to maaken .
De proeven , met zo veel voordeel door bet Rotterdamsch Genootfchap genomen , bewoogen eerlang de
Staaten van Utrecht , om cene Stoommachine to laaten
i1ick-
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ftichten , tot bet droogmaaken van den Meydrechtfchen Poel , die op elfhonderd morgens oppervlakte
begroot wordt; Om zekerder to flaagen , begreep men
een werktuig to moeten hebben, in itaat, om bet water tot een en een halven voet , beneden bet waterpas
der drouggetuaakte landen , weg to pompen .
Dan
ten dien einde moesten de fondamenten der voornaam .
ite deelen des werktuigs geleid worden, zes-en-twin .
tig voeten diep beneden bet Amtlel-peil, van hoedanig
eene.diepe fondeering bier to lande nog Been voorbeeld
was, 't geen echter niet belet heefc, dat men hierin,
na bet to bovenkomen van veelerhande zwaarigheden, gelukkig geflaagd, en dus het gebouw in alle zyne deelen
zo onwrikbaar gevestigd is, dat nergens in hetzelve eenig
teken van zetting of begeeving is to ontdekken .
Toen bet geheele werktuig in gereedheid was , en
met bet begin van Maart 1794 begun to werken, bleek
ras , hoe veel goeds men van eene zodanige inrichting
had to wagten . Want terwyl de twee groote in deezen Polder geplaatfte warermolers, geduurende drie jaaxen tyds, het water van den plas maar zes-en ttiwintig
duimen hadden kunnen verlaagen, wield in eene naawwkeurige proefneeming bevonden, dat in veertien dagen,
geduurende welke de beide molens geheel ftil wierden
ehouden , door middel der Vuurmachine , vyf en een
alve duimen water was ontlast . Met dit alles had
men eerlang bet ongenoegen , to ondervinden , dat by.
komende omftandigheden de verdere geluk,cige uitwerking van dit werktuig geheel verhinderden, Want ,
geduurende den volgenden harden Winter , moest de
Machine meerendeels ftilllaan , zo wegens gebrek aan
koolen , als oindat de geftrenge vorst bet toevloeijen
van bet water verhinderde . Toen men hierop in bet
Voorjaar weder aan bet werk zou gaan , braken, door
eene onkundige en onvoorzichtige behandeling , eenige
belangryke deelen van bet werktuig , zo dat het tot in
Juny aanliep , eer men den arbeid wederom kon her ,
vatten . Na dien tyd voldeed her werktuig zeer goed,
loch kon niet ten vollen aan bet oogmerk voldoen,
van wegen de menigvuldige weilen, welke zich, by bit
laager aftappen van bet water , openbaarden . Ras be .
greep men , dat , zou hierin hehoorlyk voorzien word
den , eene tweede Stoommachine noodzaakelyk zou
zyn ; 't geen bet Proviuciaal Beftuur van Utrecht be&ETT . 1800 . NO, I3
Pp
woog,

t
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woog, de thans ledig liggende Blydorpfche machine
van de Provincie Holland aan to koopen . Thans meende men, dat alle ftruikelblokken uit den weg geruimd
waren ; doch men bedroog zich geweldig, dewyl eenige Utrechtfche Burgers , in 't begin van 1798 , zich
met een Request vervoegden by de Conftitueerende
Vergadering in 's Hage, by het welk zy verzochten,
Dat de gegeevene orders , tot bet bouwen eener tweede
Stoommachine in den Meydrechtfchen Plas, ah fchadelyk
en zeer kostbaar , mogten worden gecontramand~erd ;
to meer , daar deeze inrichting daar heenen firekt, ora
de Engelfche Produtren in deeze I publiek onontbeerlyk
to maaken ; terwyl, integendeel, wat bet nut betreft, de
in Holland uitgevonden Schepradwatermolens immer beter bevorrden worden , dan de Stoommachines ; waarvarr,
die in hun Diflritl onder anderen een bewys oplevert .
Dit Request wierd , gelyk natuurlyk was, gefteld
in handen van het Provifioneel Beftuur , om daarop
binnen agt dagen to berichten ; 't welk ook eerlang
antwoordde, Dat het zyne verontwaardiging niet ontveinzen lean, over de pofitiven, by dit Request voorkomende , daar dezelve niets dan onwaarheden behelzen ,
en vol zyn van lasterlyke uitdrukkingen ; dat hunne
verontwaardigini' daarover to grooter is, daar zy niet,
dan op ingenomen advis van deskundigen, last hebben
gegeeven, ona aldaar eene tweede Stoommachins to plaatzen ; dat zy daarenboven , en ten cinde nog meer elucidatie deswegens to bekomen , eene Commisfie uit hunmidden benoemd hebben , welke deswegens met Gecommitteerden uit deeze Vergadering hebben geconfereerd, en
intusfchen bet work geflaakt . Het uitvoerig bericht van
't Utrechtsch Beftuur wierd intusfchen gefteld in banden eener perfoneele Commisfie , die ook eerlang eene
beantwoording op dat bericht ontving van de vyanden
der Stoommachtnes. De hierover ontftaane tweefpalt,
waardoor dit heilzaam werk provifioneel wierd opgefchort , was nog niet afgedaan op den 7 April 1798 ,
met welken dag deeze Gefchiedenis der Stoommachines
eindigt .
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Gefchiedenis der heldiogien van den Graave ALEXAN .
7DER SUWORLOW RYMNIKSKI,
Gcneraal 1'eld,iaar .
fchalk in dienst van zyne Maje ;leit dcn Keizer al .'er
liusfen . 11 Deelen . In den Haage, by J . C . Leeuwettyn . In gr. 8vo . Het Ifle Decl , behalvcn een
Tloorberigt van XXX bl . , 157 bl., en bet Ilde
304 bl.
T eevensbefchryvers en Lofredenaars, hoe zeer zy van
i elkander onderfcheiden behoorden to zyn , ontrnoet
men to va ak in denzelfden Perfoon, ouk din, wanneer
bet vo :Wwerp in allen deele Diet we] vatbaar fctiynt
voor die vermenging ; en zal , in zodanig een geval,
de Leevensbefchryver, die tevens Lofredenaar wordt,
juist datgeene ontbeeren , 't welk aan zyn werk duurzaanle waardye byzet . In hoe verre deeze aanmerkin ::g
paste op den Voorberigtfchryver van de Gefchiedenis
thans voorhanden , moet elk in 't oog loopen, zonder
dat wy genegen zyn om gelooF to flaan aan de veelvuh
dige vertellingen, die men heefc doen loopen, om den
Held deezes Werks in eenen haatlyken dag to zetten.
Hy, die lang voorheen, en nog zeer onlaags, op on .
derfcheide Oorlogstooneelen , zo groote rollen uitvoerde , verdient gekend , doch naar waarheid gekend to
worden. Hoe veel waarheids 'er ook in bet voorgevoegde Leevensberigt zyn moge, om ons den Min to
doen kennen , wiens Veldtogten het onderwerp deezer twee Boekdeelen uitmaaken, zal egter voor niemand
de overdreeven trant eens zwellenden Lofredenaars zich
verbergen . Wel hadt de Opfteller gewenscht, „ de
,, hem rnedegedeelde berigten , omtrent bet Leeven, de
„ Zeden en Gewoonten van den Maarfthaik Graave
„ suwoRow nog verder to kunnen uitbreiden . Doch,"
voegt by 'er nevens , „ over 't algemeen haast men
„ zich om vermaarde Mannen of to fchilderen ; dan zy
„ kunnen Dimmer wel gefchetst worden dan na bet
„ einde van hunnen loopbaan : zommige lof zou vleijr:+„ ry, zommige waarheden verwytingen fchynen ."
In
bet mededeelen van lof is de Schryver Diet fpaar aanz
geweest ; van waarheden, die als verwytingen zoudett
kunnen geduid worden, heeft by zich ontbouden . Mat
ndtrekken van suwott
slit al heft men bier de grondtrekken
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Leevensgefchiedenis aan . By bet doorleezen zal elk bemeiken , dat de geest des Lofredenaars in de Gefchiedenir
der heldtogten den boventoon flaat .
Het Werk zelve geeft een breed verflag van de Krygsverrigtingen , Legermarfchen, Belegeringen, Veldflagen
en Beftormingen . Het fchetst ons suwoRow , als gemeen Soldaat, volgens de gewoonte in Rusland, in den
J aare 1742, onder de Garde dienst neemeude, en langs
e trappen van bevordering , van Corporaal , Sergeant
en Luitenant , allengskens opklimmende tot den rang
van Veldmarfchalk, eerst in 1795 befteegen . Alle de
befchryvingen zyner krygsverrigtingen gaan met de opklimmende eereposten gepaard . Zo vinden wy bier ,
om eene zeer korte optelfing to doen, befchreeven,
suwoRow's Krygsverrigtmgen in den zevenjaarigen Oorlog met Pruisfen , de eerfte , waarin by de plaats
van Officier bekieedde , en den rang van Colonel be .
zyne veelvuldige en mocilyke dienften in
klom ;
den Oorlog tegen de Poolfche Geconfedereerden, in den
Jaare 1769 , geeindigd met de aanvanglyke ontflooping
van dat Ryk ;
zyn voorfpoedig krygvoeren tegen
de Turken in den Ourlog van 1773, waarin by deezen
tot drie keeren de nederlaage gaf ;
zyne krygsdienlten tegen de Tartaaren van Nogay en tegen de Turken in den Oorlog des Jaars 1787, waarin by de altoos
gedenkwaardige overwinning to Rymnik met eene Legertnagt van flegts 2w,ooo man op eene van 100,000
behaalde ; --- de beftorming van Ockzakow en van Ismnatilow , waarin nicer dan drie-en-dertigduizend man
fneuvelden, en bet overwinnend Leger drie voile dagen
verlof kreeg om to plunderen en to verdelgen ;
en eindelyk den laatften Veldtogt in Poolen in den Jaare 1794 , wanneer dit Ryk de to veideelene proxy
werd van de nabuur- Vorften ; en by welken , in
de verfchriklyke beftorming van Praag, de Voorftad
van Warfchauw , dertienduizend man ., de bloem der
Poolfche jongelingfchap, de ontydig nederitortende flachtoffers waren van de zugt om hunne Geboorte-ftad to
verdeedigen ; to welker gelegenheid ook tweeduizend,
in den Weixel/troons gedreeven, deerlyk omkwamen .
Alle die Krygsverrigtingen, met de mindere daartoe
betrekkelyk, warden in deeze twee Boekdeelen breedvoerig vermeld, en altoos, gelyk wy reeds hebben aan •
geduid, doorvlogten met loffpraaken op den Held en
van
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van bun,welken by ten dienfte flondt ; terwyl de Schryver
niet fpaarzaam is in wierook van goedkeuring en lot 'toe
to zwaaijen aan de Staatkunde van bet Rusfisch Hof, en
die met hetzelve deelden in bet gelukte ontwerp oni
Poolen „ uit de Kaart van Luropa uit to fchrappen ." -Voor Krygslieden , die de bloedige Kunst des Oorlogs
beoefenen , gelooven wy , dat uit de ftoute Krygsverrigtingen van suwoitow lesfen in menigte to haalen
zyn. Doorgaande hebben wy , van den Kryg verre
vervreemd , deeze Boekdeelen met huivering geleezen,
en meermaalen , door gevoel van 't leed, den Menschdomme door den Oorlog befchooren , getrofl'en , bet
Boek ter zyde gelegd .
Wegens de regtmaatigheid van dit ons gevoel zouden
wy uit elke Afdeeling, om zo to fpreeken, een bewys
kunnen ontleenen . Dan de Leezer zal ons van deeze moeite wel willen ontflaan , en zich vergenoegen , wanneer
wy , ten voorbeelde, bet een en ander bybrengen we .
gens bet fl:ormenderhand inneemen van Praag, cue Voorflad van Warfchauw ; dit zal tevens ftrekken om hun
de wyze van voordragt en ftyl des Gefchiedfchryvers
to doen kennen .
„ De Rusffche Troepen , beflemd om in beweeging
to geraaken , (volgens eene daar boven in 't breede vermelde fchikking.) wagtten bet teken tot den aanval in eene diepe fltlte af. De Generaal s.UwoROw
gaf bet bevel to Belalenka, en de vuurpyl, bet teken
van den aanval zynde, werd des morgens ten vyf uuren
opgelaaten . Terilond ging alles by, eenen donkeren
nagt op marsch . SUwoROw begaf ztch in perfoon op
eene hoogte, van waar by alles op een werst afftands
van de buitenfle werken des vyands kon waarneemen .
„ De twee eerfte colonnes, benevens derzelver referees, tusfchen dezelve geplaatst, waren , by derzelver
aannadering, aan bet hevig kruisvuur van verfcheide
batteryen blootgefleld, zo van die, welke daadelyk werden aangevallen, als van die op de verflerkte Eilandsvan den Weixel lagen , van dat van D-7arimont en
yat van Warfchauw zelve ; en op derzelver flanken hadden zy een fchroot- en musketten-vuur door to ftaan .
Maar niets kon hen to rug houden . Zy trokken in
alter yl de gragt en de parapet over, en wierpen zich
op de cavallery en infantery , agter dezelve geplaatst.
De Brigadier POLEWANOW deedt deeze twee eerfle co1 ;n*
P P .0
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lonnes door eenige jaagers to paard onderfteunen ; zy
trokken de gragt over, vielen bet overfchot der vyand_
lyke cavallery aan , en wierpen dezelve overhoop. De
infantery drong den vyand tot aan den oever van den
Jpeixel to rug , drong in de voorftad zelve door, vervolgde den vyand van de eene ftraat tot de andere tot
aan de brag , van welke by afgefneeden werd, %ooo
dooden en a o0o gevangenen, waar onder twee Geneaa1s, op de plaats laatende . In den Weixel kwamen
duizend man om , die zich door zwemmen redden
wilden.
• De derde en vierde colonnes waren verpligt eenen
zandagtigen heuvel to beklimmen , waar by zy groote
nroeilyk eden to overwinnen hadden . Ongeduldig om
aan to komen , wierpen de meesten hunne heggen en
takkebosfchen van zig , om in het zand fpcediger to
kunnen voortkomen, en bedienden zig alleen van hunne
ladders , elkander behulpzaam zynde in bet overtrekken van zes linidn putten , welke de vyand gegraaven had .
• De derde colonne vermeesterde twee fterke , af
zonderlyk
k gelegene, bolwerken, en drong, ondanks een
hevigen tegenftand, in het binnenfte der werken . Zy
bad vooral de kragt der vyandlyke cavallery to dug .
ten, die zig in postuur ftelde, om op haaren flank aan
to vallen. De Generaal ISLENIEF beval op dit oogenblik aan eenige battaillons grenadiers , eene linie to
formeeren , en met de bajonet aan to vallen . Deeze
maxocuvre verpligtte den vyand de vlugt to neemen .
• De vierde colonne vermeesterde een gordyn-bolwerk , benevens een voorwaards gelegen fort , met
cenen fteenen muur omgeeven zynde , en welks batteryen met pallisfaden bezet waren .
Oogenbliklyk
daar naa verdeelden zig deeze troepen , en drongeil
van twee zyden in bet park, namen nog vyf batteryen
in, en vielen den vyand op zyn front en flanken aan .
'Er werden 2,cco man in ftukken gehouwen , en de
Generaal HOESLER met 2o Officieren krygsgevangen
gemaakt .
,, 'Er bevondt zig ook, aan de zyden van bet park,
een regiment linietroepen, alleenls-k uit 7ooden beitaan_
de. Zy Karen ten getale van soc, op denzelf'den voet
als de Poolen, van wien men bun niet kon onderfchci .
dtn , gcwapend en uitgerust ; zy booden een hardnek .
ki-
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kigen wederfland , maar werden tot den laatften man
verflaagen , uitgenomen hun Colonel HIRSEKO , welke
voorztg tiglyk to Warfchauw gebleeven was .
,, e rwyl deeze twee colonnes tot bet laatfte fort
van bet inwendig retranchement naderden , fprong 'er
een Magazyn kruid en bomben . Zy, die zig in de
nabyheid deezer uitbarfting bevonden , hielden zig daar
door geen oogenblik in hunnen marsch op .
„ De vyfde colonne overwon , met verwonderlyke
vaardigheid, alle moeilykheden ; zy nam de batteryen
weg , en na in derzelver binnenfte to zyn doorgedron •
gen, marcheerde de colonne door de groote ftraat, regtop de brug aan, en was de infantery van de eerfte co .
lonne behulpzaam, om de vlugtelingen den aftogt op
de brug van IWarfchauw of to fnyden .
„ De zevende colonne had veele hinderpaalen ontmoet ; zy had vroeger dan de andere colonnes op
marsch moeten gaan, om een moeras to enfileeren ; zy
trok door twee dorpen , formeerde zig in eerie colonne,
kwam aan bet verheeven retranchement, tusfchen den
vyver en den kleinen arm van den Weixel, nam bat.
teryen weg en trok voorwaards . De vyandlyke cavallery , welke haar in haaren marsch getragt had to hinderen , werd door deeze colonne gedeeltlyk afgefneeden , bet overfchot met de bajonet vernield of in den
liJeixel geworpen , waar in omtrent iooo man verdronken , en 50o werden krygsgevangen gemaakt .
„ Zodra de colonnes in bet bezit der voorwerken
geraakt en verder waren doorgedrongen , rukten de
referves op de hun aangeweezen punten aan : welhaast
deedt de artillery dezelfde manoeuvre , onderfteund
door de referve, welke veele krygsgevangenen
g
under de
vlugtelingen maakte .
„ Tot op dit oogenblik hadden de colonnes in de
tusfchenruimte, welke de uitwendige retranchementea
van de fortificatieu der voorftad affcheidde , als op
een flagveld den vyand beftreeden , en to rug gedreeven ; thands drongen zy tot de laatfte fterkte van Praag
zelve door , en rigtten eerie verfchriklyke flagiing in
de ftraaten en publieke plaatfen aan , alwaar bet van
bloed ftroomde . Het verfchriklykst tooneel was bet
fneuvelen van eenige duizend manfchappen , in hunne
vlugt op de oevers van den IWeixel to rug gehouden
wordende ; men maakte 'er drie duizend en vier honP p 4
derd
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derd krygsgevangenen , de overigen fneuvelden door
bet blank geweer, of verdronken in de rivier , in bet
gezigt van de inwoonders van Warfchauw , we)ke bun
van de overzyde vrugtloos de amen toereikten .
,, Zulk een groot aantal krygsgevangenen , Op eerie
enkele plaats , en in bet heetfk van bet evegt gesnaakt , laat intusfchen geen twyfel , aangaande de gemaatigdheid der overwirnaars ; en deeze heweezene daad,
benevens alle de omftandi .heden van lien dag, vernietigen met den tyd de huitet'fpoor ge berekeningen , en
den ophef der prulfchriften, welke, het getal der dooden verdubbelende , den room van den R usf/then Generaal bebben poogen to bezwalken : wanneer bovendirn
de billykheid met den partygeest beflaanbaar was, zouden de Schryvers, die bet lot van Poolen hetreurd hebben, hebben behooren in aanmerking to neemen, dat bet
zelden in de magt der Legerhoofden that, de drift der
Soldaaten in een gevegt to fluiten of to beteugelen ;
minder in de vervoering van een florm , en veel minder
nog in eenen ftorm gelyk aan then van Praag, in welken de meeste Rusfen bezield waren met bet aandenken
aan hunne verliezen, geduurende den opfland van Xarin 7793 .
fchauw
„ Maar een fchouwtooneel niet min fmertlyk voor de
inwoonders deezer Hoofdftad was de brand van verfcheidene huizen in Praag, welker verwoesting hunnen
aanftaanden ondergang fcheen to bedreigen . Men boorde van alle kanten bet gefnor der kogels, bet berflen
der bomben , bet klaaggefchrei der flervenden .
Het
fomber geluid der alarmlzlok vernicerderde her fchrik
verwekkendee des gefchuts , en de verflaagenheid was
algemeen onder alle clasfen van menfchen .
• 'Er viel een bom in de zaal , alwaar de Revolutie .
raad vergaderd was ; zy /prong, en doodde deszelfs
Secretaris , terwyl by met bet leezen van een fluk be219 was .
• Omtrent duizend menfchen van beide kunne vlugtten met hunne meubilen en kostbaarheden by den En .
,getfchen Minister, en voor zyn huis, om aldaar lyfberging to vinden , wanneer de Overwinnaar de Stad
zou intreeden . Miar zy, die in de Voorflad woonden,
hadden geene fchuilplaats, om dat de Generaal, alle de
toegangen tot de brug hebbende dorm beflryken , dezelve, by bet begin van den ftorm, aan den kant, waarn de
us .
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.RwPn waren, had doen in brand fl:eeken, op dat Tf/ar,
fchauw net aan moord en plundering rmgt worden bloat .
gelfeld . Na eenig tydsvertoop liet by de canonnade
vermin~eren , zcldzaamer fchieten, en eirdelyk Meld
tegen d ,-, n middag het vuur der artillery gehe .Jl p .
„ Des morgecs ten negen uuren , en dus na vier
uuren fl :rydens, was de ftorm geheel beflist . 'Er z~ nt
weinige voorbeelden van eene krygs-operatic, zo floutmuedig ontworpen , met zo veel bekwaumheid uitge_
voerd , en zo gedenkwaardig door derzelver gevolgen,
om dat zy , in eenen dag bet vuur van den opflami
uitblusfchende, een troon deed inftorten, welks conttitu .
tioneel aanweezen zo veel flormen hadt doen ontflIan ,
en de zo lang geftoorde openbaare rust gelukkig en
kragtdaadig herftelde .
'Er werd buiten twyfel cene groote onverfchrokken .
held vereischt , om deezen heflisfenden flag toe to brengen : want men was verpligt, om flormenderhand een
driedubbeld retranchement , door eene gedugte artillery
en dertig duizend man verdeedied wordende , te overmeesteren, in bet gezigt der Hoofdftad, welke al haare
hoop ftelde in dit bolwerk , aan den moed haarer dapperfte krygslieden toebetrouwd .
„ De Poolen lieten op bet flagveld dertien duizend
man , waar van een derde de bloem der lWarfchauwfche
jeugd uitmaakte : meer dan tweeduizend verdronken in
den lfWxel: bet getal der krygsgevangenen was weinig
minder dan dat der dooden ; want bet bedroeg veertienduizend zeshonderd vier-en-twintig .
„ De Rusfen verlooren vyfhonderd en vier-en-twintig
nian ; zy hadden negenhonderd en zestig gewetiten . By
den form hadden zy ozooo man onder de wapenen ,
to weeten 15,000 infantery , 4,000 ruiters en omtrent
3 ,ooo cofakken ."
Dit krygsbedryf drocg de hoogfle goedkeuring en ruim11e beloOnrng weg van CATHARINA DE 11 ; vleiende
Brieven fchreeven hem deswegen de Keizer en de Koning van Pruisfen , in een Zanhangzel des Tweeden
Deels voorhanden . De Alleenheerfcheresfe alter Rusfen
bezigde geen pligtpleegend bywoord, als zy de Brieven,
aan suwoitowgefchreeven,ondertekende,(TwoToegenegens
CATHARINA . Zy vaardigde, naa de befchreeven vermeestering van Wharfchauw, een Brief aan den Raad af, waar,
by zy, naa SUWOROW's verhefing tot feldrnarfchalk verP p 6
meld
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meld to hebben , een Ukafe voegt , inhoudende, dat
zy -5 „ zo aan dien Krygsheld , als aan zyne afftamme• lmgen en regtverkrygenden , van nu of , en om
„ sulks voor altyd to genieten , gegeven hadt bet di .
• iarict van Kobrin , met alle deszelfs vlekken , kas .
• teelen en dorpen , die van hetzelve afhangen, welk
• diftrit , volgens de registers onder onze oogen ge,, brags , eene bevolking van 6,92a zielen bevat , to
,, gelyk met alle de landeryen , alle de vrugten en
• inkomilen, al bet vee , en in 't algemeen alle zaa• ken , tot de land-ceconomie van dit diftri& beboo• rende ."
Wy weigeren onze penne, om de denkbeeiden, die
in onzen geest opkomen , op bet papier to brengen
WY hebben genoeg gezegd ; en in het clot des Tweeden Deels wordt ons een Vervoig beioofd .

Twee Redevoeringen van MATTHYS s!EGENIEEK , gevolgd van
.4anmerkingen , tot het Onderwerp der laatJle betrekkelyk.
Te Leyden, by L. Herdingh, 1 too . do gr . 8vo . 1go bl.
SrIG .-NBEEK , naa alvoorens , in de Doopsgezinde Gemeente to Dokkurn, in bet voormaalig Gewest
Friesland , bet Leeraarampt bekleed to hebben , wierdc in den
pare 1797, door de Bezorgers van 's Lands Hooge School
to Leyden, tot Buitengewoon Boogleeraar in de Nederduitfche
Melfpreekendheid aangefteld, en , twee jaaren daarnaa , tot
Gewoon Hoogleeraar in de Nederduitfche Letterkunde, aan die
zelfde Schoole , bevorderd. Den eerstgenoemden post aanvaardde by met eerie Redevoering over bet Openbaar Onderwys in de Nederduitfche dhelfpreekendheid
den anderen
met eene hefchouwirg van PIGTER CORNELISZ. HOOFT als Dichter en Gefchiedfchryver . 't Zyn deeze twee Redevoeringen,
velke den hoofdinhoud deezrs boekdeels uitmaaken, aan welks
voet de Redenaar eenige aanmerkin%g en heeft geplaatst, dienende, deels tot opheldering van zommige gezegden in de taattte
Redevoering , deels tot ftaaving, door aanhaalingen uit des
Drosfaarts Werken , van de aan hem toe~,ekende Kunstbekwaamheden .
De eertle Redevoering vangt de Redcnaar aan met eenige korte trekken van bet vermogen en de verbaazende uitwerkzis der Wellpreekend geld , om diaruit of to leiden bet
wys beleid der Bezoi~geren van Leydens Hooge Schoole, in
het fcheppen vin den nieuwe :i post, hem opgedraagen, tot op
dien
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lien tyd, aan alle- Nederiandf .he I3voge Schoolen, onbekend.
Thans ter zaake treedende , gaat s1EGEr BzEK , vooraf, eenige
bedenkingen to keer, welke, zoo uit de geaarthcid der Nederlandfche Natie, als uit de gefleldheid onzer Moederfpraake,
zouden kunnen aangevoerd worden , om bet nut eener in .
richtinge to verdonkeren , welke de aankweeking van Welfpreekendheid, hier to I ande, ten oogmerke heeft . 't Geed
de Hoogleeraar, ten dien einde, voordraazt, dunkt ons , de
zaak to voldingen, mids men in bet oog - houde, 't gees de
Redenaar zelve oordeelkundig aanmerkt : „ Onze Welfpre„ kendheid zat, wel is waar, van die der Grieken en Ronrei„ nen eenigermate verfchillend wezen ; ooze rc denaars zui!en
• zich, vooral in hunne uiterlyke voordragt, die fterke uit •
• drukking der hartstogten niec verdorloven molten , welke
„ de getuigenis van Cicero ons leert, dat by de ouden gevord erd werd : dan , niet tegenftaande deze verfchillende wyzi• decd
• gingen, overeenkomftig den minderen graad van levendig .
}, beid, aan ons volkskarakter, in vergelyking van dat der
• genoemde volken, eigen, zal echter het wezen der Wei• fpre endheid by ons eene even groute toejuiching , als by
„ de ouden, ontmoeten, en gevolglyk door onze redenaars
• even zeer kunnen bewaard worden ."
Op den dus gelegden grondflag bouwende, opent de Redeuaar de onderfcheidene tooneelen, up welke de Welfpreekendheid onder ons, met luister, kan ten voorfchyn treeden . Die
tooneelen zyn de Pleitzaal, de openbaarc leerftoelen van Godsdienst en Deugd, en vooral „ dac luisterryk tooneel, 't wells
• bet herfiet van de eeuwige en oorfpronkelyke rechten der
• menschheid , de bevestiging der bargerlyke Vryheid in oils
• Vaderland voor tie Welfprekendheid geopend heeft ." Op
deeze befchouwing van de nuttigheid der nieuwe inrichtinge,
omonzeLandgeuooten tot Welfprekendheid op to leiden . laat'
de Redenaar eene beknopte ontwikkeling van zyne denkbeeiden volgen, aangaande den weg, welke cer bereikinge van het
aangeweezen doeiwit behoort to worden ingeflagen . En bier
noemt SIEGENSEER, in de eerfte plaacs, ais eerie ee=rfte en voor .
naame taak, hot onderwys der taale, en bovenal de heriielling
van de eer en bet gezag der Ouden, de ontvonking van den
verdoofden yver, ow de gewrogten van hun vernuft to beoefenen , en daaruit een rykeu fchat van kragtige woorden en
uitdrukkingen to verzamelen . „ Werden (zegt de Hoogleeraar)
„ de Ouden naar eisch gewaardeerd en beoefend, men aou
„ by velen onzer hedenda-giche fchryveren niet eene zoo
• groote meenig re van woorden en uitdrufkkingcn aantrefien,
„ welke uit een' ukheemfchen flaw zyn voortgefproten ; men
„ zou op onze ryke en nadruitlyke taal geenszins die onver„ diende blaam van arnioede en bekromlenheid w--rpen , we-l3) ke haar door onwetendheid nict zelden words aangewreven ."
In
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In de tweede plaats noemt rlEGENEErx de kennis en de
betragting der regelen en voorfchriften, welke fchrandere man,
nen uit de fchriften der beroen .dlte redenaaren verzameld hebben ;
en ten derden, en bovenal . cone hernaalde leezing
en beoeffening van de fchriften der uitlfeekende Voorgangeren,
die in Welfpreekendheid meest hebben uitgemunt . En hier
is bet , dat de Hoogteeraar den tot zyner hoogagtinge betaalE
aan de doorluchtige Vernuften van Griekenland en Rome, als
welker voortbrengzels , buiten tegerfpraak, to houden zyn
voor de eenige onvervalschte bronnen van goeden fmaak,
• voor de volmaaktf a voorbeelden eener even krachtige, als
• fchitterendc Welfprekendheid ;"bronnen, uit welLe zoo veele
onfterflyke naaunen , als de jaarboeken der Nederlandfche Let .
terkunde verfieren, at wat zy edels en fchoons voortbra,ten ,
gefchept hebben . Met warmen yver heklaagt hier de Hoog.
leeraar den verbasterden fmaak, die by veele heiendaagfchen
de overhand heeft genomen, en waarvan , zyns bedunkens ,
de oorza3k aan het verwaarloozen van de beoeffening van de
fchriften der Ouden , vooral , zoo niet geheel , moot worden
toegefchreeven . Met refit hefluit de Hoogteeraar, en eindigt
zyne Redevoering met deeze woorden : „ Zal derhalven door
• deze inrichting (het openbaar ouderwys in de Welfpree .
• kendheid) de onvervatschte fmaak voor het fchoone en ver.
• hevene aangekweekt, de ware Welfprekendheid bevorderdl
• worden, dan voorwaar is, ter bereiking van dit grootfche
• doeleinde , niets noodzakelyker , dan dat de verflaauwde
• yver voor de bedefening der Griekfche en L .atynfche Let .
• terkunde door alto dienftige middelen aangewakkerd , en he*
• gezag onzer, met recht, beroemde voorvaderen herfteld
• worde. I3ierdoor alleen zal do Vorftin der Wetenfchappen
• zich in Nederland een' duurzamen tempet gefticht zien
• hierdoor alleen zal zy haar verwonderenswaardig vernto .
• gen in onze pleitzalen, op onze openbare teerttoelen van
• Godsdienst en goede zeden , en bovenal in de achtbare
• verg3deringen onzer Vertegenwoordigers op bet heerlykst
• ten Loon fpreiden, en der onfchuld tot een' veiligen toe• verlaat . der deugd tot cone weldadige fchutsvrouw, der wys .
„ heid tot een onwinbaar bohverk verltrekken ."
In de tweede Redevoering zich ter taake hebbende voorgc .
field , den Drosfaart r . c HOOrT, in do hoedanieheid van
Dichter en van Gefchiedfchryver, to befchouwen, en 's Mans
uitfteekende voortreffelykheid, in die heide opzigten, to doen
opmerlten , noemt en ontvouwt de IIoogleeraar . i n do eerffe
plaats, de vereischten van eenen Dichter, zyrde, rykdom en
leeverdi heid van verbeeldingskracht - een fyn ,evoel voor
bet fchoone, edele en groote •-- en cen fchepper!d vernuft,
met eene gemeenzaame )tennis van de gedenkftukken der
Oudheid gepaard ; en toont vervolgens, dat die vereischten,in
derv
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den hoog{len graad, in den Dros(aart vereenigd waaen .

sir

Wat
de bedenking der zulken a : :n,aat, die hem , als onbefchaafd
van taal, en als onnatunriyk in zyne woordvoegingen, gereed
zyn to berispen ) de zulken gaat sIEGFNBEEK to keer, met nail
to merken, , dat dergelyke kleine wantlaltigheden, g.lyk zy de
„ overige luisterrykfte fchoonheden van bet hcerlykst iigchaant
„ niet kunuen verdonkeren, zoo ook om de tyden, waarin
„ onze Dichter geleefd heeft, verfchooning verdienen . liet,, zelfde (voegt 'er de Hoogl . nevens) moet op bet gebrek
„ aan welluidendheid, fomwylen in zyne gedichten plaats heb .
„ bende, worden toegepast . Wel verse At dit gebrek hem,
„ als eene finette, zou kunnen aangewreven worden, komt hem
• integendeel de geenszins verwerpeiyke eer toe, van hut ecrst
• de belangrykheid van bet werktu?gelyh deel der Dichtkunde
„ gevoeld, door zyn voorbeeld aangewezen, en eehe noodza• kelyke hervonning in deztn tot (land gebragt to heb .
„ ben."
Op de zelfde wyze behandelt de Hoogleeraar bet tweede deel
zyner taale, waarin by den Drosfaart zynen Toehoorderen in
de hoe .ianigheid van Gefchied%hryrer voorflelt. Gefchicdfchryver fchryft de Hoogleeraar, waarfchynlyk, omdat hem dit woord
als zuiverder Nederduitsch , dan bet anders ook gebruiklyk
Historiefchryver, voorkoomt. Historie is, inderdaad, een On .
duitsch , uit bet Latyn, of never uit bet Grickseh, afkomflig
woord, loch, even geiyk de Romeinen met dit woord, by over .
neeming, hunne tail verrykt hebben, ook door onze Nederlandfche Xlasfifche Sehryvers , VUND>.L en anderen , gebruikt.
Waarom een Hoogleeraar in de NederdtiitfcheWelfpreekendheid
bun voorbeeld niet zou mogen naavolgen, daarvoor zien wy
geene reden : to meer, wanneer men in agt neemt bet onvoegzaame der zamenvoeginge can bet woor ..i Cefchiedfchryver , als:
zynde zamengezet nit Schryver en Gefchied ; welk laatfte woord,
Indien bet eenigen zin zal hrbhen, als eene zamentrekking
of opkorting van bet woord Gefchiedenis moot worden aangemerkt . Doch dit in 't voorby, ;aan . Frofesfor SI1GLNBEEK, de
hoofdvereischten eens Historiefchryvers hebbende voorgedraa .
gen, zynde waarheidsliefde, kenuis van zaaken , een voegzaame voordragt van zaaken, Menschllunde ca bevalligheid van
taale, toetst aan die vereischtcn de Historifche Schriften van
den Drosfaart, en bewyst, dat dczelve aldaar, in de volko .
menfle uitgebreidheid , plaats hebben . Dat bet eeawig Werlt
der Nederlandfche Gefchiedenis,~n vooral des Redenaars opmer .
king moest wekken, laat zich liyt hezinuen : een Werk, gelyk
SIEGENBEEK met BRANII'S woorden zich ui :drukt,welk den Leezer
„ niet flechts een bloot verhaal van zaken, maar eene fchool
,, van flaat,eene leidftar van regeringe ; ecn kompas van beleid ;
• een' wegwyzer ter oorlogskunde ; een' lecrmeester van groot• inoedigkeid , befcheidenheid en gematigdheid i een' opwekker
„ tot
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• tot liefde des va :?erlands en der vryheid doet vinden ." Wit
taal, ook in zyne Cefchiedenisfen aangaac, en de aan .
tyging van ftyfheid, duisterheid hardheid en onbefchaafdheid ,
nan dezelve door zommigen ten laste gele„d, hoewel SIEGEN11EEK tegen her ruimfchoodge der toepasllnge van dit alles zich
verzet, is hy, egter, met zynen Held net zoo blind vooringenom,,n, dat by niet zou erken en, „ dat 1100FT op enltele
• plaatfen, door zyne zucht tot beknoptheid en bondigheid,
• de noodle zorg voor duidelylsheid en vloeibaarheid ver„ waarloosd heeft , en alzoo zyne voortbrengfelen in de al .
„ cemeene w :vohnaakthrid der menfchelyke kun :tgewrochten
• deelen ." Terwyl de Hoogleeraar, agter zyt ;e Redevoering,
verfr_heiden flia!en van des Drosfaarts vermogenl, om de g ebeur.
de zaaken als voor het oog to fchilderen, aanvoert , vondt by
geraadr n, een enkel voorbeeld in de Redevoering zelve in to
vlegten , den geduchten Watersnood in Brabant , in den
jaare 1573 , raakcnde, vermeldende her verfchrikkelyk tooneel
der opgezwollene Dyl, daar zy , „ ten betide uitgerezen, de
• mu°en van Loven to barite ptrst en ter it ad inttort, been .
• vegende met verfcheiden' flerke hruagen van fteen, uitfchu• rend'e den grondflag der hechtfte gebouwen, en 't getiummer
• om ver rukkerde . De inwoonders, in zulk een' fchrik en
• armoede van uitvlugt, aan 't klimmen naar daken en vile .
,, rtngen, doorbrcken van wanten, elkanderen met naar en bys .
• ter gz-fchreeuw om ladders en fchuiten verdoovende . Wyven
• en kin even Nan wanhopig de tanden in 't hair, of beffen
• ze ten t;emel met een gehuil en gekerm, 't welk alle jamDaarentusfcben belt de lucht van 't
• mer to boven aaat .
• gedruisch, vetwekt door den krak , den fmak en 't plasfchen
• der omgewotpene gtbouwen . Heele heiningen, daken en ge .
• vels, betlden der heiligen ter kerken , doodkisten en ge• beenten ten graven uitgefpoeld , dryven herwaards en der .
• waards door de verdroukene gasfen ."
Uit de beide Redevoeringen, en uit de Aanmerkingen, op
de laatite flaande , is ons de Heer STaGer REEK voorgekoomen,
als een Man, voor den post, hem opgedraagell, genoegzaatn
herekend . Of indien daaraan nog lets mogt ontbreeken, doet
de gunftige getuigenis , aangaande 's Mans karakter, naarilig
bsid en leerglerigheid , tot ons gekoomen , volkomen vertrou.
wen, dat de nog jonge lioogleeraar dit ontbreekende ipoedig
zal aanvullen . Wenfchelyk is Let , dat by in bet aantal van
leerlingen gepaste aanmoediging zal vinden ; en dat vooral de
zulken, die zich tot bet Christen Leeraaiampt bekwaam maaIten, de gunftige gelegenheid zullen to beat neemen ; ten eiilm
de voortaan de verhevene Waarheden, weike zy zullen verkondigen, met nicer bevalligheids den volke worden voorgedraagen d n, tot hier toe , ttu aanzien van menigte predikftoelen, bet geval was .
BOOFT'S
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en Ilde Deel. I Vill . Te 11mJlerdam, by j . It. Poster.
In gr. 8 vo . to zasnen 464 bl.

DE MESSTAS, naar bet
B . NIEUWRNHUIZEN .

Hoegduitseh van F . G. KLOPSTOCK, doer
Iffe en Ilde Deel. I -X. To Delft,
by J . de Groot, Pz . en M . van Graauwenhaan . In gr. 8v,.
to zamen 394 H-

wee Vertalingen in poetisch proza van een Werk, waarT
van reeds in 1784 cue vry goede Vertaling, waaraan . althands de beroemde
opentlyk zyne goedkeuring gaf,
RH . FRITH

in ryineloze hexameters bet licht zag . In de Voorrede voor bet
tweede Deel bekiaagt zich de Burger N1EUWENHUIZEN zeer over
den weinigen opgang , dien de Mesfiade bier to lande maa!st.
De vertaaling van GROENEVELD, zegt by, is fecht verkogt, die
van den onbekenden , to gelyker tyd met de onze (by Poster)
uitgegeeven, vond ook weinig debiet , en de onze levert byna
de kosten der uitgave niet op . Dit fmart ons , inaar bet bevreetnt ons niet. 'Er is een tyd geweest , dat men onder
onze jonge lieden van fmaak en gevoel niet mede doen kon,
zo men niet van KLOPSTOCK en zynen Mesfias mede fprak ;
toen had men fpoedig cue vertaling moetcn leveren . Het
heugt ons nog , ma welic ene hooggefpannene verwachtiuig
stile jOnge gelieven fuakten naar dit meesterllui, , toen de
Siegwart van MILLER onder ens bekend werd , en met tranen en zuchten, van al war )'on,- en fentimenteel was, gelevnen
werd ; trouwens, de zoete Therefe fprak 'er ook van op zulk
een toon , en Marianne, en Siegwart, en Kronhelm, en, at
wat maar verliefd was , dweepte zo fleck met de Mesfiade
en met KLOPSTOCIC, dat men we[ aangefloken worden moesr .
Eindelyk kwam de vertaling 'o2n GROENEVELD , maar reeds
wat laat ; toch nam men die in de hand ;
en wat vend
men nu? zo weinig van de liefde, maar overal de verzoeningsleer , voords engelen , duivelen , zonnen en man en,
nooit alzo vertoond !
bier en daar een enkel gefprek
tusfchen gelieven, maar toch nict geheel in den fentimente .
toch was bet fchoon! uitmuntend ! overlen geest ;
maar , maar , Therefe had toch gelyk , bet
heerlyk !
was wat moeiielyk to begrypen ; men fluisterde elkanderen
in bet oor, dat men 'er weinig fmaak in vond ; de vertaling
kreeg de fchuld , en binnen hort hoorde men niets meer
van den Mesfas van KLOP :TOClr ; bet Werk, dit is duidelyk,
was voor onze jon~ e lieden to hoog en to wonderlyk .
Weriken van dezen aard vincaen naturelyk nict zees vele
lezers ; en bet publiek, wearvoor ItL0!'STOCtt fchreef, is in
ons
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ons land niet zeer talry ; ; daarenboven , inter arma /dent
Nufe ; de tegenwoordige tyd is voor ene onderneming van
Wy hopen evenwel , dat de
dozen card niet zeer gt :nftig.
,l{lesfiade nu toch in veler handen koalen, en her getal der le .
i;ers wel wat zal aangroei ;en .
Beide de Vertalin ;en hebben hare waarde ; die het oorfprongelyke Ieest,zal gaarne a thanes ene derzelve by de hind
hebben ; en ook de bezitters van het Werk van GROENEVELD
.zullen 't zich niet beiklagen , als zy 'er zich ene v,in aanfchaffen . Wy kunnen van ons niet verkrygen , de ene boven de andere aan to beveled : die van NIEUWEttiriUIZEN wint
het in deli pros , en is in hot tweede Deel vooral niet verminderd in waarde ; die van den ongenoernden blyfc zich ook
gelyk .
NIEUWENHUIZEN levert ons , in zyne Voorrede , ene ver.
t.' I ti = van de zeer lezenswaardige, fchone Verhandeling ever
de heilige (gccwyde) Dichtkunst, door KLOPSTUC( zelven voor
zynen Mesfias geplaaist ; waarvan wy toch wensehten , dat
d over .Irenging in onze moodertaai Wit zorgvuktizcr ware
bearbeid . Erie uitdrukklng, die wy bl . XXXiit vinden, eenige
hello minen der beelden , zy ten bewyze genoeg .
Voorts fchynt by wat al to zeer met zyn eigen werk ingenomen ; tilt doet hem de uitgave by Poster beneden hare
wezendlylce waarde belchouwen ; en zyne beoordeling over
den arbeid van wylen GROrrNEVELD is, naar alas inzien , veel
to 1lreng . Hot oorjpronkelyke, ze .=,t hy, is ons verflaanbaarer
dan de met tallooze germanismen opgevulde vertaaling van
GI<ozrEVELD ; aye hexameters zyn gansch niet van de wet.
luidenfle ; vaak heeft by uitdrukking, gedachte, flyl en taal
aan bet metrum opgeofert , en over bet geheel is by onverlaanbaar voor Nederlanders , % ,elke met de Hoogduitfche taal
f
onbekent zyn . bl . X . In ene Aantekening to dezer plaatze
verklaart NIEUWENHUIZEN, in het geheel niet to kunnen begrypen , dat FEITH ooit die Vertahng heeft kunnen aanpry .
zen ; en opperr een vermoeden, dat, in ons oog, voor d,en
Dichter beledigend , en wat hatelyk is . Toch erkent hp
zelve , bl . XV , dat de overzetting van GROENEVELD hem
diktivils by het bewerken van zyne vertaling is van dienst geweeit ; plaatfen , zegt by , waarover wy anders Lang hadden
tnoeten peinfen , begreepen wy dikwils oogenblikkelyk , Wanneer
wy deeze vertaaling opfloegen ; en nu herinneren wy den Burger NIEUWENHUIZEN , dat wylen GROENEVELD' geene vroegero
vertaling voor zich had , en aan het metrum gebonden was .
De onbekende , wiens arbeid ivy mede voor ons hebben ,
doet den verdienflelyken, nu reeds zaligen, GROENSVELD meet .
der recht .
Wy leveren nu ene proeve van beiden, en dat de Lezer
ian zelve kieze.
Uit
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tilt de Vertallng by Poster kiczen wy bet Plot van den
Oesden Zang :
„ De vroome Joannes hoorde den jammerklaagerden Pe .
„ trus , erkende hem, en riep hem toe : Ach leett Hy , Pe• trus? Gy weent! Gy verflomt! Spreek!"
Petrus fpreekt : „ Laac my flerven, Joannes! Ach laat my
• in het eenzaame flerven! Sterven wit 1k! Hy is vcrloo„ ren ! Ik ben nog meer verlooren! Judas ! Judas! atgrysfe• Tyke leerling! Gy hebt Hem verraaden ! Ik verried Hem
• met u ! Voor allen, die my vraagden, heb ik Hem, ach ! in
• myne al to diepe ellende verloochend t Vlugt! vlugt ! begeef
• u henen, Joannes, en laat my in flilte flerven! Sterf . tterf
• ook! Hy is ten dood veroordeeld ! En, i1c trouwloozel ik
• heb Hem voor alle de booswichten verloochend!
„ Laat of my met de gedaanten des doods to verfchrikken!
• Zy dringen als zwaarden in myne beenderen, in myne vermolmde beenderen, laat aft I n wend, 0 wend deze doomolmde
dende oogen van my af, met welke gy my aanzaagt, toett
• de laagite der daaden, de zwartfle der daaden geichied was .
• Ach! wat deed ik? Myn Vriend! Myn Vriend1 U heb ik
„ verloochend ! Hem , dien ik beminde, die my, meer dan
,, anders eenig leeraar, ber :ind heeft, die een Godlyke man
,, was! at to kleine ziel, was deeds gy? Zie, nu zal Hy my
,, ook, in bet waoreld-oordeel, voor zyne vroome leerlingen,
„ voor zyne verheven engelen , niet kennen! Ken my niet!
• Ik verdien her! 6 Ken my weder! Ontferm U over mynen
,, angst! \Vat heb ik ge :laan! Hoe meer ik her gevoel, des to
,, dieper graafc her in myne beenderen den dood . Sterfi 0 Kon .
• de ik fterven! Ik zal flerven, doch langzaam I -- Hier vet.
• ftomde by, en weende, en verdiende to kunnen weenen .
,, Ontferm U over my! Ach ontferm U over my, 6 gy Va .
• der van uw Godlyk Kind! Fly moet fterven! Ik ben niet
waardig,om met den dierbaaren to ilerven! Doch last my Hem
•
• nog, eer Fly zyn hoofd naar l :et graf ne?gt, eer Hy, onder
• de getrouwer leerlingen, den zegen, de laatfle liefde uit• deelt , Iaat my dan den Beminnenden nog zien, op dat zyn
• ftervend oog my vergeeve 1 Dan fnieek ik flechts genade ,
• geenen zegen I to bang, to zeer een misdaadiger, ow to roe• pen : hebt Gy flechts d6nen zegen? Ednen flechts voor deze
• rechtvaardigen? Ach wanneer 1k, weenend, llechts vergeeving
• verkryge, dan zal ik henen gaan, en Hem voor alle men„ fchen belyden! Zoo lang Gy, myn Schepper, my gebiedt
„ dagen der menfchen to leeven , zoo lang zy het myne duure
• bezigheid : 3k wit de deugdzaamen, de vroomen, alle reine
• harten, ik wit hen zoeken, en hen onophoudelyk, met wee,
• moedigheid, en met deze traanen verhaalen : Ja ik kende
• Hem, den goeden, den dierbaaren , den beaten der men,, fchen! Jefus , den Zoon des Allerheiligften ! en was niet
,, waariig Hem to kennen! Ik was zyn uitgekoozen leerling!
LETT . 1800 . Dio. I j .
Q q
,, fly
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• Hy had zynen leerling lief! Doch ik was niet waardig, FTem
„ weder to beminnen. Want ik beminde Hem, den besten
„ onder de menfch :n , Met meer in dat droevig uur . Hy was
„ de beste, de beste! Zyn leven was voor anderen , niet let
„ zyne, vol menschlievendheden ! De armen fpysde Hy, Hy
„ genas de kranken , Hy wekte de getlorvenen op van den
,, dood ! Daarom doodden Hem de haaters der menschlievend„ held! Heft u op, komt, gy mannen . en last ons by zyn
„ graf faan, en weenen! Ach, to vreeslyk is bet denkbeeld van
• zyn graf! Jelus! Gy Godlyke min! Waar z ;l uw graf zyn?
~, Waar zalt Gy in de ililte fiuinreren? Indien de woe a der
„ woedenden U een graf vergunt! - Dus fireekte de man,
„ wien de boosdoeners der aarde door woorden kennen, doch
„ met daaden vetloochenen ; by verworf zich door weenen de
• kroon der tnartelaaren! "
Uit de Vertalin , van riruwENHuizE :v zy bet volgende uit
den agtften Z : ng tot ene proeve :
• 'Er warn met h :m twee misdadigers gekruicigd , want tot
• deeze diepte had bet raadsbefluit des Eetrwigen, en zyn ei99 gen, hem b :4oten to vernede,en . Eene der moordenaaren
,i king aan zyne rrchte, en de nndrre ter linkerzyde . De een
„ was een verharde zondaar, een grys geworden misdadiger,
• deeze i.eerde zyn donker, misvormd gelaud tot den Middelaar
• Zyt gy de Christus ? verbs ons en uw zelven, daal van
„ deezen gevloekten kruispaal neder .
• Maar de andere misdadiger was een jongeling, vetleid in
• den bloei der jeugd , en niet rukeloos van harte, maar,
„ weggerukt tot de zonde, verhief bet zich nit zyne ellende
„ en bettraf a den anderen : Ook gy, zo naby aan den dood,
„ zo naby aan de verdoemnis , want dat zyn wy, gy vreest
,, ook thans God niet, wy lyden wet met recht, wat wy lyden
„ is het loon ouzer daaden . maar deeze, by blikte op lezus,
• deeze heeft niets misdreeven .
• En nu kecrde by zich naar den Verzoener der Godheid ,
„ poogde zich diep voor hem to nygen, zyne wonden vloei .
• den hem heviger, toen by bet deed, inaar by achte de pyne
„ niet, en niet de opene wonden, by nygde zich voor den
„ Verzoener en riep : Ach, Heere ! wanneer gy in uwe beer.
y, lykheid ingaat , gedenk dan myner!
Met een Godde'
• lyken lach zag de berouwbebbende zondaar den Middelaar
• in bet aangezicht . (DE Middelaar zag DEN Zondaar net
enesi Godlyken lads aan . Doch wy onthouden ons van alie
aantnerkingen op taal en fpelling .)
• Heden, zeg ik u , zult gy met my in bet Paradys zyn !
, en by hoorde met heilige fiddering de woorden des levees,
• geheel gevoelde by dezelve, zyne ziel was geheel doordrongen , en by fidd .:rde van zaii ;r eid, Hy wende zyn oog nu niet
•
,, meer van den Godde!yken of, zyne traanvolle b likl.c n wags, ren nu altoos naar hem, naar den menfchenvr e ;xi, gekeerd,
s, etc
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„ % :n zo Ili°rf by ten laatfle . 'i'hans , toen zyn levee no-, adem.
„ de, fpreeht by by zich zelven , in gebrok,.ne Noorden, het
• donker gevoel des eeuwigen levens, by denkt : Wie Was ik?
„ wie ben ik geworden? weieer die ellende, en nu deeze
• blydfchap, deeze fiddering, dit zoet gevoel der zaligheid!
• wie ben rz geworden? Vie bioed naast my aan het kruis?
• een vroome , rechtvacrdtge , heiiige man , veelmeer de
• eeuwige Zoon van den eeuwigen Vader, de van God gezon„ den Mesfias . Zyn ryk is verhevener, heerlyker, ver boven
,, de aarde verheven , dat is by, ® Engelen 1 - maar hoe diep
„ vernedert by zich tot de ::zen dood .. en nog dieper tot my ,
„ dit doorziec wyn geest wet niet, maar by beeft my op nip-utv
„ gefchapen . Thans , wyl ik voor den dood bezwylce her„ fchept by my van nieuw . r Zyt dan voor eeuwig van my
„ aangebeden , offchoon ik u niet begrype . Gy zyt God .Je,, lyk, en meer , meer dan de eerfle tier engelen : want geen
,, engel konde my zo van nieuw herfcheppen, ..- konde my,
„ ne ziele zo hoog tot God verheffen 1 - Goddelyk , ja ,
,, dat zyt gy, en de uwe, de uwe ben ik, voor eeuwig! --"

Ernst en Boert voor de Xlhde Eeu ;v, if fflmanaek varf be.
fehaafde knndigheden voor i 8oi . Te Awfllerdafn, by W . van
Wet en J . van der Hey. In 12ano .
, doorgaans gebezi d , of liever nlisbruikt,

e Almanachen
om een deel laffe, en lomtyds ontuchtige waar aan
D
den man to helpen , waren a!toos beneden onze beoordeelin .
gen . De meesten, fchoon met de tytels van voor bet vertnift, den fneaak, het hart, en vat dies meer is, voorzien,
beheisdcn , over 't algemeen , niets minder dan vernuftige
flukjes , die den finaak en het hart eer aandeden ; veelal
onrype harsfenvruchties , die niets beters verdienden , darl
met deer Almanach ter vergetelheid verwezen to worden . De
Agent van Opvoeding , to recht voorziende, dat men weder
even als voorheen dit tydboekje zou mishrui'cen , om , uit een
aerfoeilyke winzucht, bet publiek fchandelyke prullen in de
hand to floppen, heeft cene zeer ernflige waarfchouwing daar
tegen in de Couranten gedaan . Verdient de Agent deswegens
deu lof van aile deugd- en goe,le zeden-lievenden ; de vernuftige en arbeidzaame A . FGHK% , sz . heeft , door bet boven
aangekondigd tydboekje to vervaardigen, getoond , dat men
in Nederland niet meer om een' fraaiien Almanach zich in
Duitsoland of Franiryk zal behoeven tt vervoe2en , indietl
men zich niet met vodden wil behelpeti . De Uitgevers hebbeti
geen kosten onczien, orn dezen oorfpron,,lyken Almanach zo .
danig uit to voeren , dat by in geenen deep voor den fraaiit}en uitlandfchen behoeve to wyken .
PA
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Dit is de tweede Almanach , dien wy eene bedordeeling
waardig keurden , namelyk dien der Kruidkunde , waarvali
wy in het begin van dit jaar (") verllag gaven, en dien wy
hopen dat ook voor bet toekomende jaar zal vervolgd wor •
den .
Behalven den naauwkeurig berekenden tydwyzer, en bet
Been daar gewoonlyk by behoort, is de Ernst en Boort in de
volgende zeven vakken verdeeld , als 1
. Wysbegeerte. 11 .
Schoone Kunfen .
III . Fraaije Letteren . IV. Dichtkunst .
V . Korte Verhalen . VI . Uitfpanningen , en VII. Zeden en
Gewoonten . De Plaatjes , door j. KUYPER getekcnd . en door
L . A . CLAESSENS gegravveerd zyn : i . Het Portret van I . KA_NT ,
,2. Pauftas en Glycera ; ; . Taalproef van Pfammeticus ; 4 . Here
en Leander; 5 . De Fandango ; 6 . Badhuis in de opgedolven Stad
Pompeii, en twee geestige Karrikaturen. Voor het overige
is dit tydboekje fraai gedrukt, en gebonden in eene gegraveerde couverture en in een foudraal, even als de I)uitfche
en Franfche Almanachen . Deze kostbare onderneming verdiena
allezins ieders toejuigching, aanmoediging en onderfteuning .
(*) N g . Vaderl. Letteroef. voor I Sco, rite Stak , bi . 9r .

Rudimenta Lingua; Grxcm, &c . 15diti0
fecunda . Zutphanin, apud .f. van Eldik, H. C. A This'me , et H. R . van Hoorn . In 8vo.

JO . CIIR. STRUCHTMEYERI

a overnuttige Werken Van
enz ., ten dienfte der ontluikende Jeugd verD
vaardigd, zetten voormaals den geleerden
aan, om

PEICPONCHER , VAN ALPHEN 0

MARTINET,

SCHEIDIUS

ook eenige uuren van zyne drukke Ambtsbezigheden of to
zonderen, ten elude let in bet hcht to geeven, wasrdoor de
weg tot het aanleeren der Griekfche Taale, met bet grootfe
recht door bean befchouwd als de fleutel der Oudheid, voor
de fludeerende jeugd kon vereffend en vermakkelykt worden .
Overal ror dgezien hebbende , of by niet let kon vinden ter
bevoorderirfg zyner oogmerken , viol zyn oog op de Rudimenta Greca van den geleerden Jo . CHR . STRUCHTMEYER , ill
welke by dat geene vond , waarnaar by reeds lang gewenscht
had, naamlyk eene geordende Methode, eene beknopte en
duidelyke voordragt, en weglaating van al dat geen, 't welk
meer gefchikt was om de jeugdige harten ter neder to flaan
door bergen van zwaarigheden , dan dezelve op to beuren .
Daar evenwel , naar deszeifs oordeel , dit boek nog eenige
verbeteringen behoefde , en in veele opzichten kon bekort
worden , nam by deeze taak op zich, en gaf bet werk
in 'c licht, in dien form, in welken wy bet by deeze vernieuwde uitgave zien verfchynen.
Over bet algemeen is
do

f.

C . STRUCHTDQEYER, EUDIMENTA GR!CA .

569

de druk netjes en nauwkeurig uitgevoerd ; de feilen t in de
voorige uitgaven ingeflopen , zyn veelal verbeterd ;
en zo lang wy eene beknopter en minder omflagtige matrier om de Griekfche Taal to leeren misfen, zullen de oog .
merken des Hoogleeraars door elk gefchikt beoordeelaar voor
pryzenswaardig worden gehouden.

be kleene Frederik, in bet groote Ryk der Natuur . Bevat .
tende een aantal weetenswaardige Byzonderheden , uit bet
Ryk der Dieren en Planten, waarmede de Zedekunde, in de
gefprekken en aanmerkingen , op eene onderhoudende wyze
vereenigd is .
Uit bet Hoogduitsch vertaald, en met zeer
veele byzonderheden en nuttige zedekundige lesfen vermeer .
derd. Met Planten . Te Zutphen, by H . C . A . Thieme t
1800. In gr, r zmo. 189 bl.
en zeer aartig boekje, dat de Kinderen op eene aangeE
naame en onderhoudende wyze met verfcheiden zaaken ,
de Natuurlyke Historie betreffende, bekend maakt. De flyl
is vloeiende en bevatlyi ; de ingevlogten Zedelesfen, Vaersjes
en Spreekwoorden, komen doorgaans wel ter fnede . s z hoe.
wel joist niet zeer fraai gehleurde figuuren , verduidelyken
nogthans aan het jeugdig verfland die voorwerpen , welke een
kind nog niet, of maar zeer fchaarsch gezien heeft, en zulletn
vast meer behagen dan menig elendige onverfl:aanbaare pout .
iheeprent , waarop men zyne oogen misfchien vergast heeft.
Wy zullen een klein uittrekfet uit dit boekje laten volgen, go .
tyteld : Een Ezel.
,, Hot had pas geregend , en de we-en waren daardoor
tnorfig geworden , wanneer Frederik eenen troop lastdraa.
gende Ezels ontrnoette , te&ke hem op bet fchoone voet .
pad tegenkwamen . De kleene wilde niet op den ;iykerigett
ryweg, en de domme Ezel ook net wyken ; ter naauwertlood wilde bet bier zynen kop een weinig ter zyde draaijen, en bleef zeer behendig op den kant van bet voetpad
aynen weg vervolgen , waardoor by Frederik met zynen meetzak wit maakte . Nu, dat is tech wet dom, riep de kleene
den, Ezeldryver toe, welke agter aan kwam, voor zich nedergezien, en niet befpeurd had, dal hem iemand tegenkwam ;
kunnen dan de Ezels niet op den ryweg loopen Y
De
Ezels, was bet antwoord van den Dryver , wyken niet uit
den weg .
Gy zyt betaald, Frederik , zeide zyn Gelei .
der ; zoo gaat hot , wanneer men to voorbaarig is ; neem bet
mee , en zwyg tnaar flit ; want hoe meer men in den firm
kept , hoe vaster men zich dear in wikkelt. Dergelyke lie .
den zyn niet gewoon zver zechtzinrig uit to vallen ; want
drsar
Q q 3
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daa?l men wee omgaat , daar erft wen de heblyk1 eid van
Maar waarom gin; ook de Ezel niet uit den
over.
treg ? Gy moet weeten , dat de Ezel de zindelykheid
bemint, en nimmer door bet flyk lo2pt , ten zy de zweep
'er hem door dryve.
Ei , 't is geen onaartig ding,
cen zindelyke Ezel ! hoe dikwyls heb ik gezien, dat by
zich midden op den ryweg zoodanig in bet flof wentelde ,
du bet om hem h-,enen vloog ?
Waarlyiii verftand g.
Ook dit doet by niet flechts ult lust of ult moedwil, maar
uit enkele liefde voor de zindelykheid ; maar nict eer,, voor
dat hemp de hu;d van onrein ;gheid jeukt : dan wentelt by
zich in het flof, om to kermen to geeven , dat by geroskamd wil zyn .
Op myne eer, dan meet een Ezel
ook zoo dom niet zyn, a!s men denkt! Maar ik voor my ver .
kies tech een Paard boven eenen Ezel ; de Ezel is zoo een lui
en traag Dier . -- Zoo ! gy fpreekt naar dat gy verftand hr br.
Voor alle dingen meet gy weeten , dat de 1:zel eiger,Iyk een
vreemd Dier ia, en in 't geheel niet by ons to huis hoort,
en nog minder een eigenlyk ,Huisdier is . Hy hoort in de
warme Landen to huis, alwaar by zeer gaauw, en een der
vlugile Dieren is , bet weak door geen Paard kan worDe voornaamfe lieden , zoo wel als de ge .
den ingehaald .
ringften , fchaamen zich aldaar niet, op denzelven to ryden .
De koude lucht by ons, en bet hirde juk , bet welk wy hem
opleggen, berooft hem van zjne leevendigheid . Hebt gy niet
gezien , hce zy des zomers, in den heeten zonnefchyn, met
elkarder fpeelen, en zich , wanneer zy cenige vrye oogenblikken hebben, vermaaken ? Gy vertvyt den rzel zyne lul .
heid ; maar zeg my eens, hoe Lang flaapt gy wel?
Des
avonds ten to , of ten laatiten ten i i uuren , ga ik naar
bed, en ten s, of ten laatf en ten 6 uuren, fla ik weder
op .
Ei I luije F ederik , zou de Ezel zeggen , indien
by fpreeken konde ; gy flaapt geheele agt uuren, en ik naauw .
lyks vier, en leg tog, by lange na, zoo zacht en
gemaklyk niet als gy."

Jirieven voor Kinderen van onderfcheiden jaaren ; waarby ge .
voegd is Nikolaas, of de Wagenmaker ; eene leerzaame Gefchiedenis . Te Amjlerdam , by W . van Vliet, i too. In
z2mo . io6 hi.
ter-en-veertig korte opttellen van brieven voor Kinde •
ren , naar de vatbaarheid hunner jaaren , die onder
ledere naamttkening aangewtzen worden , waken, met de bovengemelde kleine gefchiedenis, een lief gebeel uit, dat men
de Wnderen veilig in handen mag geven . Do opftellen
zyn
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zyn klaar en begrypelvk, de historie van N'ikolatts zeer onderboudend, en met een hevailig Plaatfe verfierd ; daarby pryst
dit w rkje door zyn' fraaijen druk zich den kindervrienden
zo zeer aan , als het gunftig oordeel , dat wy daarover
vellen.

d'erfchyningen en Droomen, op het einde der Achttiende Eeuw.
Een groot Treurfpel, in de manier van 3FFLAND en KOTZEauE . Benevens een Voorfpel. Atom to bekomen . i8oo . In
8vo . 7o bl.
eelen zullen misrchien dir ftukje,

('t weik wy niet weeV
ten waaro`n het Treurfpel, en wel groot Treurfpel genoemd words) om deszelfs zonderlingen en veelbeloovenden
tyre!, zich eigen gemaakt hebben ; doch ook veelen zullen,
tvaarfchyn!yk, naa de leezing, hetielve met een : is 't anderr
met ! weggelegd hebben ; altans dit is ons geval geweest, ;
want men vindt bier ten aantal on ;;eordende brokken, be.
vattcnde voornaamlyk eenige merkwaardige ltaatkundige voor, alien, f:dert de Iaatli.e jaaren in en om Europa gebeurd .
Onder h--, t opfchrift van verfcnyningen komen voor : het
Congres to Rajlad ; ,`;iofeph Buonaparte als Fransch Ambasfadeur to Rome ; gefprek van den !Coning van Pruisfen en
eenige Ministers ; rte last door het Franseh Direiioire aan
Buonapari e get eeven , om Engelands Oost- en West-Indifche
Bezitiingen aan to tasten ; de aankomst van Bernadotte als
,Franseh Arnbasfadeur to IFeenen , en het voorgevallene ass
zyn is ate! ; gefprek van Pitt en eenige Lords ; jets over
tie bekende Gravin van Liehtenau ; de verovering van Mal.
to door de Franfchen ; eenige tre .iken nit de kegeering van
Paul I , Keizer van Rusland ; de Oorlogsverklaaring van
Turkye aan do Franfchen ; de verovering van Stantz in
Zwit/erland door de Franfchen ; het Congres to Pilnitz ;
(,-k•a ;,r de gefpiekken tusf.heu de char vergaderde perfoonen itz
ichriftunrpiaatfcn vervat zyn ; eene aartigheid, die ons altoos
in 't ueheel Met bevalt !) de aankomst van Buonaparte met zyne
Armee in Egypte , en de Zeefiag by Abukir aan den Nyl :
tenx'yl bet aturrje eindigt met eene famenfpraak , eerst
tusfchen Fredrik II en Catharina II, en voorts tusfchen
den eerstaenoemden , Fredrik lVilhelin II , en Yofeph II,
in de Elyfeefche Velden ; dan waardm de Schryver deze
twee tooneelen droomen noemt , bekennen wy al weder niet
to weeten .
Voor 't overige is dit ftukje nu eens in den toon van
een eenvouwig verhaal geCchreeven ; dan eens worden de
perfoonen op eeven Comifchen tranc fpreekende ingevoerd ;
ter-
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terwyl de Schryver elders fommi ;e voorvallen , op eene ,
voor de daarin betrokkene perfonagien, beledigend fatyrifche
wyze, vermeldt . Wy zullen voor onze Lezeren een fragment
tilt deze romme'zoo ter proeve woordlyk affchryven . Rat zy
gelven over deszelfs waarde beflisfeu!
„E G Y P T E N .
Bet Tooneel is to Alexandryen .
IUONAPARTE, DE PRANSCHE ARME$,
BUQNAPARTE,
„ Myne vrienden en wapenbroeders ! Gelukkig heeft de be,
mel ons de naarvorfingen der Engelfche vloot doen ontkoo .
men , en wy zyn in een land gekoomen , bet welk de Republiek voorneemens is to veroveren ; hier zy dus elk Soldaat eeu Mufulman, refpe&eere de religie der Turken, den
Propheet en den Alkoran . Het is waar, deze dingen zyn
in hun aart eeven zo belagchelyk als de Seen der zogenoemde Christenen ; alleenlyk vereischt de politick, dat men
in Conftantinopolen Turk , in China Mandaryn zy, en in
Japan de Zon aanbidde . De waare Soldaat en byzonder een
Republikein , volgt den Eerdienst zo als hem zulks de reden
en bet gevoelen van zyn hart op geeft, de rest is blomwerk , glinlierend zany , goed om bet gemeen in de oogen
to werpen .
„ Wy trekken nu naar Rofette, Cairo en Jerufalem, dan
gaat onze weg naar de Indien , om de Engelfchen aan then
kant, waar zy 't bet minst vermoeden, aantetasten ; en ik
,weer u, ieder uwer zal daar zo veel veroveren, dat by zich
in Frankryk landgoederen kan koopen ; alle oorlog heeft
dan een einde, en gy kunt, als de grootfie en gevreestfle Natie der waereld, uwe dagen in zachte rust by de uwen door .
bren en ; inaar vergeet voor alle dingen niet, dat wy thands
.2ufulmannen zyn .
p
,, (By geeft het teken om op to breeken ; de Armee lielt zich
in marsch ; cenige Soldaaten zingen, ah ca ira ! ~a ira ! sveder
wnderen, o Richard! o mon Roi! weder anderen zingen uit de
bekende Opera, de Deferteur, je vais la voir, ah quel plaifir !)
,, De intogt in Cairo is bloedig, en overal betoont de Armee
van Buonaparte heur daarzyn door zwaare Requifitien, Contri •
butien enz ."

Het hoorfpel beftaat in een gefprek tusfchen KOTSEBUE el
wells juist niet zeer vleijend voor hun is .
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LETTER-OEEENINGEN.
De Echtheid der Euangelien bewezen , en derzelver
Schynfirydigheden olgelost . Door JOSEPH PRIESTLEY,
LL. D . F. R . S. In XII Brieven . tilt het Engelsch. Met eene Voorreden en flanmerkin en , door
Y. VAN HAMELSVELD. Te fhnflerdane, by J . van der
Hey, I8oo. In gr, 3 vo . a s bl., behalven het boor=
werk van XLXII bh
Men heeft Dr . EDWARD EVANSON , reeds in 1785,
.1~1 onder ons leeren kennen, door de vertaaling van
een fl:ukjen, onder den titel : Brief aan den Hoog-eet' •
waarden Lord Bisfchop van Lichtfield en Coventry, over
de Alntikristifche Grondbeginfclen, in de meeste Kerkelykc Genootfchappen . In dit flukjen wordt, op grond der
voorzeggingen van een algemeenen afval van den waar .
achtigen en redelyken Godsdienst van Tefus Christus
tot een geheimzinnig, lasterlyk en afgodiseh bygeloof,
beweerd, dat alle Kerkgenootfchappen zyn afgevallen
van het waare Christen -geloof, en dat derzelver Godsdienst fabelachtig en valsch is (*) . Deze gewaagde
vooronderilelling is door den zelfden Schryver uitgebreid en aangedrongen i in eene Verhandeling, door den
Hoogleeraar VAN HAMELSVELD, voor vier jaaren, onzen Landgenooten in handen gegeeven , met bygevoegde belofte , van eene wederlegging derzelve door Dr .
VRIESTLEY daarop , zoo fpoedig doenlyk zyn zou, to
laaten volgen , misfchien met eenige bygevoegde aanmerkingen . Lang to leur gefteld it het volbrengen van
dir voorneemen , doordien men , niettegenflaande alle
aangewende moeite , de oorfpronglyke Wederlegging
van PRIESTLEY niet eer kon magtig worden , heeft de
Hoog(*) Zie onze aankondiging in de dlgem . Vaderl. Letteroq
Vi D . I St . bl . 423 .
LETT, I'©o . NO, 14,
RR r
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PRIESTLEY

Hoogieeraar nu eerst derzelver vertaaling en uitgave
kunnen bezorgen, die wy vertrouwen, dat van alien,
wien bet, in 't fluk van Godsdienst, om welgegronde
waarheid to doen is, en die dus hooren en wederhooren
willen, met genoegen zal ontvangen worden . Gaarne
neemen wy, 't geen VAN HAMELSVELD daaromtrent,
in bet Voorbericht , zegt , over : ,, Twee manner ,
vermaard door hunne kundigheden , beiden boven de
verdenking geplaatst , van aan bet vooroordeel des gezags, of den invloed der Kerk, en rechtzinnigheid ,
onderhevig to wezen, of meer gehoor aan zekere neigin
tot Dwepery, waar nrede men zoo ligt den vriend van den
Godsdienst beticht, dan wel aan de flem der Rede en
overtuiging der waarheid to geven, EVANSON en PRIEST
LEY , beide echter de waarheid van bet Christendom ,
in bet gemeen, erkenrende en belydende, doen bier on .
derzoek, naar de echtheid van de Boeken des Nieuwen
Testaments , niet van alien , dewyl de echtheid van
fommigen door beiden onderfleld words, maar van de
meeste , en vQor de Christenen niet de minst belangryke . EVANSON heeft alle vermogens van zyne fchranderheid, vernuft en geleerdheid, ingefpannen , ten einde to betoogen , dat deze Schriften , de drie Euangelien
van MATTHEUS, MARKUS, en JoaNNES, gelyk ook de
meeste Brieven van PAULUS, en de Algemeene Brieven , aan de andere Apostelen toegefchreven, niet van
deze Apostelen van JESUS , en Apostolifche manner ,
oorfpronglyk, maar verdicbte of ondergefchoven Werken uit de tweede of derde eeuw zyn . PRIESTLEY onderzoekt , met eene onpartydigheid, die men niet in
twyfel kan trekken , omdat by , in godsdienstgevoelens , zo zeer met EVANSON overeenflemt, en niet min
dan deze tegen fommige leertlukken is ingenomen, welke anders algemeen van de Rechtzinnige Christenen ,
als hoofdleerflukken van den Christen Godsdienst, gehouden worden, de redenen en tegenwerpingen van
EVANSON, en toont derzelver ongenoegzaaniheid, met
die gemaklyke en eenvouwige overtuiging, aan, dat elk
onbevooroordeeld aanfchouwer van dezen flryd hem de
overwinning, zonder eenige twyfeling , moet toekennen ." 't Geen meermaalen is opgemerkt , dat de achtbaarheid van den Bybel en der Bybelfche Leer , by
elke peoging om dezelve to verzwakken , Heeds wint
en zegepraalt , zal elk onbevooroordeeld aanfchouwer
van
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dezen geleerden lryd , wien bet niet ontbreekt
aan bekwaamheid , om over bytrebragte bedenkingen
en tegenbedenkingen naar waarheid to oordeelen, ook
met opzicht tot den aanval van EVANSON op de meeste
ichriften van bet N . T. , gereedelyk erkennen, en de
goede Voorzienigheid danken, dat een PRIESTLEY, die
het anders , ten aanzien van de vermeende verbastering
der Christelyke Leer, met EVANSON ZOO wet eens is,
to voorfchyn treedt, om die onbezonnen onderneeming
to keer to gaan , waardoor de echtheid der Bybelfchriften, waarop de zoogenaamde regtzinnigen bun ge=
loof gronden , uit vooringenomenheid tegen de Leer,
die zy 'er uit afleiden, wordt tegengefproken .
De Hoogleeraar VAN HAMELSVELD heeft , bier cry
daar , eerie enkele aanmerking under den text van
PRIESTLEI geplaatst, ter nadere flaying of opheldering
van zyne gezegden , ook om den Leezer aan to wyzen , waar by, met betrekking tot zyne byzondere
Gndsdienstgevoelens , of edachten over daze of gene
fchriftuurplaats, met hem' hetzelfde gevoelt . Wy hadden wet gewenscht , dat deze aanmerkingen meer in
getal , en ook bier en daar wat nader uitgebreid waren ; en nog meer , dat de Hoogleeraar met de uitgave
van t Werk van EVANSON had gewacht, tot dat hem
deze Wederlegging Van PRIESTLEY ware in handen gekomen, om 't eene en andere fluk gelyktydig aan onze
Landgenooten to kunnen mededeelen. 't Ware hem al .
thans weinig moeite geweest , om de uitgave der Ver .
handeling van EVANSON , zoo men die dan evenwel liever afzonderlyk wilde laaten voorafgaan , met eenige
aanmerkingen to begeleiden, die den nadeeligen indruk
van zoodanig gefchryf zouden hebben kunnen voorkomen, by eene menigte van Leezers , in welken men
geen genoegza tmen voorraad van kundigheden, om over
ziaken van die natuur, zonder voorlichting van deskundigen, een juist oordeel to ftryken, kan vooronder .
ftetlen , en die echter zoo ligt gevaar loopen , om
zich , door de machtipreuken van iemand , die zoo,
veel eerbied toont voor den Christelyken Godsdienst ,
to laaten wegfleepen , en vooroordeelen op to vatten,
die men zich vervol ends net zoo gemakkelyk laat
ontneernen . Nienian .l ~ehoort intusfchen bet uitftel der
beloofde vertaaling van PRIESTLEY ' S Werk den Hoogleeraar VAN UAMELSVELD, die zoo veele uitneemende
proeR r a
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proeven van liefde en yver voor de goede zagk vau
den Gudsdienst, en van de beste gefchiktheid ter verde .iiging van de hooge waarde der Bybelfchriften ,,
beeft aan den dag gelegd , ten kwaade to duiden, en
dit uitttel aan zoodanige reden toefchryven , alsof de
bewyzen en tegenwerpingen van EVANSON misfchieri
niet to wederleggen of to wederfpreeken waren . De
I-ioogleeraar zegt wel to recht , in 't Voorbericht
„ Indien iemand in zoodanig vermoeden mogt gevallen
zyn, by ziet thans , door de daadlyke volvoering van
myn vuornemen , dat by eene verkeerde rekening , en
to vourbarig zyn befluit opgemaakt heeft . Hy ziet , dat
de tegenwerpingen van EVANSON zoo geducht niet zyn,,
als zy hem, by den eerften opilag , konden fchynen .
En , in de daad , de meesten derzelven waren niet
nieuw, en dus reeds b-cantwoord en opgelost in mynen
Bybel Verdedigd." Hy voegt 'er no g dit by : „ Ook
zal ik , by bet vervolgen van myn Werk : De Christen bevestigd in zyn Geloof, gelegenheid hebben, oin
bet ddn en ander nader op to helderen, en ter Raving
v .{n de Achtbaarheid des Nieuwen Testaments aan to
dringen . "
De wederlegging var. EVANSON's Werk door PRIESTLEY is vervat in twaalf Brieven aan eenen Jongeling,
waarin eerst algemeene aanmerkingen gemaakt worden,
over de natuur van gefchiedkundige klaarblyklykheid ,
opgehelderd door die van de voortplanting van bet
Christendom . Daarna verdedigt PRIESTLEY de echtheid der vier Euangelien , en wel byzonder van Mattheus , Marcus en Joannes , met aanwyzing van de
willekeurige handelwyze van EVANSON , waardoor by
bet Euangelie van Lucas , waaraan by de voorkeuze
geeft , tut den proeftteen aanneemt , waaraan by de andere Euangelien toetst . Dit maakt den voornaamen inhoud uit van dit Tegenfchrift, Brief I-IX en XII .
EVANSON , niet to vrede met drie Euangelien verworpen to hebben , had zich , door denzelfden geest
van nafpooring, daarheen laaten leiden, om ook eenigen
van de Apostolifche Brieven , als onechte verdichtfelen , waarin onbeftaanbaare leerftukken zouden vervat
zyn , uit to monfteren , naamelyk de Brieven aan de
Romeinen, aan de Epheziers, aan de Kolosfenfen, aan
de Hebreen, then van Jacobus, van Petrus, van Joannes , van Judas , en , in de Openbaaring , de Brieven
aan
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aan de zeven Kerken van Afie . De tegenwerpingen
van EVANSON tegen die alien , op weinige bladzydien
aan 't flot van zyn orud .crzoek voorgedraagen , wordt n
ook door PRIESTLEY, in den X en Xlaen Brief, beantwoord. De aart van bet Werk laat zoo min , als
ons kort beftek, toe, om een byzonder uittrekzel to
geeven van 't geen PRIESTLEY zoo mannelyk , op de
overtuigendite wyze, en met de grootfte onpartydig .
heid, tut vereffenmg van fchynftrydigheden, en bevestiging van onwankelbaare geloofsgronden, heeft to berde gebragt . Sommige byzonderheden hadden -nag wel
sneer ontwikkeld en nader geftaafd kunnen worden .
Maar 's Mans oogmerk bragt niet mede , deze ftoffen
geheel uit to putten, Men kan desniettemin dit Werk
voor eene gepaste wederlegging van de voornaamfte tegenwerpingen van EVANSON houden , die de zwakheid
der bygebragte redenen , tot verwerping van ontwyfelbaare fchriften , in bet voile licht ftelt, veel itoffe tot
verder nadenken geeft , en den weg wyst, om fommige
flukken , hiertoe betrekkelyk , nog war naauwkeuriger
to behandelen ; waartoe ook de fchrandere en doorgaans
welgegronde aanmerkingen van den geleerden VAN HAMELSVELD, die eenige verkeerde redeneeringen, zwakke
bewyzen, ongegronde gevolgtrekkingen , en losfe vooronderftellingen van PRIESTLEY aangetoond , en bier en
daar wat beters in de plaats gefleld, of, 't geen wel
gezegd was, verder uitgebreid en bevestigd heeft, van
veel dienst zyn kunnen. In 't uitlegkundig vak is
PRIESTLEY even min, als EVANSON, regt t'huis . Zulk
foort van Verhandelingen , als die van den Eerw.
FERF, die , in 't Voorbericht van den Vertaaler,
met recht wordt gepreezen, en wat meer dienen kan
tot bevordering van bet- regt verfland van byzondere plaatzen , kunnen daarover , tot grondige wegneeming van ingebragte bedenkingen , bet meeste lichtt
verfpreiden .
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Ferhandelingen van het Genootjchap tot verdedigit van
den Christelyken Godsdienst , opSericht in 's HJaege.
Voor bet Jaer M I)CCXC VIII . To Imflerdam , en in
's Haege, by J . Allart en B . Scheurleer, i8oo . In
gr. 8vo . 344 bl
jet Haagfche Genootfchap , ter verdeediginge van
l 1 den Christlyken Godsdienst , hadt , in den Jaare
1796, ender andere , deeze Prysvraag uitgefchreeven
„ Hoedaenige begrippen hadt de Schryver van dea
„ Brief aen de Hebreen aengaende het Hoogepriester„ (chap van Jefus , en in hoe verre blykt overcen„ ftemming met die der overige Schryveren van bet
„ N . T . . " Twce der ingekoomene Antwoorden op
deeze Vraag hee#t het Genootfchap, het een met Goud,
bet ander met Zilver, bekroond ; hebbende bet eerfte
tot Schryver JO4NNES ANTONI LOTZE , Predikant aen
den Maertensdyk, by Utrecht ; bet ander, GERRIT HESSELI N K , Profesjor by de Mennoni : en to dmflerdain, zo
als by bier gets eld words ; waar van ftraks nader.
Voorts ontmoet men bier nog Bedenkingen over de GeboortB Van JEWS CHRISTUS nit Gene Maagd. Door JQ .
HANNES wi :;ERi, f1. L . M. Phil. Dot? . en Predikant
in de Beverwyk ; en, ABRAHAM, als cen nader des Iluis .
gezins, ter navolging voorgefleld.
Door JOHANNES
I3t;NR.ICUS REGENBOGEN, Hoogleeraar in de Godgeleerd .
heid en Aerkelyke Gefchiedenisfen to Franeker. Beiden
met eerie Zilveren Medaille bekroond .
Wat de bekroonde Prysverhandelingen aangaat, van
die aart en van zulk eene inrichtinge is derzelver iri .
h,,ud, dat eene ontleeding van denzelven, en bet over .
neemen daar van in ons Maandwerk, eene ruimte zou
beflaan, welke de plaars , die ivy aan ons verfiag van
andere Gefchriften moeten inrunnen , zou verdringen .
Genoeg zy bet , derhalven , in 't algemeen to hebben
aangemerkt, dat in beide Antwoorden blyken van meer
dan gemeene Sehrifruurkennisfe doorftraalen, en de tellers van heidrn , tegen de taak , welke zy op zich genon -ien hadJen , vulkomen zyn opgewasfen . Verreweg
in uirgcbreidheid overtreft de Verhandeling van den
Predikant LOT LE die van den Hoogleeraar HESSELIN,c .
Intusfchen, wanr.eer wy enkel op de Vraag zelve er:ze
Op-
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opmerking vestigen , en beide Antwoorden daar mede
vergelyken, zou, naar ons inzien , bet onzydig oordeel
aan dat des Hoogleeraars de voorkeuze moeten geeven .
Immers moet van de meerdere uitgebreidheid des Opftels van den Eerw. LOTZE de reden niet daar in gezogt
worden, dat by zyn onderwerp naauwkeuriger en meer
verftaanbaar heeft bearbeid ; maar omdat by telkens zyn
werk maakt , om bet Godgeleerd Zamenllelzel , welk
by blykbaar heeft aangenomen , immers een voornaam
Leerbegrip van hetzelve , to verdeedigen : ten welken
einde by uit de Schriften van andersdenkenden menigvuldige en breedvoerige aanbaalingen doet ; 't welk
zyn Gefchrift merkelyk heeft doen uitdyen . Oordeelkundig en ter zaake dienende dunkt ons daarom des
Hoogleeraars aanmerking , daar by fchryft :° „ Gelyk
• her Leerftuk van CHRISTUS Hoogepriesterfchap ge• heel Bybelsch is, en bepaaldelyk in den Brief aan
• de Hebreers omttandig ontvouwd wordt ; moet zig
bet onderzoek, overeenkomftig de uitgedrukte bedoe•• ling des Vraagftuks, ook eemglyk bepaalen tot den
„ inhoud diens Briefs , zonder daaromtrend , by wyze
• van gevolgtrekkingen, andere bepaalingen to maaken,
• dan met welke wy deeze Leer in gemelden Brief
„ vinden afgefchetst ;" en daar zyn Hoog Eerw . vender herinnert , , dat men van hem niet to verwagten
• heeft langwylige redeneeringen, maar eene, zoo veel
• mogelyk is, klaare en aaneengefchakelde opgaaf van
• bet doorloopende redensbelcid des H . Schryvers . Te
• meer (voegi de Prof. 'er to regt nevens) acht ik my
• daaraan to moeten houden , zonder de gevoelens
„ over dit Leeriuk, bier en elders verfpreid, die zomwylen wyd uit den loopen, ter toetze to brengen ;
• wylen
• daar 'er alleen gevraagd is , naar de denkbeelden of
• meening des Schryvers van den Brief aan de Hebreers
• over bet Hoogepriesterfchap van CHRISTUS ." Getrouw
aan deezen regel , houdt de Hoogleeraar voet by 't
ftuk , zonder eenige uitweidingen zich bepaalende tot
de enkele voordragt van de denkbeelden des gewyden Schryvers , of zonder zyne eigen begrippen voor
to draagen of to verdeedigen : eene wyze van doen,
welke byval zal entmoeten by alien , die niet jet
anders zoeken , dan eene voorgeftelde Vraag grond
geeft om to verwagten . Intusfchen, voor zyne gegeevene
R r 4
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ne voorkeuze zal bet Haagfche Gencotfchap zyne redo,
zzen gehad hebben.
By dit algemeen verflag wegens de Verhandelingen ,
moeten wy een woord voegen, raakendt den titel, welken de Heer HESSELINK aan bet hoofd van zyn Ant .
woord voert : Profesfor by de Mennoniten . Wy hebben eenigen omgang met leden van het Christlyk Genootfchap, by wells de Heer HESSELINt4 het Hoogleeraarampt bekleedt . Hier door hebben wy, meer dan
tens, vernomen , hoe afkeerig dezelven zyn van alien
menfchelyk gezag in bet Godsdienttige, en om zich
naar een anderen naam dan then van den eenigen Leeraar CHAISTUS to laaten noemen, Bekend is ons daarenboven , hoe zyn Hoog Eerw ., aan bet hoofd van
zyne overige Schriften , zich betlendig Profesfor by
de Doopsgezinden noemt : eene benaaming , indien die
van Christenen piet genoeg zy , door welke de gemelde Gezinte zich liefst kenmerkt, Hier, intusfchen a
ontmoeten wy, tot onze verwondering, eene af'wyking
van bet beftendig gebruik . Immers, dagten wy, kan
de Hoogleeraar zich zelven dus Diet betiteld heb .
ben . Zou dan bet Haagfche Gonootfehap , willekeurig , zich deeze verandering veroorlofd hebben? Van
lieden, die weeten, dat niemant, in bet godsdienftige ,
eene benaaming , wtlke by afkeurt , mag opgedrongen
worden , konden wy zulks niet verwagten : to meer,
daar zy zelven , Diet naar eenen Hoofdttigter van bunne Gezinte, zich Kalvinisten, maar beftendig Hervormden of Gereformeerden laaten noemen . In deeze onzekerheid wierden wy in ons vermoeden , hoe ongaarne
ook opgevat , aangaande cene willekeurige verandering
van titel door bet Haagfche Genootfchap , bevestigd
door den volgenden Brief van den Heere HESSELINK,
aan welken wy gemeend hebben , eene plaats Diet to
molten weigeren .
Aan de Schryvers van de VVaderlaadfche Letteroefeningen .
Geachte Medeburgers!
Wanneer bet Deel van 1798 der Verhandelingen van bet
Haagsch Genootfchap ter Verdeediging van aen Christelyken Godsdienst ter uwer Recenle kpint ; zult Gy daarin
vin-
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vinden cene Vethandeling over het FToogepriesterfchap van
Ch,•istus, door my opgetteld ;waronited1cm vryd
herd to moeten neemen, U, en daardoor ook het Publiek,
bet volgende onder het oog to bi engen . Bet betrelt den
Tite ; , we he achrer mynen naam gevoeg ;i is , Pa•ofesfor by de
Mennonieten to flmflerdaw . 1k meen omtrend "litels zo onverf :hilIig to zy n , als men omtrend dergelykc zaaken zyt;
inoet , w inneer dc°zelve ons door anderen geqeeven woi de ;; ;
piet echter , wanner men ze zigzelvera gc.eft
Het daarop
lettend gedeelte van het leezend I'ubiikk moat het b vr :.ea.den (gelyk my reeds uit voorbeelden gebleeken is), dat 1k,
juist by gemeld Genootfchap , verkoozen heb , my Profcsiar
by de Mennonieten to noeinen . d ::ar ik by ande:e doer my
uitgegeeven Ilukken, waar zuihs pas gaf, beheudi ;; f1hrc f .
Hoogleeraar by de Doopsgezinden, vol, ende hierin h cc •, - o ,,r •
beeld van bykans alle die Leeraaren onzer Qezinve, w lk : in
zaaken van Geloof het gezag van feilbaare meirfchen vex wL r
pen. Vetkoos ten antler my , of ons Qodsdienfti Ge, .o,~tlchap, aldus to benoemen , de zaak was van to luttel belan-, s
'er eenige aanmerking op to maaken . Doch dat ik zeive
(waarvoor toch elk het moat houden) in dit geval zulks z, u
verkiezen, kan eenig opzien baaren, en tot ongegronde opyattingen aanleiding geeven ; tot wegneeming van welke ik
hiermede, door middel van uw geacht Maandwerk , bekend
maake , dat ik by mynen naam ook den gewoonen Titel in
bet gecacheteerd billet aan het Genootfchap heb op-e, eeven,
Bet Genootfchap moet zekeilyk reden gehad hebben, dien
Diet to volgen, en bier van het gewoone gebruik of to
gaan .
Indien Gy deezen in uw verflag eene plaats gelieft to gunnen, zult Gy verpligten
Amflerdam,
17 Nov. i8oo .

Uw' beflendigen Leezer
G. HESSELINK .

Hoewel de zaalc op zich zelve van geen groot belang
niet onopgemerkt kunnen wy, egter, voorbygaan,
dat Befluurders van het Genootfchap niet ilegts den
titel van den Heere HESSELINIC verbasterd, maar ook
verrainkt fchynen to hebben .
't Is toch wel meer dan
yvaarfchynelyk, dat zyn Hoog Eerw. zynen gewoonen
titel van Z. L. M. & Phil . Dock
., gelyk in 't Plot van
den Brief to kennen gegeeven wordt, aan het Genootfchap zal hebben opgegeeven . Wat toch mag de reden

is ;

zyn van deeze willekeuri
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weglaating? Is bet, omdat
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op bet Doopsgezind Genootfchap eenigzins bag nederzien ? Dit verdient bet inderdaad nict ; gelyk, onder
andere, blykt uit de menigte fchoone Verhandelingen ,
door Leeraars uit hun midden opgefteld .
2y

Briefwisfeling over de Godheid van den Heiligen Geest,
gehouden tusfchen den boor gel . Heer J . Ia : RINGA ,
r:Iiza's Zoon, Prof. in de Uitlegkunde van het N . T.
to Utrecht , en den wel Eerwaardigen Heere C . VAN
IERWERDEN, Euangeliedienaar in de- Gemeente to
flmerongen . Alum to bekomen . In gr. 8vo . a2 bl.
eeze Brieven, niet door derzelver Schryveren uitgeD
geeven, noch zelfs door bun voor bet algemeen,
maar enkel voor elkander gefchikt , zyn ongelukkig
verfpreid geworden , waarfchynelyk van de zyde van
VAN HERWERDEN, die in eenen van dezelven fchryft ,
dat by z- anderen to leezen gaf : daardoor zyn 'er veele
affchriften van ontftaan, die, gelyk dat niet anders weezen kon, al langer hoe bedorvener werden ; en dit bewoo g den onbekenden Uitgeever, zo als by in een
klein Voorbericht zegt, om dezelve bier ccht ter beoor .
deelirg der Leaeren door den druk gemeen to maaken.
De inhoud dee7er Brieven gnat, volgens den Tytel,
over de Godheid van den H. Geest . Hier uit zou men
ligt kunnen opmaakon, dat ze twistfchriften waren over
de waarheid van dit leerftuk ; doch dan b2driegt men
ziCh : HERINGA fpreekt dit niet tegen ; VAN HERWERDEN bewyst bet niet. -- Deeze Brieven betreffen eigenlyk een gef rek, tusfchen HERINGA en VAN HERwERDEN gehouden, over de wyze , waarop men waarheidlievende Christenen behandelen moet, die gemoede .
lyke bedenkingen tegen bet leerftuk der Drieednheid
hebben ; in welk gefprek HERINGA, volgens de opgaaf
van VAN HERWERDEN , zou gezegd hebben , Gy kunt
wel zalig worden , al geloofdet Gy nict, dat de Heilige
Geest God is, en hem tevens naar bewyzen nit den Bybel voor de waaxheid van dit leerftuk zou hebben gevraagd, en vermaand om waarheidlievend dezelve in
verband na to leezen .
Wy kunnen, gelyk van zelfs fpreekt , alle byzonderheden, in deeze Brieven voorkomende, niet opgeeven ;
alleen zullen wy 'er dit van zeggen : VAN HERWERDEN
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DEN verklaart, dat by zich bet geheele gefprek (vddr
8 maanden gehouden) volkomen herinnert , (omdat bet
diepe indrukfels op hem gemaakt, en by hetzelve, kort
daarna, meermaalen aan anderen hadt verhaald) hetzelve in zyn geheel, zo alb bet zou voorgevallen zyn,
opgeeft, en genegen is om de juistheid zyner opgave met
cede to bevestigen . - HERINGA, integendeel, fchryft :
• Ik herhaale, bet is my onmogelyk, na agt maanden
• en langer, my volkomen to herinneren, wat 'er al gefproken is, veel min de juiste woorden, welke ik
fproken
•• gebez'gd heb ." (En hierin willen wy den Hoogleeraar veel liever gelooven, dan wanneer by ons her tegendeel verzekerde .) „ Maar," vervolgt by, „ ik weet
• nog zeer wel eenige hoofdbyzonderheden, en God is
• myn Gctuige, dat ik my omtrent dezelve wat anders
• herinnere, dan Gy helot opgegeeven ; to nicer daar
• ik my zelven van myne gevoelens toch wel bewust
• ben." --- intusfchen moet bet den Leezer eenigzins
verwonderen, dat HER1NGA wel betuigt, bet is zo niet
gebeurt , maar volitrekt niets van 't gefprek opgeeft .
Wat zullen wy , die dit gefprek niet hebben
aangchoord , nu bier van zeggen ? - Daar vnri
HERWERDEN de juistheid
zyner opgave en de getrouwheid van zyn geheugen verzekert en met cede be .
vestigen wil , en HERINGA daartegen betuigt bet zich
anders to herinneren , en zelfs, als zynde zich zyner
gevoelens bewust , God tot getuige daarvan aanroept ,
oordeelen wy liefst, dat verkeerde opvatting en misverf}and van des Hoogleeraars gezegden, en menfchelyke
zwalcheid van begrip, ourdeel en geheugen, de eenige
oorzaaken zyn van ueeze onaangenaame getchiedenis, welke reeds alone zo veel gerucht gemaakt, en den Hoogleeraar z ker veel verdriet en verkettering berokkend heeft .
W y moeten nog een woord fpreeken over den toon,
waarop deeze Brieven ge[lemd zyn , en den geest, die
in dezelve heers0t .
H ;eromtrend zal elk by de eerfle leezir=g een veibaazerd groot ondertcheid tusfchen
de twee Scaryveren o-adekken . By HERWERDEN heerscht
een t, u n , welke zynen yver voor de Regtzinnigbeid
kenfchetst ; alit doet h-°m gepaste befcheidenheid, en
achting vronr Mien Leermeester, geheel uit bet oog verliezen . Wy kunnen HERRINGA hierin onze goedkeuring
wet weigeren , dat by, ten einde toe, zo befcheiden ,
toegeevend en liefderyk fchryft ; fchoon wy gaarne gezien
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zien hadden , dat zyn gefchryf wat sneer afdoende geweest ware .
Het fmart ons, dat wy dit zelfde van VAN HERWER*
DEN Diet getuigen kunnen , daar bet zo zeer den be .
fchaafden man, nog meer den Christen, en allermeest
den Christen-Leeraar betaamt , vooral als by over den
Godsdienst fchryft. Ook kunnen wy bet Diet goedkeuren, dat by z) fterk beweert, dat men zonder het geloof aan de Goddelykheid des H. Geestes niet zou kunnen
zalig worden ; en nog minder, dat by in de verftandige
voorzichtillheid van anderen , die Diet met hem hunnen
naasten veroordeelen , reeds kettery zoekt . Wy heoben
'er Diet tegen, dat by de Godheid van der. H . Geest
gelooft , en verre zy bet van ons, hem hierin to willeu
tegenfpreeken ; maar moet men dan elk, die van ons
verfchilt I veroordeelen? Onzes bedunkens v .)egt bet faalbaare menfchen zeer flegt, om met de TRENTISCHE
KErtLtVERGADERING agter elk leerftuk to zetten : ad
wie dit niet gelooft, -y eene vervloeking 1 of zelfs met
ATHANASIUS to zeggen : al wie dit met trouvelyk en
vast gelooft, die en zal niet molten zalig zyn. Zo
jets is nog eer verfchoonbaar in Roomschgezinden ,
die de Sleutelmacht van 't Koningryk der Hemelen uit
Petrus handen waanen overgeerfd to hebben, dan in
Proteftanten, Wy houden het voor oneindig beter , en
dit raaden wy ook VAN UERWERDEN ernftig aan , to
denken aan PAULUS vraag : vie zyt gy, die eens anderen
huisknccht oordeelt ? geen raka to zeggen, en Diet to oordeelen om Diet geoordeeld to worden . -- Wy voorzien
wel, HERWERDEN zal ons to gemoet voeren : „ Ik ver„ oordeel HEItINGA, of die gelyk by denken, Diet ; al• leen zeg ik , dat by de Kerk als een eerlyk man moet
• verlaaten, daar by volgens de Formulieren der Kerk
• verpligt is overeenkomftig dezelve to gevoelen en to
• leeren," -- Wy kunnen dit Diet tegenfpreeken, indien
JIERINGA alto gevoelde , als VAN HERWERDEN hem
befchuldigt, doch hetgeen deeze verre is van toe to
ftemmen ; 't geen wy met kunnen beflisfen. Dit, echter, i een gevolg van die naauwe bepaalingen, die men
heeft kunnen goedvinden op Synoden vast to ftellen .
Wil men dezelve behouden, dan is elk Leeraar, die,
deeze Formulieren ondertekend hebbende, daaromtrend
andere inzigten krygt, onzes oordeels, verpligt, dergelyk een Kerkgenootfchap to verlaaten . Intusfchen ziet
mete
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lnen uit deeze kleine bydrage tot de Kerkverfchillen,
hoe veel nadeels dergelyke naauwe Formulieren veroorgaaken, hoe zy bet vrye onderzoek bepaalen, den man
van onderzoek, yverig in bet naarfpooren der waarheid,
zo als zy in Christus is, den lust moeten beneemen ,
en hem Reeds, niet alleen in gefchriften , maar ook in
gefprekken, zelfs met zyne vrienden, angtlig en achterhoudend moeten maaken .
Hier zouden wy de beoordeeling deezer 8riefwisfeling kunnen eindigen, waarin wy, om her gewigt der
zaake, de Perfoonen, die ze betreft, en 't gerucht, dat
ze gemaakt heeft, reeds breedvoeriger zyn geweest, dan
wy omtrend een fiukje van zo weinige bladz, gewoonlyk zyn ; maar wy kunnen niet nalaaten, vooraf nog
onzen hartelyken wensch uit to boezemen, en met alien
ernst to vermaanen , dat bet Loch by deeze Briefwisfeling blyven moge , en dat men de oude gefchillen en
twisters niet bervatte, welke in voorige dagen zo veel
verwarring en verwoesting hebben aangericht . Wy
Het bekende odium
vreezen niets zo zeer als dit .
Theologicwn odium Diabolicum (Godgeleerde baat een
Duivelfche haar) jaagt ons eene yskoude rilling op bet
lyf, als wy denken, dat dit monflerdier weder herlee .
ven, en op de vreedzaame Kudde van Jefus aanvallen,
die uit ddn jaagen en verwoesten zal .
Laaten zy,
die terflond gewoon zyn fleenen op to neemen, toch
bedenken, dat de Godgeleerden door hun onvertlandig
en haatelyk twisten aan de zaak van bet Christendom ;
meer nadeel hebben toegebragt, dan alle deszelfs listige
en geweldige openbaare vyanden . Laaten zy bedenken,
dat men door bet fchreeuwen , de Kerk is in gevaar ,
dezelve juist in 't grootfie gevaar brengt . Laaten zy
bedenken, dat men, zo doende, 't bekende gezegde van
VOLTAIRE maar al to zeer bevestigt, l'Btherume ne s'uppofe pas aux crimes ; mais le Fanatisme les fait coin.
mettre : want Fanatisme , en geen redelyke Godsdienst-

en menfchen-liefde, is die dolle drift, waardoor men zo
ligt in den naam van den God des vredes, en ter ver .
breeding van waarheid en gelukzaligheid, den verwoestenden kreet, to wapen , met eene heilige woede aanheft ; en welke gruwelen dit Fanatisme heeft doen be .
dryven, leert de Kerkelyke en Wereldlyke gefchiedenis
maar al to veel .
De Hoogl . 1ERINGA houde bet ons ten goede, dat
wy
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hem raaden , om van zynen kant aan deeze zaak
toch niets meer to doen : de antwoorden van VAN HERWERDEN moeten hem genoegzaam hebben geleerd, of
liever bevestigd, in 't geen by buiten dien, uit de Kerkelyke en Letterkundige gefchiedenis , wel zal geweeten hebben ; dat men , in zulke zaaken , zelfs door
de verftanAigfle en bedaardfte redenen, weinig winnen
kan . --- Wy befluiten met de uitfpraak van den VerlQsfer : Zalig zyn de vreedzaamen : want zy zullen Gods

kinderen genaamd worden .

Nieuwe ,ears- gift . ?ezus, de waare Zondaarsvriend t
tot opwekking van alle Zondaaren voor oagen geflcld .
Luc. XP
.- I -7. Nagevolgd uit het ki oogduitsch,
Met een IYoorbericht. uitgegeeven, door JACOBUS WILLEMSEN, S. S. Theol. Prof. en Predikant in zyne
Geboorte Stad Middelburg ; Lid van het Zeeuwfche
Genootfchap to Ylisfinge, en van het Haagfche : Kunstliefde fpaart geen vlyt .
Derde Druk . In gr. 8vo .
bl.
47
It Dichtfluk bevat 63 coupletten ., . die alle rage .
noeg met dezen regel : fa, Yezus neernt de Zonbeginners en eindigen . De- Dichter zelve is
Diet be=d
.- Het kwam in 1752 to Augsburg in bet
licht. De Wel Eerw . j. w. PARIS, in leven Predikant
to Hulst , brags bet in 't Hollandsch over ; en wylen
Prof WILLEMSEN gaf bet, in I778 reeds voor de twee •
demaal, met ene Voorreden, die allezins blyken draagt
van 's mans hartelyke en algemeen erkende Godsvrucht , ter drukpers . Op nieuw wordt het nu uitge .
geven , en , op verzoek , door ons aangekondigd. Wy
willen een couplet afichryven, met de daar onder aangehaalde fchriftuurplaatfen ter bevestiging ; zo kan ie .
der Lezer zelve oordelen , of deze flichtelyke rymen
ook nog iets tot zyne lering en flichting kunno by ,
dragen . Bl . 27 flaan wy daar juist op :

D
daars aan,

Ya, Jesus neesnt de Zondaars aan .
Dit wit Hy, dat men vry veektaare .
Maar die bet in den wins wit flaan,
Iieef4 niets aau deeze blyde maare .
War
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Wat helpt het , dat de Zaligheid
In Jezus Bloed is toebereid ?
bit troostwoord zat veel minder fchynen,
Wanneer men Jezus niet durft mynen .
Zeg dan, 6 Ziel, hoe zwaar beiaen ;
Ook my, ja my neemt Yezus anti .

Job . I : ii . job. VIII : 4 . a Cor . IV : 3 . Gal, II :
Hoog1 . VI, 3 .

20.

Gods Openbaring aan den Mensch . Een Vraagboekje tot
onderwyzing in de Christelyke Leer. Te Amjleldam,
y C . Covens, 1798. In Uvo. q1 bl

b

D it Vraagboekje is nu eerst tot onze kennis gekomen .
D Het is geenzins van den gewoonen ftempel, en verdient, zoo wegens bet plan , dat daarin gevolgd is, als
uit hoofde van de wyze van bewerking , de byzondere
opmerking van hun, die, in 't geen dusverre voorhanden geweest is, nog Been voldoening vinden .
At Vraagboekje is regt Bybelsch, en, boven alle ons
bekende onderwysboeken, gefcbikt, om bet naauw verband tusfchen de Godsdienstleer en de Bybelfche ge .
fchiedenis to leeren kennen . Den titel van Gods open .
baaring aar, den mensch zou men 'er hebben kunnen
aflaaten . Het bevat toch veel, dat wel uit den Bybel
ontleend is, maar niet tot de openbaarlng, in den eigenlyken zin, behoorf . Men zou bet opfchrift dus hebben
kunnen maaken : }3ybelfche Gefchiedenis en Godsdienstleer . De eerfte Atdeeling , die tot opfchrift beet,
Gods openbaaring aan 't mensclldom roan de fc•/epping tot
op de komst van jefus Christus, bevat een beknopt verfag van de Bybelfche gefchiedenis, geduurende dat ge .
heele tydvak, met 't geen men daarin Goddelyke open
baaring kan noemen . De tweede behelst de leevensbyzonderheden van den Heere ,'efus Christus , van zyne
geboorte af, tot zyne, hemelvaart, en daar op volgende
heerlykheid . De derde befchryft de leer van 7qjus
Christus, i . over God en zyne voorzienigheid ; 2 . aan .
gaande den mensch en zyne ellende ; 3 . ovei de verlos .
fing van den mensch uit zyne ellende ; 4 . over 't geloof in Jefus, en de bekeering tot God ; 5 . over de
verpligting der Geloovigen, om naar Jefus vooibeeld to
lee-
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leeven ; 6 . de hulpmiddelen ter bevordering van een
vroom leeven . De vierde en laatite handelt over de
j,rucht en uitbreiding van yefus leer door de Ipostelen ;
over derzelver uitbreiding onder Jooden en Heidenen,
over de ophelderingen en uitbreidingen , waarmede de
Apostelen Jei'us leer verkondigd hebben, over de Chris .
telyke Kerk en derzelver uitwerdige plegtigheden , en
over de verzameling der Heilige Schriften .
Vraagen en autwoorden zyn doorgaans gepast en du' .
delyk , de keuze van bewyzen oordeelkundig, en de
geheele wyze van behandeling bevattelyk en overree .
dend . Men vindt ouk, in dit boekje , veele Vraagen
zonder antwoorden , om vlyt en opmerkzaamheid op to
wekken , die in de Catechifatie kunnen beantwoord
worden . Hier en daar had men wel iets_ kunnen uitlaaten, of meer bekorten . Een verkort vraagboekje ait
dit grootere zou , ten mintten onzes oordeels , voor
eerstbeginnenden groote nuttigheid kunnen hebben . By
een tweede uitgave zou ook , zoo in de fchikking der
behandelde zaaken , als in de bygebragte bewysplaatzen, nog wel lets to verbeteren vallen . Dat gedeelte,
waarin de zedeleer van Jefus wordt voorgedraagen ,
zouden wy dan ook inzonderheid wat vollediger wenfchen . --- De Schryver behoeft zich niet to fchaamen ,
am vervolgends zyn naam voor dit Werkje te plaatzen . Het is gevifiteerd en geapprobeerd door de Clas .
fis van Nymegen ; waaruit men mag befluiten , dat de
Schryver in then omtrek t'huis hoort,
Nieuwe Scheikundige Bibliotheek . 8/le Stuk . re 1ln/terd m, by W . Holtrop, z8oo . In gr. 8vo . 83 bl

a

Behalven de beoordeelingen en de uittrekzels van eenige
B andere Chemifche Werken, vindt men, in dit ftuk,e der Nieuwe Scheikundige Bibliotheek, een Extra& uit
bet zevende Deel van bet Kruidmengkundig Yournal van
TROMMSDORFF, in bet welk verfcheiden belangryke ftuk .
ken voorkomen, waarvan wy tot een proefje zullen overneemen de waarneemingen van den Apotheker BUCHOLZ ,
betrekkelyk bet zuiver Wynfeen-zuur .
Na de verfchillende bereidingen van dit nuttig voortbrengzel to
hebben nagegaan, ontdekte deeze Kofistkenner, dat de
boeveeliieid des gebluikten Zwavelzuurs Reeds to -root
etc
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en to onzeker was, en dat 'er nog altoos onveranderde
Wynfceenzuure Kalkaarde overbleef, 't geen by ontdekte door middel van zout- of falpeterzuure Zwaaraarde,
door welke de ontbinding van zuiver Wyn(l :eenzuur niet
troebel wordt . Van deeze floffe liet by zo lang indruipen tot dat 'er geen nederflag meet volgde, waaruit by
kon berekenen hoe veel zwavelzuur to veel was geno .
men . Alle zyne proeven to zamen genomen overtuigden
hem, dat, tot verzadiging van zes ponder Wynfteenkryflallen , zes-en-twintig oncen zeer quiver kryt ver .
eischt worden , en dus veel winder dan doorgaans gebruikt wordt . Uit deeze loog bekwam LUCHOLZ doorgaans drie ponden en zes oncen droogen Tartarus Tartarifatus, terwyl de overgebleevere wel afgewasfchene
en gedroogde Wyn/leen Sclenit vier ponden en drie
of vier oncen woog . Voor ieder pond van deezen one
feen Selenit gebrui'kte by zeven drachmen en vyftig greinen zuiver zwavelzuur, met deeze uitkomst, dat do zes
gebezigde ponden Wynfteen-kryftallen fteeds vyf- of zesen-dertig oncen zuiver Wynil•c etizuur leverden .
Byna de heeft van dit (tukje der Scheikundige Biblio .
theek wordt beQagen door eerie Verhandeling over de toe,pasJing der Pneumatifche Scheikunde op de Geneeskunst ,
en over de geneesku, dige kragten der geox,ygeneerde zelfflandigheden, voorgeleezen in de Ecole de Medicine to
Parys door irouttcaoY, medegedeeld door H. H . Med.
Doe . to An/lerdam . Deeze zeer uitvoeiige en uitmun .
tend get}elde Verhandeling is leezenswaardig, dewyl zy
alles ~y elkander byeeiiverzamelt, 't geen wy met eene
meerdete of minjere zekerheid aangaande deeze floffe
weeten . De geleerde Schryver felt veel vertrouwen op
de geneeskundige kragten , zyns erachtens , in verfcheidene Geoxygeneerde , of bet Oxygene wegneemende, lie
cihaamen to vinden ; doch raadt teffens om niet to verre
to gaan , en geen oud gebouw of to breeken, eer men
genoegzaame materialen tot een nieuw verzameld hebbe,
w aaiv .i n her, zyns bedunkens, nog verre of is. „Naauwelyks," zegt by, „ kent men eenige verfchynzelen
van zekere verrichtingen van de dierlyke huishouding ;
naauwelyks heeft men eenige gelukkige toepasfingen gemaakt van de nieuwe Pneumatifche ontdekkmgen , en
reeds wil men 'er algemeene gevolgtrekkingen , over de
natuur en de oorzaak der ziekten , nit haalen ; naauwelyks heeft men de fcheiding van eenige der voornaanifl:e
LT6TT . 1800. NO. 14S S
voch-
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vochten in den gezonden flaat ontworpen , en men wit
de ziekten reeds rangfchikken , volgens de fcheikundige
veranderingen der vloeilloffe , en eene humorale rangfchikking der ziekten voortbrengen. Men flelt voor, de
ziekten to verdeelen, volgens de overmaat of gebrek van
hydrogene, azote, oxygene of carbone, terwyl men nog
in geene enkele dierlyke ftof , byzonderlyk befchouwd,
de evenredigheid der zamenttellende beginzels gevonden
heeft. Men verwart reeds, 't geen zyn kan, niet bet g ee.
n e is ; men geeft eenvoudige waarneemingen, als zodanig
alleen door hunne omdekkers aangeboden , op, als beweezen waarheden . Men zou byna zeggen , dat deeze
vernuften zo driftig, om theorien to fcheppen, zo algemeen en vlytig als de denkbeelden, die hun bezig houden, door eene to voorbaarige toepasfing en onderttel .
lige uitkomflen, willen fehaden aan eene Weetenfchap,
welke zy niet genoeg beoeffend hebben , om 'er ten
voorzichtig fchroomvallig gebruik van to maaken.'
Bethryving van eene langzaam voortgaande ./Irbeid, en
daarop gevolgde IlerlosJing' van eerie zeer wanfchapen
hrucht . Met vier Jlfbeeldingen van dezelve.
Door
N . GROOT E N DOR ST , Heel- en Vroedrneester to Gouda,,
Lid van 't Utrechtsch Genootfehap van Kunjlen en Wetenfchappen. Te Utrecht, by G . T. van Paddenburg
en Zoon, 1800 . In gr. 8vo . 28 bl.
D e in dit ftukje bcfchreeven Misgeboorte behoort tot
die , welke doorgaans 4cepheli (hoofdelooze) genoemd wordem, omdat in bet misvormd bekkeneel wei •
rig (poor van Hersfenen is to vinden . Benalven bet
gebrekkig maakzel van bet hoofd, waren ook de heu .
pen, die doorgaans by zodanige voorwerpen ongefchouden zyn, benevens bet geheel geftel der benedenfle le .
dematen, geweldig mismaakt . De twee eerfte der bygevoegde Afoeeldingen fchilderen bet Wanfchepzel , zo
als bet ter waereld kwam , van vcoren en van achteren,
terwyl de twee laatfte Plaaten hetzelve in fcelet vertoonen . Voorts bewyst de behandeling van het geval
genotgzaam , dat do Schryver een man van fmaak en
van bekwaamheid is in zyne gewigtige konst.

D
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Biogrttphisch Woordenboek der Nederlanden ; bevattende
de Leevensbefchryvingen van voornaame Sta,itsmannen y
Krygslieden, Geleerden, in allerleyc vakken van ff7eetenfchappen, Digters, Schilders en aridere KorJlenaa .
ran, enz . enz . Opgei aakt uit Handfchriften, enzt
enz ., door J . A ._ DE CHALMOT . lhde Deel. Te 4mJlerdam, by J . Allart . In gr . 8vo . 352- bl.

y zullen de overige Deelen fpoedig ter hand
neemen," was onze belofte in 't Plot der Beoordeelinge van bet lllde Deel deezes Werks (*) : wy
toonen wvord to houden tnet de plaatzing deezes Artykels . De aanmerking, toen gemaakt, over de bezwaarlykheid der Beoordeelinge van dusdanig een Woordenboek, geldt algemeen , en moeten wy overzulks weder
denzelfden voet houden .
Het oude en wydftrekkende Geflacht der VAN noRS=
sELENS, in 't voorig Deel aangevangen, wordt in bet
tegenwoordige vervolgd . De twee-en-twintig bladzyden,
daaraan befteed , zouden eigenaartiger by bet voorgaande Deel gevoegd hebben .
Op den grond onzer verwagtinge , die wy zoms vol.
daan, zoms to leur gefteld vonden, by bet doorleez2n
deezes Werks , ontdekten wy , op de hoogte gekomen
van den naam BOSCH, den naam van PIETER VAN DEN
IsoscH, in leeven Leeraar der Remonflranten to Leyden ;
niet ; een Man, egter , vermeldenswaardig, zo van wegen zyn Letterarbeid, als uit hoofde van bet by uitttek
deerlyk lot, hem wedervaaren, door den tuimelgeest der
vervolginge in bet Staatkundige, ten jaare 1787 .
Hoe veel meer zou 'er to zeggen gevallen hebben
van REYNIER LEENDERT BOUWENS! Mistchien o ordeel .
d e de Vervaardiger deezes Woordenboeks , door eene
korte aanduiding genoeg gezegd to hebben, van bet byzonder geval, 't geen aanleiding gaf tot zyn Werk, ae •
tyteld : R. L . IsOUWENS aan zyne Committenten . Wy
ksnnen to~ilaan dat dit waarheid is ten opzigte van
ydgenooten, die, dit leezende , ons die geheele
ons ".,
Commisfie, nevens bet daaromtrent gebeurde, voor den
geest
„

(*1 Zie bier boven, bl. 38r .
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geest herroepen ; maar een Werk van deezen aart is
voor de Naakomelrngfchap gefchikt , en dit eene plaats,
die eigenaartig zich aanboodt , om van die zonderlinge
gebeurtenis in den Vaderlande to gewaagen, - met eene
eenigzins toelichtende breedvoerigheid to gewaagen . De
Naakomelingfchap zou de bladzyden, daaraan befteed,
wel willen ontvangen, in ftede van zeer breede berigtgee .
vingen van oude en overal aan to treffene gebeurtenisfen . De Burger DE CHALMOT duide ons deeze aanmerking ten goede . Zy kan hem vervolgens to flade
komen .
Anderzins min bekende Vaderlandfche Mannen bekend
to maaken, die in eenig vak hebben uitgeftooken , belhoort tot de taak des Vervaardigers van dit Woordenboek . Zonder bet mededeelen van berigten kan by de .
zelve niet naar eisch, noch naar wensch volvoeren . Het
is ons daarom aangenaam, nu en dan voorbeelden aan
to treffen uit zulk eenen oorf'prong : wy neemen , als
door de kortheid voor ons bettek best voegende, over,
't geen wy vermeld vinden van JOANNES DE BOSCH,
in den Jaare 1713 to Amfierdam gebooren, „ en fchoon
„ niet opzettelyk tot de teken- en fchilderkunst opge„ leid, liet by nogthans , van zyne vroeg(te jeugd of
• aan, daar voor zo veel zugts en genegenheid blyken,
• dat die edele kunst vervolgens ene der hoofdbezig• heden van zyn arbeidzaam leeven is geworden .
• Kragtig voedzel ter aankweeking van deeze aange• boorene geneigdheid vondt DE BOSCH , deels in de
• keurige verzameling van tekeningen en prentkonst van
• zynen Vader , deels in de gemeenzaame verkeering
„ met de beroemdfte Konftenaars van zynen tyd ; JAN
,, en MICHIEL VAN HUYZUM, MOUCHERON, den uitOnge• muntenden JACOB DE WIT en anderen .
• meen behaagden onzen Konstminnaar de tekenin en
• van JAN VAN HUYZUM, en by drong zo diep in den
• geest diens Schilders door, dat by enige van VAN
• HUYZUM'S voornaamfte en uitvoerigfte tekeningen zo .
• danig heeft gekopieerd, dat konstkundigen dikmaals
• moeite hebben, om de kopien van de origineelen to
• onderfcheiden . Daarenboven zyn de eigen inventien
• van DR 130SCH , van Arkadije landfchappen , ins.
• gelyks in den trant van denzelfden JAN VAN BUY• zuM , of wel in lien van MOUCHERON famengefteld .
• Meer hieldt pier I1osCH zig bezig met tekenen, dan
25 met

RIOGRAPT-TISCH WOORLENE)EK .

593

„ met fchilderen met olieverf ; als zynde dit laatfle to
• omflagtig voor iemand, die niet als een kostwinning,
,, maar flegts tot zyn vermaak en uitfpanning, de konst
• behandelde . De voornaamlle proeve van zyne be .
• kwaamheid, in 't fchilderen met olieverf, is eene ka .
,., mer met 1lrkadife Landfchappen befchilderd, in bet
• huis, weleer in eigendom bewoond door zynen geleer• den Wend PIETER FONTEIN , in leeven Leeraar der
• Doopsgezinden to Amflerdam, flaande op de Heere• gragt . Voor 't overige was JOANNES DLr BOSCH een
• eerlyk, welmeenend, openhartig en by uitfteekenheici
,, Godvrugtig Man . Hy overleedt ongehuwd den 3I Jan .
„ 's
1785
, in
den ouderdont
van bykans
laaren,
Mans
nagelaatene
Tekeningen
worden72onder
bet
•
• konstlievend Geflacht bewaard ."
Zommige Geflachten leveren een aantal Mannen op,
die een aanmerkelyk gedeelte van elk Deel deezes Woordenboeks vullen ; zo loopt dat der BREDERODES van bl,
.a32 tot 276.
Min algemeen bekenden voert DE CHALMOT in dit
Woordenboek in ; zodanig is JACOB BROCARD . Kortlyk neemen wy bet volgende daarvan over, zonderlingheidshalve . „ Hy was een Openbaaringfehryver en
• goedhartig Dweeper van de XVI Eeuw, een Venetiaan
• van gehoorte . Hy verliet zyn Vaderland , kwam in
„ Holland, omhelsde daar bet Proteflanfe geloof, wierd
• een yverig tegenilander van bet Pausdom, en gaf ver• fcheide boeken in 't licht , in welke by beweerde,
• dat de byzondere gebeurtenisfen , in de XVI Eeuw
„ voorgevallen , door de Propheeten waren voorfpeld.
• Na de Godfpraken der Schriftuur, in gevolge zyne
• hersfenfchimmige denkbeelden , op reeds gebeurde
• zaaken toegepast to hebben, ging by een grooten flap
• verder, en nam de vryheid , om die aan toekomende
;, gebeurtenisfen toe to wyden, en voorzeide, uit kragte
• van deeze en geene Schriftuurtexten , dat dit of dat
• aan den Prins VAN ORANJE, FLIPS DEN II, Koningin
„ ELIZABETH, aan den Keizer, enz . zou gebeuren . De
der .Vereenigde Nederlanden vreesden niet zon•• Kerken
der reden, befchuldigd to zullen worden , dat zy die
• droomeryen goedkeurden , indien zy hieromtrent een
• diep flilzwygen in acht namen : om zulks dan voor
to komen , veroirdeelde bet Synode Nationaal van
S S 3
„ Mid*
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• Middelburg in I58I deeze wyze van de H. Schrift to
• veiklaaren, en gaf last aan LAMBER-r DANEAU, Hoogleeraar in de Theologie to Leyden, en aan MARTIN
• leeraar
• LYDIUS, Predikant to 4mfterdarn, OM HROCAizn op
• eene ernftige wyze over zyne droomeryen to under .
„ houden , en bet ongerymde daar van voor to fl :ellen
• men verzekert, dat deeze , onbekwaam om de zwaa• righeden op to losfen , welke men tegen zyn leerftel4
• zel aanvoetde , de belofte deedt om voortaan van die
• zogenaamde Prophetien of to zien. -- Intuskhen hadt
• deeze Dweeeper zekeren Franfcbea Edelman, die yve• rig Proteftantsch was , JACOB SEGUR-PARDAILLAN
„ genaamd, zodanig weeten in to neemen en zyn ver„ f}and to beguichelen, dat by bet middel vondt, om
„ hem door een aantal Schriftuurtexten, die by naar
„ zyne denkbeelden verklaarde , to doen gelooven, dat
,, men welhaast een Vorst van hunne belydenisfe zou
„ zien opdaagen , die den Pauslyken Zetel zou omver
werpen, en bet hoofd der christlyke vereeniging zou
„ zyn. PARDAILLAN was een yverig Dienaar van
„ HENDRIK DEN IV, toen ter t} d Koning van Navarre ;
„ by dagt dat die Koning door den Hemel voorbefchikt
• was tot zulk een roemwaardig doeleinde , en ten
• eenemaalen vervuld met die hoop , ftelde by aan
• denzelven voor , om cen gezandfchap aan de Proteftantfche Vorften to zenden, en boodt zichzelven tot
•• ftantfche
then perfoon aan, Doordien zyn voorttel niets be• helsde dat tegen de middelen ftreedt, welke men to
„ dier tyd tot begunftiging van zyne party dagt to
• moeten omhelzetr, wierd dat aanvaard, en by in 1583
• als Gezant aan die Vorften gezonden . Men fpotte
• niet weinig met hem , toen men de waare dryfveer
„ ontdekte , die hem in beweeging hadt gebragt , en
• hem aangefpoord om de onkosten to draagen van
„ bet drukken der Boeken van zyn Pxopheer "
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Reis door Duitschland , Zwitzerland, Italie en Sicilie, Van FttEDRI[c LEOPOLD, Graave van STOLBERG.
Uit let Hoogdzsitsch . 11de Deel. Met Plaaten . To
4mJlerdam, by J . Allart. In gr. 8vo . 479 bl.
enoeg hebben wy, by de aankundiging des Eerfen
G
Deels (*), zo van den Schryver als van den Vertaaler, en bet algemeene dit Werk betreffende, gezegd,
om onmiddelyk over to gaan ter aanwyzinge van 't geen
de Leezer in dit Tweede Deel zal aantreffen .
Uit Milaan den rj Nov . 1 70 1 is de eerfte Brief
deezes Deels, de XXXVII des Weiks , gedagtekend .
Noodig is bet, die tyd - aan wyzing to vermelden ; dewyl de Graaf, blykens dezelve, de Reis deedt vdor de
groote Veranderingen, door de Fran/che wapenen tints
in Italie, althans wat de Kunst(lukken betreft, to wege
gebragt . De keurige Vertaaler geeft, aan den voet der
bladzyde, ons ten then opzigte, by gelegenileid van een
Schilderftuk van TITIAAN , in de Kerk Santa Maria
della Grazie, to kennen : „ Het zal vermoedelyk veelen der Nederduitfehe Leezers niet onverfchillig zyn,
to weeten , welke Kunstgewrochten en Zeldzaamheden,
door onzen Reiziger meer of min uitvoerig befchreeven,
onlangs uit Italic naar Frankryk zyn overgebragt . Hiertoe in itaat getteld door een onzer verdienstlyke Landgenooten in Lending to Parys , zal ik zo veel mogelyk
2-an deeze weetgierigheid trachten to voldoen . Hoe veel
'er ook op de byzonderheden dier overvoerin g r en plaatzing zy aan to merken, is bet toch zeker, dat onze
Kunstminnaars zich hierdoor in de mogelykheid bevinden, om met merkelyk geringer opofferingen van tyd en
kosten, dan eertyds, veelen dier waereld-beroemde ftuk .
ken zeif to kunnen bezigtigen ."
Naar de doorgaande fchryfwyze des Graafs, geeft by,
wegens elke Stad van aangelegenheid , in 't geheel beloop zyner Reize, eerst de oude, en vervolgens de laatere en tegedwoordige gefleltenis op ; dit gefchiedt dus
ook ten opzigte van Milaan , en betreft alle Steden,
welke wy vervolgens ontmoeten, en met hem reizende
in{*) Zie bier boven, bl . 74 .
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intreeden . Te Milaan van de galleryen fpreeken Je,
welke men daar by veele gebouwen aantreft , geeft de
Reiziger ons een verflag van de zeldzaanae wyze dier
Stadbewooneren, en der Italiaanen, om winter- en zomer-verlustigingen to fcheppen . „ Deeze galleryen, welke
men bier by veele gebouwen aantreft, maaken Diet alleen een fraaije vertooning, maar zyn ook in den zo .
mer, uit hoofde van de fchaduw, welke zy verfchafl'en,
zeer aangenaam . Men kan Diet nalaaten zich to verwonderen over zo veele fchaduwryke plaatzen in de Steden,
door eene kostbaare bouwkunst aangelegd, daar de Ita.
liaanen by hun buitenplaatzen zich zo weinig om de verkwikkende fchaduw van bet geboomte bekommeren . Dit
tegenzeggelyke laat zich alleen verklaaren uit bun zonderlinge gewoonte om bet warme zomerfiifoen in de Steden door to brengen . Op bet einde van den herfst betrekken zy hun landverblyven, nicer uit gewoonte dan
om de natuur to genieten , en keeren doorgaans in de
maand December weder Stadwaards . De winter, die
in dit land eene paradyzige lente is, en de tower, wiens
blaakenden gloed zy in bet lommer van digte prieelen
en aan den oever van koele beeken, indien bet bun gelustte, konden ontwyken, worden van hen in de fombere
Steden doorgebragt. Dan roept men allerlei gemaakt
tydverdryf to hulp, om de plaats van zachte en edelaartige natuurgeneugten to vervangen ; doch achter de
kakelbonte rei van kunf}ige vetmaaken hinkt de kreupele
verveeling, en waar deeze to gelyk met die vermaaken
binnenfluipt, is bet gedaan met alle waare geneugten,
ook die des huislyken leevens , welke welhaast door
dwaasheid en ondeugd, met haaren ganfchen nafleep van
elenden, worden verdrongen ."
Lodi en Piacenfa in bet doorreizen befchreeven hebbende, is voorts de XXXVIII Brief aan Parma befleed ;
gelyk de XXXIX en XL, naa eene vermelding in bet
voorbygaan van Reggio en Modena , aan Bolopc, waar
de Schilderfchool des .Reizigers aandagt boeit, en hem
doet fchryven : „ Ik bevind my geduurig in Hesperifche
Kunsttuinen, waarvan RAFAEL, CORREGGIO, TITIAAN,
de CARRACCIOS, GUIDO,, bIICHEL ANGELO en zo veele
andere groote mannen , de planters en aanleggers waren .
Befchouw, bid ik u, myne drooge fchetzen als bloemen,
we] in bet patadys geplukt, dock tevens als bloemen,
die,
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die, van den flengel afgefcheurd , in myne handen
verwelken . "
De XLI en XLII Brief fchetzen ons Florence . Ten
aanziene der char voorhanden zynde Schikler(lukken
drukt by zich dus uit : ,, Ik moet u helyden, dzt de beroemde gallery alhier niet aan myne verwachting heeft
voldaan . Het is wel waar , dat m°n bier fchilderyen
van de grootfle meesters aantreft ; doch bet zyrr juist met
bun meesterflukken , en de overige zyn uit de Floren,
tynfche fchool, waar van de manier droog en mat moet
voorkomen aan icder, die met de kragtige en levendig
manier van uitdrukking der Bologneefc ie Schilders ,
vooral van de drie CARACCI, GUIDO REYI en GUERCINO,
gemeenzaam is geworden . Des to ryker is daarentegen
deeze gaandery in ftandbeelden, waar van zy de meesterftukken der hooge oudheid bezit ." Deeze worden met
eeu kunstkeurig oog befchouwd, en kort maar kragtig
befchreeven .
De oude en beroemde Stad Pifa, met den ongemeen
zagten hemel, onder welken dezelve ligt , bezogt onze
Reiziger, fchoon by eenen omweg moest neemen ; den
XLIII Brief leezende , zullen wy gaarne met hem die
zagte lugt als inademen, die planten zien groeijen, en,
fchoon in Wintermaand, de Meimaand befchouwen . Ten
aanziene van den vermaarden Toren, welke aan de eene
zyde vyftien voeten over hangt, fchryft STOLBER(.-,, dat
dezelve „ van een fraaijen flyl is ; by flaat aan den Dom,
waar van by ook bet klokkenfpel en uurwerk bevat .
Men verhaalt, dat by van een Duitfch' bouwmeester zoij
zyn opgericht, even gelyk die van Florence en Asfifi,
en wel in de eifde Ecuw . Ten dien tyde bloeide de
bouwkunst by de Duitfchers . De Gothifche bouwtrant
kwam uit Spanle , over Frankryk, na Duitschland . Sommige verniogende en vrye Steden van ons Vaderland
gaven dien een nieuwen vorm . Eenige Duitfche bouwineesters en bun discipelen bragten dien na Italie . Niet
dan fpade maakten de Italiaaneu van de grootfche overblyfzels der oudheid gebruik om bet fchoon der kunst
to leeren : zy deeden bet eindelyk, en wierden weldra de
leermeesters van Europa." }-- De Vertaaler, die meermaalen eene aanmerking aan den voet des blads plaatst,
maakt op den vreemden hand, aan dit gevaarte gegeeven , deeze , oozes inziens , zeer juiste aanmerking
„ Men nioge dcezen Toren, zo wet als die van Bologne,
S s 5
als
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als een meesterftuk van bouwkunst befchouwen ; bet is
my altoos voorgekomen , dat de bedoeling des Kunfle .
naars in deezen weinig lof verdient . Het denkheeld van
een gevaarte, dat my ieder oogenblik , door deszelfs
val, tracht to verpletteren , kan ik niet overeenbrengen
met dat van bet gewrocht cener kunst,wier hoofdbedneling
altoos zyn moest, aan bet geen zy van then aart fticht,
kracht , hecht- en vastheid to geeven .
SOFIA LA
ROCHE befchouwde bet , myns oordeels , to recht als
een blyk van den kinderachtigen fmaak, die bet voortbragt ."
Naa in bet doorreizen verflag van Siena en Radicofani gegeeven to hebben, treedt onze Reiziger Rome bin .
nen . De veelvuldige en grootfche voorwerpen , welke
die Wereldfiad en derzelver ommeftreeken den oogen
bieden , en de ontmoetingen aldaar , geeven fioffe tot
een aantal Brieven ; de XLIV tot de LIX zyn van daar
gefchreeven .
Wy kunnen ons niet inlaaten zelfs tot
eene hoofdzaaklyke aanftipping van bet Oudheid- en
Kunsrkundige in dezelve ten toone gefpreid .
Wy
bouden ons verzekerd , de Leezers deezes Werks zullen met ons in de beknoringe komen , die wy , to onzer
voldoeninge , involgden , om de Brieven van daar to
herleezen .
Zodanig is onze Reiziger to Rome riet ingenomen met
bet nude en grootfche, 't geen hem omringde, of by
deelt ook aanmerkingen van eenen anderen aart mede ;
in den L Brief, gedagtekend it Jan . I?92, meldt by :
„ Eergisteren , des morgens vroeg , fneeuwde bet, en
verruids bet gisteren vry k oud was bleef de fneeuw op
die daken liggen , welke niet van de zon befcheenen
wierden . Sedert den winter voor drie jaaren, (1788,
89) die in Duitschland verfchriklyk koud en ook in Italie ongemeen tireng was, had men hier Been fneeuw gezien . Echter bleef zy toen vyf dagen liggen . Verfchei .
de paarden vielen , en braken de beenen , dewyl 'er
Been fmeeden waren , die bet fcherpen vertionde :r .
Tot voorkonming van deeze ongelukken , wierp men, uit
de ftallen, mest op de ttraaten ; doch een zuidenwind,
die de fneeuw deedt fmelten en de mest ontdooijen,
veroirzaakte een ondraaglyken flank.
„ Geduurende de vyf dagen, dat bet hleef vriezen ,
vermaakten zich de Duitfchers en Engelfchen, die in der
yl fchaatzen hadden laaten vervaardigen, daar op to ryden
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den in den bevroozen vyv-,r der Villa Borghefe , tot
groote verbaazing der Romeinen , die bet onbegryplyk
voorkwam, hoe deeze vreemdelingen, met finalle yzers
onder de voeten, zo veilig konden voortkomen, daar zy
niet ongettraft den eenen voet voor den antler konden
verzetten .
Ondertusfchen , wat was ook die laatfte winter van
1788, 89, in vergelyking van lien winter, welken Re .
me in her jaar 270 vdbr onze tydrekening ondervondt,
toen de fneeuw veertig dagen agtereen bleef liggen ?
Bet blykt uit eene menigte van plaatzeri, zo uit Dichtera
als uit Gefchiedfchryvers , dat, over 't algemeen , in
oude tyden, de luchtftreek in dit gewest niet zo zacht
was als tegenwoordig . Ik laat het den Natuurkundigen
over , de oirzaaken daar van to onderzoeken ; de zaak
zelve is onbetwistbaar .
„ Vermids, in alle openbaare huizen deezer Stad, niet
dan zeldzaam fchoorfteenen , althans geene kachels ge .
vonden worden , iluit men, zo dra bet begint to fneeuwen , alle leerfcholen en gerecbtshoven , en opent dezelve niet weder, dan nadat de fnneeuw van de daken
verdweenen is . --- De koude van gisteren was reeds
to ftreng voor de Romeinen : ondertusfchen hebben 'er
de bloemen in de tuinen niets van geleden . In bet
Bras bloeijen niet alleen zodanigen , welke voorbo.
den, maar ook zodanigen, welke by ons kinderen der
Lente zyn."
Een uitftap op bet land geeft eene aangenaame afwis .
feling . Wy tekenen alleen deezen trek van Mensch .
kunde op . Een Visfcher, die den Grzaf de Rorueinfche
afleiding van bet Alyaanfche Meir aantoonde, verzekerde,
dat bier de duivel aan den oever waarde . „ Zou die
vertelling niet nog een overblyfzel zyn van bet oude
bygeloof der Romeinen , die den Albaanfchen Berg zo
veel wonderdaadigs toefchreeven'? Dit komt my to waarfchynlyker voor, daar anders bet gemeene yolk bier to
lande, hoe leevendig ook van verbeelding, en hoe zeer
anders ook met onnatuurlyke Legenden opgehuld en ge .
voed , echter met de vrees voor fpooken en booze
geesten geheel onbekend is . giunne leevendige verbeelding aast liever op vrolyke dan akelige voorwerpen .
Misfchien hebben zy dit aan de fchoone natuur , die
hen emringt , Sun de helderheid van hunnen kernel en
t e ztuverheid vin 1;un iichte lucht to danken ; misf,.hien
cok
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ook wet, voor cen gedeelte, aan bun edele en vrolyke
bouwkunst . Onze Gothifche Kerken , met haare kruisgangen en graffteden , moeten den geest wet met naare
denkbeelden vervullen ; niet minder ook onze langduu .
i'ende morgen- en avondfchemeringen . Hoe meer wy
bet Noorden naderen , des to meer vinden wy ook, dat
zich de menfchen met geesten en fpooken ophouden ."
Den laatiten Brief uit Rome , den LIX , fluit de
Reiziger met twee aanmerkingen, waarvan de eene de
uitleggers der oude kunstf}ukken , de andere die ge.
wrochten zelve betreft ; de laat(te neemen wy over,
,, Met betrekking tot de kunstwerken , is bet zeker,
dat in de meeste tronien der oude ftandbeelden, zo wel
van Goden als menfchen, zo wel van vrouwen als man .
nen , zeker karakter van hardheid , gebrek aan deelneeming, en , zou men fchier zeggen, eene donkere droefgeestigheid doorftraalt, die zeer na aan gemelykheid en
toorn grenst. Zo ik my niet bedrieg had her denkbeeld der verganglykheid , van de lange duurzaamheid
des doods , een fterken invloed op de verbeelding van
den Heidenfchen Kunftenaar, werkte die invloed op verfchillende wyzen , naar maate zyn eigen karakter daar
toe overhelde , of daar aan weerftand boodt , werkte
uit bet hart , door hand en bytel , op den fleen . Ik
beroep my gerustlyk op de ondervinding van alle onpartydigen , die de kunstgewrochten der Ouden ook
ilechts uit plaaten en aftekeningen kennen . Op aller ge .
laatstrekken , zelfs der jeugdige godheden, zweeft, als
een duistere wolk, bet denkbeeld des doods ."
Van Rome na Napels reizende , een weg , die met
beheld ryfpan in vyf- en - twintig uuren wordt afgelegd ,
befteedde onze Reiziger daartoe vyf dagen , welke by
welbefteedde dagen noemt , waarvan by met ddnen een
uur korter zou gewenscht hebben . Zyne waarneemingen
over de Poi tynfchc Moerasfen , en over veel oudheid
kundigss hem op then weg ontttloet, deelt by mede in
den LX Brieve.
De volgende drie Brieven van dit Deel loopen over
die Stad . Van de Lazaroni , wier getal to Napels op
veertigduizend gefchat wordt, een breedfpraakig verflag
geevende , fchryft by onder andere van deezen volks)loop : „ Zy beminnen den tegenwoordigen Koning, en
ik hou my verzekerd , dat by , in gevatle van nood ,
op hunnen arm zou kunnen rekenen ; loch by beefs
des .
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deswegen wel niet to zorgen ."
Zeer gepast is de
aanmerking des Vertaalers : „ Ook in dit geval bebben
wy gezien , hoe onze Schryver heeft mtsgerekend : al
weder een bewys , hoe weinig men , by groote Staatsomwentelingen, wegens bet toekomend gedrag des Volks,
uit deszelfs vermeenden geest , met eentge zekerheid ,
kan voorfpellen ."
Hoe zeer de Lazaroni, ten tyde
deezer Reize , in February 1?92 , tegen de Franfche
Vryheidsbegittzelen waxen, blykt uit een bier opgegeeven voorval.
Wy moeten, daar ons bettek geen meet opgaven van
zeer meldenswaardige en fchoon befchreevene byzonderheden, bet Koningryk Napels betreffende, duldt, ons
vergenoegen met nog dit weinige op to tekenen : „ De
bemel is to Napels zacht donker blaauw ; maan en fl:erren, dunks my, lichter, bier met een helderer glans .
De ganfche Natuur verbindt bier de minnelykfte vriendIykheid met de verhevenfte grootte . De Grieken, die
keurige kenners en gevoelers van bet fchoone , vestig .
den al vroeg hunne wooningen aan de zeeftranden van
bet zuidelyk Italie .
Eenige eeuwen hater waaiden
de poetifche verdichtzelen , wegens de wonderen deezer
gewesten , naar oud Griekenland over . Zelfs de ernItige nafpoorende ARis romr.E S fpreekt nog ais van
eene nieuwe waereld , wanneer by gewag maakt van
dit beminnelyk land, dat, wegens zyn natuurlyke be .
valligheden en dichterlyke afbeeldingen , door de bewoonders van bet oude Griekenland geduurende eenen
langen tyd befchouwd wierd als een angler Peru, gelyk
men zich hetzelve als een luilekkerland, in de zestiende Eeuw, plagt voor to f ellen ."

Weekbtad voor den zoo genaarden Cemeenen Man , uitgegeeven door bet Depo; tement Stad en Lande , behoorende tot
de Maatfchappy Tot Nut van 't I\lgemeen . II en hide
Deel. Te Groningen, by W. Zuidema . 1798 en 1799- In
Sr . 8vo.

etgeen wy in den aanvang des lawstverlopen jaars (*)
fl widen van hot Eerfte Deel deezes allernuttigften Week-

blads zouden wy met voile ruimte kunnen herhaalen, indien
wy de moeite wilden neemen van bet reeds geichrevene nogmaals
(*) Alters. {'€"'t
.

ICHMos. V9vr

1799, afle St. bl. S7.
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niaar liever dan hot papier dus hutmaals of to fchryven,
loos to bekladden, verkiezea gay den Leezer to wyzen na de
plaats, welke wy zo even aan den voet der bladzyde hebhen
aangehaald . Hot zat hem, vercrouwcn wy, aangenaamer zyn,
indien by zelve dit Woekbiad niet aanhoudt, een en ander
fiaaltjen nit hetzelve in ons Maandwerk to leezen . Misfchien
kan dit Dog lets toebrengen ow hem den aftrek daar van to
dcen bevorderen , hec zy door het in zyn eigen huisgeziu in
to voeren, bet zy door hot z en bekenderi onder den zou
genaarnden Gerneenen Man aah to pryzen . Deezen vooral
Juurnen wy her niet to zeer aanbeveelen , fchoon bet ook
gantsch Diet zonder nutcigheid zy voor zeer veelen uit de zoo
genaamde hoegere Standen.
De geheele zwaarikheid is hi r eerie keuze to doen uk eene me,
nigte van leezenswaardige flukken . De meeste zyn to langomdoof
ons to worden overge ; ;omen . n No . 83, bl d59 env. van bet
Tweede Deel ('), is bet Leevensverhaal van eenen ongelukkigen
jongeling, die, fchoon blyken geevende van eene f}erke neiginge tot de zeevaart , door zyne Ouderen wordt ovetgehaald
orn zich by eenen koopman to laaten plaatzen , na eenigen
tyd vervalt tot ilecht gezelfchap en een ongeregeld gedrag 4
our zich uit eene verlegenbeid to redden zynen patroon be.*
aleck, ontdekt en wechge ;aagd wordt ; met een berooid hoofd
als matrons ditnst neemt ; to laat zyn wangedrag erkent, cn
eindelyk in eene fchipbreuk bet leeven verliest . De aanmer.
kingen , welke de UitgeevE=rs in bet volgende blad over dit
geval voordrangen, zullen wy overneemen . Dus luiden zy :
,, Wat zegt gy van die ~ :efchiedenis , myne jonge Vrienden! Hebt gy bet levensver'- aai van den ongelukkigen Hendrik zonder aandoening kunnen leezen ? on , dat zwaaref
weegt, heeft u zyn voorbeeld ook wat geleerd? Deedt Hendrik
'er, naar uw inzien, wei aan, dat by op flechte gezelfchapalles by eene lichtekooi opzette --- lpeel.
pen ging
een diefilal beging
zich zoo geheel
de en dronk
en al verliep, en de liefde zyner Ouderen nevens de goedheid
van zynen Meester zoo ondankbaar beloonde? . . . . peen, dat
decdt by zeker niet . Hy hadt dat kwaad gezelfchap moeten
fchuwen, dan hadt by wairfchynlyk die andere misdaaden Diet
begaan . Gy ziet hier op een nadruklyke wyze, hoeveel 'er
z,-n gelegen zy om zich voor den eeiTten mishap to wachten .
.-re voort. Hendrik heeft dit
De rent ondeugd brengt de and
Was de goede God, door den dieftdal to
ondervonden.
ontdekken , nit t tusfchen beiden gekomen , by hadt naderhand mogelyk vier, vervolgens zes of agt Dalers weggenoeindelyk ontdekt -*-- waarfchynlyk aan de
men , en
gal& moeten flerven .
,, Spier
( ) De bladzyden van bet Eerfte Deel loopen door in bet Tweede
naar met bet Derde begint cene nieuwe teliiu

MAN,
*'GDR DEN GEMErtNEN

Spiegelt u aan het voorbeeld van den ttrmen jongen .
Ee :t uwen Vader en uwe Moeder, 't zy gy by hen in huis
woonen of uw voeten onder eens anderen tafel moet fteeken,
Zyt hunne lesfen gehoorzaaur : en denkt, het is enkel liefde
voor mynen welvaart , waar ze ult voortkonien.
„ Hebt ge ontmoetingen, in welke gy niet weet hoe u to
moeten gedraagen , t;aat dan, eer gy andermaal in die zelfde
omttandigheden komt, met uw liege Ouders of met andere
braave menfchen daar over raadpleegen, De goede God zalt
uwe openhartigheid met een geltikkig leven vergelden .
„ Is deeze gefchiedenis merkwaardig voor jonge lieden : zy
is dit tevens voor u, b gy Ouders, Voogden en Opzienera
der jeugd! Onze Hendrik heft het ongetwyfeld flecht laaten
liegen ; maar wie zou daartoe wet de eerile - aanleiding gegeeyen hebben ? Wat dunkt u, hebben de Ouders 'er wel aan
gedaan , dat zy volttrekt een' koopman van den jongen wilden maaken , zonder eenmall to bedenken waartoe by dent
meesten lust en bekwaamheid badt?
., Van een fluk hout kan men maaken wat men wit, tafels ,
lloelen en banken : doch een redclyk rnensch is ge(-n fluk
bout . De mensch is van natuur bier -- of daartoe be .
ilemd , en meestal geeft de Schepper den Ouderen in de kin .
derlyke fpeelen cenen wenk, om daaruit hunne g~ ;fchiktheid
en beflemming of to leiden . Hadden Hendriks Ouders hier
op gelet en 'er naar gedaan , zy zouden hun' noon tot den
zeedienst opgebragt hebben , en Hendrik zou veetligt een braaf
karel zyn geworden . Wanneer een kind twee jaaren lang , gelyk Hendrik, tot een of andcr beroep geneigd blyft, m g cell
Ouder dit niet ongemerkt voorby laaten gaan, zo by waarlyk
bet geluk van zyne kinderen wit bevorderen . Hendrik was
met een enkele zeetogt niet bedorven geweest : irk
ogelyk was
by daar door op andere gedachten gekomen , en dan halt by
nog altyd koopman kunnen worden . De zoon van een zeker
Beer, by my bekend , wilde nergens toe deugen en met alle
geweld Snyder of Kleermaaker worden . De verftandige Va .
der ttoorde zich niet aan de praatjes van de menfchen, maar
liet zyn' zoon een veertien dagen op de fnyders-tafel arbei .
den . Spoedig kreeg de jongen toen een' tegenzin in zyne
liefhebbery. Na lang bidden nam de Vader zynen zoon weer
in huis . De knaap wierdt ter fchool hefteld, paste nu veel
beter op dan voorheen , en ftaat thans by 't algemeen als een
verflandig man to boek .
„ Was Hendrik by zyne keus gebleeven , wit zou 'er aan
verlooren geweest zyn , zo by een zeebonk geworden w,rs ?
De zeedienst is een zo achtingwaardig beroep, als 'er zyn kan .
Zonder Niatroofen en Zeeoffrcieren kau ons V'der!and niet be •
houden blyven ; en het is aan deezen , dat hetzelve cen groot
deel van zyn behoud tot nu toe to eNcken heeft. De verftandi-
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dige acht den man niet om zyn beroep ; maar het beroep orrs
den man . Een ryk Koopman mct cen flecht hart zal niet ge .
acht worden , omdat by juist ryk en een Koopman is : even
zo min zal een Zeeman, zo by anders een eerlylt hart in 't
lyf heeft, veracht wordeu omdat by juist een arm matrons is :
want het kleed maakt den span niet . Die tot een Zeeman in
de wieg is gelegd, zal nooit een goed Koopman of Predikant,
enz . worden .
Gy hebt wei eens gehootd of geleezea
van Mchiel Adriaansz . de Ruiter ? Deeze held hadt eerlyke
maar armocdige Ouders . Men beftelde den jongen Michiel op
cen lynflagers baan ; maar bier won de knaap geheel niet om
lyk . Hy moest naar zee. Her gefchtedde . De Ruiter wierdt
bootsmansiongen . Hy paste voorbeeldig op : en wat is het gevoig geweest? . . . Deeze zelfde Michiel 4driaansz. de Ruiter is niet alleen een uitmuntend Mensch, Burger, Kristen ,
Echtgenoot en Vader, maar ook de grootfle Admiraal ter zee
geworden , dfen Nederland immer gehad heeft . Hadden de
Ruiters Ouders gelyk die van Hendrik gehandeld, wie zal zeg .
gen dat die groote man het beter zou g~maakt hebben dan on
ze Hendrik?
„ Alle die hunne kinderen liefhebben en derzelven we•
zenlyk heil willen zoeken , mogen dit een en ander wel
eens bedenken , en dan vooral eens leezen het boekje, dat
door de Maatfchappy Tot nut van 't iflgemeen omtrent dit
fluk is uitgegeeven , getyteld : PRYSVERHANDLL5NG OP DE
VRAAG : waaraan zaullen Ouderen best kunnen weeten, tot welke
Ambachten of Handwcrken hunne Zoonen , volgens hunne geaartlreid (genie), behooren opgeleid to worden?"
Wy hebben to liever deeze zo rechtmaatige aanmerkingen
overgenomen , uit hoofde van de beklaagelyke minachting ,
waai :n de Zeevaart by veelen in ons Vaderland geraakt is .
Aan de Zeevaart toch is Nederland zyne opkomst en bloei
verfchuldigd, door deeze zal bet zich moeten flaande houden , indien het nog eenigen noemenswaardigen rang onder
de Volken der aarde zal blyven bekiceden , of in het geheel
voor een Volk gerekend worden . Het ontbreekt niet aan
voorbeelden van aanzieniyke Geflachten, welker Voorouderen,
zelven reeds tot den d_ftigilen burkerfland behoorende , als
Schippers ter koopvaardy hebben get aren . En hoe metya
vuldig plagt in vroegeren tyd bet getal der Nederlandfche
Schippers en Matroozen to zyn ! Hoe veele vreemdelingen
heeft men nu , vooral orider de laatstgemelden , noodig, zelfs
in vredestyd tot bemanning der koopvaardyfchepen . terwyl
genoegzaam alle Ouders van eenig zoeenaamd fatfoen voor
niets bykans meer fchiikken , dan dac hunne Zoons de Zeevaart tot hun beroep zouden kiezen . Voor de Moeders vooral fchynt het deni :beeld der gevaaren van bet zeeleeven onyeidraagelyk, en daar aan moet maar alles, neiging en ge .
fchikt •
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fchiktbeid der kinderen ) algemeen belang des Vaderlands, byzondere welvaart van familien, en wat men meer wil, opge.
Doch wy verliezen ons Weekblad uit
offerd worden !
bet oog.
No. 68 begint eene uitlegging van Vaderlandfche fpreekwoorden, welke in No . 92 en 93 vervolgd wordt . De drie
eerfte, bl . 542 , zyn : Zoo vinnig als een kat : zoo loos als ee i
kat : en het katje van de baan . De Schryver (*) is van gedachten , dat bet woord kat bier Diet bet dus genaamde diet
bedoele, maar bet Volk Katten t~eheten . Vinnigheid wil by in
hot dier wel erkennen, „ vermits de katten in bet algemeen
voor nydige fchepfelen worden geliouden ." Maar loosheid past,
zyns oordeels, met op een dier, „ dat weinig of Been over!eg
heeft ." In beide punten zyn wy met den Schryver Diet eens .
Een bond is weestal, nydiger dan eene kat, en nydigiieid is geheel iets anders dan vinnigheid. Maar de vinnigheid van cone
kat vertoont zich duidelyk in de wyze, , waarop zy haare prooi
nanvalt en met dezelve omfi>ringt. En wat de loosheid aanbe .
langt, leeze men flechts hetgeen BUFFON van do katten zegt, in
zyne Natuurlyke flistorie der Dieren. Ten opzichte van bet
derde fpreekwoord belyden wy onze onkunde , en kunren
dus den oorfprong, bier opgegeven, noch ontkennen, noch
bevestigen.
De historic van Marten en Mietje, No. 79, is duidelyk ont.
leend, hot zy nit MARMONTEL, ARNAUD, Of MERCIER, Uft Wien
weet de Recenfent zich Diet to herinneren, dewyi by geenen
deezer Schryveren bezit , maar dat by ze gelezen heeft, en,
zoveel by zich kan to binnen brengen, by eencn van deeze drie,
is zeker. Hy meent zelfs, dat zy in eon of ander Nedeiduitsch
Tydfchrift vertaald is . Na hetgeen de Uitgeevers van bet Week .
blad in bun Bericht gezegd, en wy daaruit in bet voorige jaar
hebben aangetekend, kan men dit overneetnen op zichzelve Diet
berispen : maar wy zien geene reden, waarom men de vertelling vermomd , DukIchers in plaatze van Franfchen voor do
perfoonen genomen, en bet tooneel uit Normandye in NederSaxen verplaatst hebbe .
Met ongemeen genoegen lazen wy de aanfpraaken van den
Burger GRONINGER, zo als by zich noemt, in bet Volksonder .
wys to Haarlem, voorkomende in bet Tweede Deel, No . 8o
en g8, on in bet Derde, No . 137, 138, 145 en 146, gelyk
ook de hoogstnuttige aanmerkingen van verfcheidene anderen
tegen bet onder den gemeenen Man nog maar at to zeer heerfchend bygeloof raakende fpooheryen, waarzeggeryen . alma .
nachs- vobrfpellingen , enz . en tegen onbezonnen bedryven ,
welke, fchoon alleen uit brooddronken dartelheid, zonder oog .
inerk van befchadigen, voortkomende, maar al to dikwyls hell .
100
.
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looze gevolgen na zich fleepen . Ben allerbeklaagelykst voorbeeld leest men daarvan in bet Tweede Deel, bl . 753 .
Nog een ftukje van den Burger H . WESTER zullen wy, met
zoveel verkortinge, als ons mogelyk is, tot gene proef geeven,
en daarmede dit bericht fluiten . Het komt voor in bet Derde
Deel, No . 133, en begint met eenen brief vaii zekeren Evert
Kniezinga aan zynen Vriend Kristiaan Kalmhart. De eerfte
klaagt daarin over zyne droefgeestigheid, verdriet, kommer en
bange vooruitzichten , verwondert zich over de beftendige weltevredenheid en vergenoegdheid van zynen Vriend , wiens omftandigheden anders van de zyne zo grootlyks niet verfchillen, en
verlangt to weeten, hoe dezelve het maake om zoo veell meet
vreugde in dit leeven to fmaaken .
Na eenige zeer verftandige en gepaste aanmerkingen over het menigvuldige goede, hetgeen wy van den Alzegeraar genieten , over onze
verplichting tot dankbaarheid en vergenoegdheid , over de
fchadelyke uitwerkfels der ontevredenheid, antwoordt Kalmhart
op de gedaane vraag :
„ lk heb voor my zelven eenige Regelen ontworpen, die
tot bevorderiug van bet vergenoegen my zeer noodig en nut .
tig fchyren . Deeze flet ik my geduurig ter beoefening voor :
en ik bevind 'er my wet by . Dezelve wit ik nu aan u mededeelen .
• 1 . hestig uwe aandacht meer op het gene gy hebt, dan op
het gene gy mist.
„ Dat deeze regel vergenoegdheid bevordert , is van zelf
klaar : want bepaatt men zich veel by de voorrechten en weldaaden, die men geduurig geniet, dan verblydt men 'er zich
ligt over ; zy leiden ons natuurlyk op tot erkentenis van den
milden Geever , die ons alles ryklyk fchenkt om to genieten .
In tegendeel, flaaroogt men geftadig op bet gene men mist,
en ziet men war men bezit voorhy , dan wordt daar ontevre .
denheid met ons deel uit gebooren.
• 2 . Vergelyk uwen Jlaat meer by then vitn hun, welke minder, dan by then van zulken, die boven u bevoorrecht zyn of
fchynen .
• Deeze tweede regel is een aanhangfel van den eerften, of
that ten minften met denzelven in bet allernauwfte verband .
Dus moet by ook even zeer dienen ter bevordering van ons
vergenoegen . " Dit wordt aangetoond met bet voorheeld van
twee hieromtrent op veifchillende wyzen handelende perfoosren , hetgeen wy, orn niet to ver uit to weiden, overflaan . De
Schryver vervolgt :
„ 3 . efehouw
Rv uw lot en omJlandigheden veel aan de voordeetigfte zyde .
„ Deeze regel hangt insgelyks met den voorgaanden
tftauw famen. De betrachting van denzelven zal ook niet minder ons genoegen bevvrderen ." Wederom een paar voorbeelden ,
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den, waarvan wy bet eerfte, hoe treffende, om reden als ho .
ven, voorbygaan : maar het andere is zulk een ftaaltjen van
dwaaze ontevredenheid , dat wy den lust om bet to plaatzen
niet kunnen wederftaan .
„ Een zeker welbemiddeld Landman had eens, in een vrucht
baar jaar, zoo veel meer veldvruchten in to zamelen dan gewoonlyk, dat by byna de helfte meer geld aan daghuuren your
't werkvolk uittellen moest dan to vooren . Een zyner bekenden eens, op een' avond, in zyn huffs komende, vond
hem heel gemelyk en misnoegd. En de reden van zyne verdrietlykheid, ontdekte by ras, was hier in gelegen, dat hg
zoo veel aan arbeidsloon had moeten uittellen!"
Doch ons papier is bykans vol. Wy zullen ons daarom vergenoegen met alleen de overige regels op to geeven , zonder
byvoeging der ophelderingen .
4 . Wees geen Bemoeial, noch Albedil.
S . Wacht u voor
buitenfpoorige Eerzucht . --- 6 . Houd uw lichaam en geest ged'uurig met nuttige werkzaamheid bezig .
7 . Tracht altyd
near een geed geweeten, door uwen pligt in alles getrouw waar
to eeemen. - 8 . Pestig, in het toekom/lige, uwe aandacht niet
to veel op het kwaad, dat u mogelyk overkomen kan . Persrouw uw lot aan Hem, die 't heelal regeert.
9. BEOEFeN
STEEDS DEN GODSDIENST VAN JESUS .

Misfchien denken fommigen onzer Leezeren, dat wy by een
Weekblad ons ruim lang genoeg hebben opgehouden . Maar
dit Weekblad kan niet to algemeen bekend , niet to flerk
aangeprezen worden . Dit zy onze verdediging ; terwyl wy
den Schryveren wenfchen, dat hunne loflyke poogingen het
bedoelde nut, waartoe zy zo wel herekend zyn, sneer en meer
molten veroorzaaken, en waare Kennis, gepaard met zuivere
Deugd en Godsvrucht , onder den zoo genaamden Gemeenen Man niet alleen, maar oak under hoogere ftanden, uitbreiden .

De jong/le dag . Een oorfpronglyk Nederduitsch Diehtfluk, door
D . ONDERWATER . In gr. 8v0 . 31 bl.

W

as deze taak nsy toevertrouwd? Deze vraag gefchiedt niet
aan ons, maar aan den Rlweetenden ; wy behoeven dan
oak niet to andwoorden . En, hoewel de Dichter nu in zyne
Voorreden verzoekt, dat men de Dog overgeblevene gebreken
in dit Dichtftuk niet goedgunftig over het hoofd zie, en zegt
zich gelukkig to zullen rekenen, zo men hem Year de vierfchaar
des verflands, der kunde , rede en fmaak, ene gepaste critique
waardig keure, zo kunnen wy toch van ons niet verkrygen ,
zyn ftuk to onderwerpen aan enen geftrengen toets ; omdat wy
galgven, dat'er van dezen jongen Dichter, wanneer een kundig
T t z
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vriend zich zyner aantrekt, wel wat goeds woiden zal . Waarom
zouden wy hem dan nu voor bet publiek ge(treng behandelen,
en misfchien ontmoedigen ? Dit ftuk is bet werk van enen
eerstbeginnenden . De Burger ONDERWATER (by zegt bet zelee) is tot nog toe alleen bekend door eenige beuzelachtige gelegenheids - verzen ., en alleen bewonderd, amdat men bet zeldzaans
gelieft to vinden, dat do Zoon van een' eenvoudigen Boer,
Tooneelflukken vertaalen, en eewe dy aeglyke Satyre maeken kan .
Over bet geheel vloeijen zyne verfen wel , en wy vonden
peer dan &nen dichterlyken trek& Ziet hier ene kleine proe.
ve ; by tekent den laatften nacht der wereld
De vrek, Wen zerg en angst den zaohten flaap verdreeven,
Die op zyn goad, zyn hell , den nacht to Jfaeren zat ,
Blaest ook zyn lamp-licht uit - Aul zich ter rust jegeeven .
Hy fluit zyngeldkist ; maer -- zyn ziel blyft by zyn' febat
Ook houdtde Jlaetszucht nog hear laege flaeven wakker,
Terwyt de nyvere arbeidsman,
In de armen van zyn vrouw, droomt van zyn kleenen akker,
En andren wenfchen laet, daer by genieten kan .
De fchoone dageraed wekt deugd en ondeugd tevens,
En fehurk en eerlyk man, ten vollon onbewust
Van 't nadrend oogenblik , 't ontzachlykst hunnes levens,
Genoten beide een zelfde rust ;
iWaer hoe ontzettend is 't verfchil by bun ontwaeken ! . . .
De genoegens van myn Huwelyk, een bevallig Tafereel van buisVrouwen, inzonderfelyke gelukzgiJgheid, year alle Mannen en
heid voor huwelyksgezinden , gefchikt . Naar bet floogduitsch,
Van ALBERT STERNBERG, door BARTIIOLOMEUS R$KRER en Jo.
Te Ar/leldan , by P. J. UylenBANNES VAN 'DER STAM .
broek, i8oo . In gr. 8vo . 204 bl.
VV y zouden niet gaarne bet geluk ftoren van enig menfche.
lyk fchepfet, en allerminst van ene bevaltig`e Vrouw ; en
daar Mevrouw STERNBERG, die de Voorreden voor di,t hoek
gefchreven heeft, ons zest, dat ene orgunflige bcoordeling haar
~'elxk zou krenken, zo zeggen wy eenvoudig, daar wy toch
lets moeten zeggen , dat bet even lief boekje, een recht aardig
fentimenteel boekje is ; dr.t de huwelyksgezinden, en ook de
gehuwden, in de eerfle week van bun huwelyk, het met mach .
tig veel genoegen zullen lezen ; en dat wy ons in ernst verwonderd hebben, hoe men over enkel beuzelingen zo tlitvoerig en to gelyk zo bevallig fchryven kan . Beuzelhngen?
nu ja, grotendeeis aithands, m :ar Loch recht aardige lieve beuzelin en ; en bier en daar d„n ook wel ic .s, dat tech nog wat
peer is dan ene beuLeling . 1-lelgeen nopens de Opvoeding
in
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in dit flukie voorkomt is nog van wei ig belang, en vry al .
gemeen bekend ; maar 'er zal nog een Deeltje volgen , waarin
wy nog uitvoeriger lezen zullen , hoe de Heer en Mevrouw
sTEB.NBBizc hunne kinderen hebben opgevoed, en welke grondregels in acht genomen, om hun ene verilandige opvoeding
to geven ; en , daar bet grootfle gedeelte der opvoeding aat ;
Mevrouw is opgedragen , en Mynheer 'er dan allees deel aan
z<aeemt, als haar gezicht to zwak werJt, verwachten wy , ill
ernst, hier vry wit goeds. Het VI Hoofdlluk (Genoegens der
huwelykfche ®rnhelzing is de tytel) heeft Mevrouw waarfchynely c
toch niet ingezien ; zy had anders buiten twyfel haren man
verzocht, dat by bet maar geheel wegliet : wy begrypen ook
niet, waartoe bet dienen moot ; als de geeerde lezer maar,
bericht heeft , dat de Bruidegom en Bruid in hunne kamex
zyn, dan weet by over genoex ; en had de Heer STERNBERn,
daaromtrend nag lets to zeggen, dit had by met een enkel woos,
by ene andere gelegenheid a1 zo goed kunnen doen . Belangryker zou bet, althands voor ons, geweest zyn, dat by ons,
war uitvoeriger onderricht had nopens zekere plechtigheid, by
de Proteflanten in zyn Land, naar bet fchynt, in gebruik ; de.
dbriyelbezwertng namentlyk, die. by, als eefr verlic.ht, hoewel
fentitnenteel man, den Predikant uitdrukkelyk verzocht had weg
e•I aten, toen by zyn kind, om bet in to lyven in de gemeen ;
fchap van verftaulige„menfchen, dopen liet, hi . 53 .3 . En, (WY
hebben ons nu toch al one enkele aaumerking veroorloofd, later
lay er deze 66ne- dan nog byvoegen) daar by ons mededeelt .
hoe zyn oude vader, wien de dood reeds op de lippen zweef+
de , hem al flervende de aanmerkelyke gefchl'edenis van zyn
vrycn verhaa :de, had by dien trek van valsch vernuft maar
moeten weglaten, daar de oude zest, dat by, by bet eenst gezicht van zyn liefje , in dat ogenblik de baa.uitt van 's werelds
oordeel niet zou gehoord hebben , bl . y . Een kind moot zym
vaders zwak toch !lever maar nict aan den dag brengen .
Dan wy vrezen indedaad voor MCVroaw STERNBERG, fchoot;
bet joist niet waarfzbynelyk is, dat zy deze Recenfie lexeu
gal ; dan of hot ongetuk dit wilde, zo willen wy ons best
doen, of wy ors met haar niet weder verzoepen kunnen, en
fchryven daarom hier nu af, (en dit diene to gelyk voor den
Lezer tot ene proeti e) hoe haar echtgenoot hares perfoon befchryft, midst by haar bet eerst had ontmoet, bl . 22 .
„ Zo fload zy voor my, als de koningin des !evens, als hot
„ ryzig evcnbeeld der eerfle moeder van hqc menfchelyit gw
„ ilaci:t, niet dartel en verblindende , maar met zulke edele
„ trekken . daat zy my wegileepten . Hare oogcn waren de
„ fpiegels hirer ziele . Een gloeijend verlangen vlamde in de.
„ zeIven . Haar 'oorhoofd was verheven, haar news voigens
„ de Griektche wyze, en haar mond tot kuscbjes gevortnd .
4
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• Op hare wangen pryk'te de bloeivolle kracht der lente, en
„ bet rood eens zoinerfchen morgens . Mollig en zagt , air.
• fluweel, zwol bet vleesch barer fchoone leest ; blank , als
• de vlokken des fneeuws, blonk de huid, die haar omkleed• de , en zo rein als bet blaauw des hemels kronkelden hare
De
,, aderen door bet weefzel . haars fchoonen ligchaams .
• evenredige vorming barer gantfche geftalte verheerelykte dit
• fchoone fchepfel . De bekoorelyke fchikking van haren
• halsdoek liet de volheid der melkheuvelen vermoeden, die
• onder denzelven verborgen lagen ; en hoe weinig zou ik
• zelfs aan bet geheel recht doen , offchoon ik Salomons
• fchilderingen wilde navolgen 1 Haar gang was vol majefteit,
• doch niet gemaakt ; haar toon zuiver , en de klank barer
• itemme welluidend . Zy fprak met vernuft , en hare toe• fpraak fcheen den zagten Loon der harmonika gelyk, die de
• ziel verrukt, en bet hart tot de hoogfte gewaarwording,n
• ftetnt. Geen tranen bevogtigden hare oogen, wanneer zy
• over de dood van haren oom fprak . doch haar vrymoedig
• en openhartig voorkomen hetrok zigthaar, bet mes vial
alleen hare borst verkropte ha• haar uit de hand, en
• re tranen . Zy had gelezen , dit leerden hare gefprekken .
• Zy bezat zedekennis en vereerde den Godsdienst . Edele
• gevoelens gaf zy ons ten disfert, en innerlyke ware verheu• ging over de fchoonheid der nature was de fpecery in het
gebruik der Chocolade ."
~~ De Vertaling is niet kwalyk uitgevallen ; de zwaarmoedtg.
boter, bl . 132, en bet noodzakelyke van den wyn tot de op .
voeding, bl. 96, (au$uhrung zal bet Hoogduitfche hebben)
evenwel uitgezonderd . De Burgers BARTHOLOMEUS REKKER en
JOHANNES VAN DER STAM, die to zamen deze Vertaling heb •
ben bearbeid, hebben zich y in de opgave der boekverzameling
van Mevrouw STERNBERG , ene aanmerkelyke verandering
veroorloofd, ten einde gelegenheid to hebben , om ook her
Foetisch Magazyn van den Boekverkoper UYLENBROEK to
kunnen recommandeeren . Waarom bet geheel Diet een vaderlandsch Weed aangetrokken , en bet toneel verplaatst op den
vaderlandfchen grond y Misfchien doen zy dit wel , wanneer deze
eerfte Druk zal zyn uitverkogt ; en dan zal de berekening der
jaarlykfche uitgaven , Hoofdfluk XVII , zeker nog al enige
verandering vereifchen , en zy 'er vooral wel op verdacht
zyn, om enen aanmerkelyken post daarop to brengen voor
gewme en buitengewone geldhefngenl
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be Hertog van Monmouth, Tooneelfpel. Gevolgd naar hot Fransch,
door D . A . VAN DR WART. Te dmf eldarn, by P . I . Uylenbroek .
In 8vo. 8o bl.
van Monmouth, uit f aatzucht den oorlog voerenDedeHertog
tegen zynen Vader, den Koning van Engeland, ont .
vangt in eenen veldiiag den geduchtften nedr1aag, en heeft nauw .
lyks gelegenheid om langs zekeren weg to ontviuchten na de
but, alwaar zyne Minnares, Fanni Shaftsbury, hem met angst
verbeidt . Ben bericht, dat zyn hoofd op prys gefteld, en eon
aantal krygslieden hem zoekende is, doet hem, op bet fmeeken
van Fanni , met zynen getrouwen Dienaar Hervey vluchten ;
doch daar deze door vermoeijing van den Hertog afgeraakt is,
kornt de laatfte albs n in eene woesteny aan , waar by echter
cen jong Boerinnetje vindt, die hem, ais een' van bet leger
verdwaalden Officier befchouwende, op de minzaamfte wyze
bejegent, en van fpys en drank voorziet . Terwyl zy bier mede
bezig is, komt George, de Minnaar van Sara, (dus beet bet
Boerenmeisje) by hen , doet Sara eenige verwyten over haar
onderhoud met den vreemdeling, en dreigt Monmouth (dien by
voor een' der Rebellen tegen den Koning houdt) by den Rechter to zullen aanbrengen. De Hertog maakt zich bekend, en
George valt hem to voet , met betuiging, dat liefde voor Sara,
en de vrees van haar to verliezen, hem tot deze bedreigingers
hadden vervoerd . Intusfchen komt Robert Edwidge, de Vader
van Sara, om haar en George to zoeken ; en daar Monmouth,
door zich in een' grot to verfchuilen, niet gezien wordt, begint
Robert toevallig over hem to fpreeken, en gewaagt, zyner nabyheid onbewust, met eenige hardheid over zyn flecht gedrag
jegens den Koning , zynen Vader : op eene bevallige wyze
maakt George aan Robert de nabyheid des Hertogs bekend ; en
deze Robert, zeer verbaasd van Monmouth daar to zien, biedt
hem nu zyne hut ter fchuiinlaats aan, zullende by zich van
boerenkleding voorzien , en alzoo doorgaan voor eenen Zoom
van Robert, die reeds fints veele laaren zynen Vader verlaaten hadt. Monmouth neemt dir. aan , en volgt zyne befchermers, langs eenen omweg. Naa de hut bereikt to hebbea,
hoort Monmouth, dat Robert by Milord Halifax gegaan is, on
cen' gevangenen to zien , die hem wenschte to fpreeken. Ro.
bert verhaalt, by zyne terugkomst, aan George, dat doze gevangene zyn Loon games is , die, door een' O1 cier van de
party der Rebellen, tot defertie verleid, en in gevolge daar .
van ter dood veroordeeld is .
Schoon zy dit geval uic
heuschheid voor Monmouth verbergen, bemerkt deze echter de
flille finart zyner vrienden, en dringt zoo lang by George aan,
tot deze 't hem meldt. Deze gebeurenic treft Monmouth, ea
by
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by verzoekt George om aan Halifax een briefje to brengen ;
dit doet dezelve, en cenigen tyd daarnaa komen 'er foldaaten
em, Robert gevangen to neemen, hem befchuldrgende van Mort%
mouth verborgen to hebben .
Robert onrkent dit ; dock de
Alderman der foldaaten toont hem cen briefje van delren
inhoud
,, Monmouth is , versnomd , in het hails van den Pathter
Robert Edwidge verborgen , die de vryfpraak zyns Zoom ver.
.oekt, tot loon van het bericht , dat by ltiermede geeft ."
Dit ontflelt Robert nog meer ; doch Monmouth nadert, en
ontdekt zich : nu bemerkt Robert, dat Monmouth, door Gearge van bet ongeluk zyns Broeders James onderricht , zich
voor dens behoud heeft opgeofrerd . Monmouth neemt afl'cheid
van zyne vrienden ; en op 't oogenblik dat by zich in de
hander der foldaaten overgeeft, kowt Fa nni met Halifar , en
deze brengen Monmouth de vergiffenis des Konings, dewelke
Fanni voor hem verworven hadt ; ook flelt Halifax, op last
des Konings, James in vryheid . Monmouth verzoekt voorts
aan Robert , om George met Sara to vereenigen , neemt de
zorg voor bun beflaan op zich, en belooft dit edel gezin zyne
duwzaame vriendfchap.
Het gul onthaal, 't weik Monmouth by de braave Familie
van Robert geniet , zyne zdelmoedige belooning daarvoor ,
door zyn eigen leven , tot behoud van dat des Zoons van zy.
nen weldoener , in de waagfchaal to flellen , en de gunftige
ontwikkeling voor alien, maaken dit Tooneelfpel vry belang.
ryk ; echter gelooven wy , dat hetzelve zich beter zoude laaten
fpeelen , dan bet zich doet leezen .

Wandelingen door de Thuilleries, of Lotgevallen van drie be .
vallige Coquetten . Uit het Fransch vertaald Te dmfler•
dam, by G . Roos, r8oo . In 8vo. zoo hl.
ne beiaarde hoer , hopende dat de neederige bekendtnis ,

die zy van hare enisflappen komt of to leggen, haar 'er
E
de vesgifenis van Can doen bekoornen, geeft bet greerd publiek

bericht , dat zy ene hoer is , zowel als twee van hare vriendinnen . Alle drie zyn, zo als dat van ze :ve fpreekt, ongelukkig verleid ; alle drie doen eindelyk nog een ryk hutvlyk ,
waarop zy toch alle hopen ; en zy zegt oat zy berouw heeft,
gelyk iedere oude hoer dat zegt . Dit is bet hoofdzakelyke
van dit boekje , bet welk met zo weinig geest gefchreven
is , dat wy in ernst geloven, dat het door zodanig cue is op •
gefteld .
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LETTER-OEFENINGEN .
De Theodicde van Paulus, of de rechtvaardigheid Gods
door bet Euangelium uit het gelocf,, aangetoonda t o ,,
geloof, in cenige aanlnerkingen op deszelfs Brief a,,r4
de Rorneinen, net cone nieuwe vertaling en parap ..1Zfe . Door J . T . VAN DER KKEb7P, Med. Do6t . Przdikant by de Schotfclie Hervormde Kerk in Engeland,
afgezonderd tot den dienst der Heidenen . Ilde u cc
Te Dordrecht , by A . Biuslis er1 Zoon , 1800 . i>>
gr . 8vo . 3 J7 bl. , behalven cone l'oorrede van den
Heere ii . J . KROM, van XCII bl.
Toofdtl. VI : 4 wordt overgezet : „ Wy zyn derhai,on,
l orn den flood, met hew door den doop be,'raave :; ,
opdat , gelyk Chriozus in de heerlykheid van den I is se
uit de dooden is opgewwekt, wy dus ook in cen nioziw
ven zouden wandelen ." Iletgceri vervol ;;et
due wi rdt
omfchreeven : „ En hoc wy om die reden in den waterdoop vertoond worden a?s t et Christus b .-g;aavco
wordende, to kennen geevende , dat wy, icnuun gc!lorven, even gelyk by in den aaat des doods, naar J en
geest, en vry gemaakt van de zoede, leeven, urn d ::
;; , en npendyke recbt ..i t`,tit:ezlfdhrykopwein
ging , welke hem to beurt gevallen is, insgelyks net
grond te kunnen hoopen ."
H . VII : 16 . „ ,'inch, indien ik dat doe, hetgeen ik nice
soil, flcmmc ik overcen net de wet, omdat zy bill,! is ."
B1 . 4I2, aI3 worst over H . Vill : a6 aangeteel .cud :
„ Die geest zelve getuigt met, enz . Getuigen is to zeg ;;cu
bewyzen geeven : " „ de werken, die ik doe, Czegt jt
sus) Joan . V : 36 . getuigen van my, dat is, toonen aan,
dat my de Vader gezonden heeft ." „ De geest van den
geloovigen, dat is de gezindheid van zyne ziel, geruigt,
geeft to kennen, dat by cen kind van God is . •D it 4~e
tuigenis is op zich zelven aangenierkt zeer zwak, niet,
om dat bet gevolg, hy, die in de wet van God bedua c ;a
fhept , is eon kind van God ; niet doorgaa ; maar oo
LETT . IiicO . t.?Ci. 15,
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dat bet grondbeginfei zelve , ik fchep behaagen in
de wet Aran God, niet zehi n betwyfeld , en van on .
echtheid vordacht , kan worden ; nnaar de zaak krygt
eerie gansch andere gedaante, wanneer de 11 . Geest dit
getuigenis met zyn lLetuigenis bekrachtige, dat is wannicer de H . Geest zich ontdekke als de ooriprong van
dat grondbeginfel ."
Over vs . Y7- „ Niet bet ontvangen, of niet ontvangen,
van den H . Geest maakt hen tot erfgenaamen, maar huene aanftelling by Testament, 't welk geen kracht heeft,
dan door den dood van Christus ; nict alleen, om dat
de natuur van een Testament dit medebrengt , maar
ook, om dat de in dit Testament verklaarde wil van
JESUS onwettig zyn zou, en bet Testament onbefbanbaar ; ten zy de dond van Christus de fchuid der zonden, die voor bet verleenen van den H . Geest gefchied
zyn, wegneeme, zie VII : 4 . Zoo dat zy, die den H .
Geest voor den dood van JLsus ontvangen hebben, denzelven flechts in vrucht-gebruik hadden 1, tot dat zyn
tweede Testament by zynen dooi bet zelve confolideer .
de, en bet vrucht gebruik in eigendom vcranderde ; terwyl zy daarentegen, die, offchoon zy by zyn Testament
als erfgenaamen benoemd, en hunne naamen, als behoo .
rende tot de geenen , die hem door den Vader gegeeven wares, in de hemelen gefchreeven zyn, echter den
geest na zynen dood nog niet ontvangen hebben , als
eigenaaren aan to merken zyn, welke bet onderpand der
erfenis nog niet verkreegen hebben ."
Over vs . r9 . „ K7, 'o-,5 duidelyk bier een gewrocht
der fchepping : doch hoe uitgeftrekt ook de beteekenis
van
ditgeloovigen
woord zyn Diet
moge,onder
leert
ons het zyn,
23 vets,
dat
'er de
begreepen
offchoon
ook deze zich met de algemeene fchepfelflem vereenigen, en h°t zo vs . unit 'er de vrywillige dienaaren der
zonde ingelyks van uit ; terwyl de geheele t'zamenhang
bet tot die geenen der overige ichepfelen bepaalt,
welke vatbaar zyn voor genoegen en ongenoegen : om
welke reden ik her door gedierte, en al wat leeft, geparaphrafeerd heb, door dit byvee fel bet tot de eenvoudige beginfelen der lichaamen insgelyks uitfirekkende ."
Vs . 26, n7, Vertaaling : „ Me-tar ook trekt zich de
geest van zyne zyde op dezelfde wyze mode onze zwakhedern
aan : want dat , wat W bidden zullen , weeten wy niet,
,,elyk hot bchoort : maar de geert zelve bids voor on: boyen
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'Iran de ftraakloozc zuchtingen uit . En hy, die de liar .
ten doorzockt, weal, velke do bedoeling van den geest zy,
dal by ter oorzaake van God voor heiligen bidt." Oni
fchryving : „ Even als vooren komt ouk bier wederom
de H. Geest ons onvermogen to pulp : want als bet zelve ons Diet toelaat , de eigenlyke hinderpaalen, welize
de voltrekking van ooze gelukzaligheid beletten , etc
de middelen , welke best gefchikt zyn om die uit den
weg to ruimen, op eerie betaamlyke wyze Gode voor
to ttellen, vervult de t-1 . Geest doze onze to kort komin .
gen, en verandert onze zuchtingen, welker tneening wy
onder geene bewoordingen zouden kunnen brengen, in
een bepaald , en wel ingericht, gebed , waar mede by
in ooze piaats voor God verfchynt, zo dat zyn
roep de gebreken van ooze zuchtingen verdoove . En
'by ., voor wien Diet verborgen is, wat 'er in ons
binnenf'e om aat, weet ook , met welk e .n oogmerk ,
en met welke verzekerdheid de Geest bier in wetkzaatra
zy, en hoe by, voor de belangen der heiligen i •l u,uoude, de verheerlyking van God als zyn h' gtte dueleinde met eene onweerftaanbaare kracht buhartige .'
In
de aanteekeningen op doze plaats wordt, onder anderen ,
tot t}aving van deze verklaarin , gezegd :
rxE, EY,z
yx«pm zegt, naar de letter, overbidden, to weeten, wan .
veer men Evrzvxx ;4y in de beteekenis van bidden neernt,
zie bier van vs. 34 . Het is PAuLUS eigen, zich van
di p (over) in de t'zamen11eliing op eene wyze, welke
anders Diet zeer gewoon is, to bedienen . In dit zeifde
hoofdftuk ontmoeten wy dus vs . 37 ~ : cpvtxav over over_
winnen H . V : 20. u1reo'fEpir7Ev over overvloedig zyn H .
X 1 1 : 3 . u'-papov -Etr overwys ''yn n fhest . 1: 3 • o~rE avSavE~r
over groot worden Phil . 11 : 9 . ~vipvSci' over hoOg doen
vorden, enz . De overzettingen van deze plaats, weke
ik thans in myn bereik heb , drukken zich bier op eene
2eldzaame wyze uit , en fchryven alle net zuchten aan
den H . Geest zelven toe ; niet tegentl:aande PAULUS
bier duidelyk bet zuchten der geloovigen, waar van by
vs. 23 gefprooken had, bedoele . Doze wonderlyke vertaaling verdonkert ten eenenrnaale de meening van den
Apostel, en fchryft aan den H . Geest jutst bet zeifde
gebrek toe, bet geen by indedaad gezegd wordt to vergoeden . Y ` -rEpEYTV,%U.yet SEVaneeiS zegt hit zelfde als Err,,x a.
YEi9 U7rEO S=VayK&6 : en , offchoon ik
Diet ontkenne , dat de
H . Geest als werkmeeester van deze zuchtingen kan aanV v
go
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gemerkt tvorden, zoude bet echter even onvoegzaatn zyrt
to zeggen, dat by zuchte, als dat by geloove, niet to
genttaande by bet geloof to wege brenge ."
Over vs . ;2 . „ Daar is een zeker flag van Christenen, welke van gedachten zyn , dat men dit gefchenk
niet kan deelachtig worden , zo men bet niet aanneeme,
Dit is iets, 't geen van zich zelven fpreekt. Hoe toch
kan een klomp klei de gedaante van een pot verkrygen,
zoo by die niet aanneeme? maar, wanneer zy zich verbeelden, dat niemand dit gefchenk cn :vangt, voor dat
by zich gezind toone om bet aan to neemen , en van zyne
zvde eene pooging doe om bet zich eigen to maaken, met
d 6n woord, zich in dit aanneemen niet volftrekt lyde .
lyk gedraage , bedriegen zy zich op eene wyze, welke
hunne vyandfchap tegen de vrye genade Gods ten dui .
delykften kenmerkt . Deelt God dit gefchenk niet zomwylen med a n kinder n, welke, ge n onderfcheid tusn
fcben hunne rechte of flinkehand weetende, geenzins in
that zyn om op eene redelyke wyze to verkeercn omtrend bet gees bun gefchonken wordt ? en ontvangen
Pict alien, die de genade Gods deelachtig worden, dit
gefchenk volmaakt op dezelfde wyze, als die kinderen?
zoo dat b y , al ware by de fcherpzinnigfte wysgeer,
die bet op die wyze niet ontvangt, (Vader! ik dank u!)
geenzins in 't Koningryk Gods zal ingaan . Daarenboven, wie zyn zy, die dit gefchenk ontvangen? immers
geene geloovigen, of rechtvaardigen, of zulken, welker begeerte naar dit onuitfproeklyke goed zich uitftrekt,
maar ongeloovigen, welke eenen afkeer hebben van God
en zynen Zoon, welke dit gefchenk aanneemen , gelyk
een dood lichaam eene menschlyke ziel aanneemt : dood
lichaam, zegae ik ; want men moet niet denken , dat
de vyandfchap , welke in bet hart van den dierlyken
mensch woedt, in bet aanneemen dezer gifte den geringften weeritand biede."
BI . 307- 317 leest men eerie breedvoerige aanteekening over H . IX : zr , daar de Schryver meent, dat
Paulus ons , door de gelykenis van den pottebakker,
meet dan dene gewigtige leerftelling onder 't oog
brengt : „ I . Dat God zoo we], en op dezelfde wyze,
kwaade als goede menfchen voortbrenge , even eens
oorzaak zy vian hunne boosheid , als van hunne deugd .
a . Dat bet fcheppen van kwaade menfchen geenzins
flryde met de oneindige volmaaktheid Gods , en de
boo-
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booze achting, welke wy den oneindig goeden, wyzen
en machtigen Formeerder van alles verfchuldigd zyn .
J . Dat het doeleinde van God, in bet fcheppen van
booze menfchen , niet zy bet nut, bet welk derzelver
inedefchepfelen uit bun trekken ; maar dat Hy hen, om
zyns zelfs wil , doe beftaan . 4 . Dat de gewrochten
der fchepping gevormd worden uix eene eerile ftof, welke Diet gefchapen is , gelyk de klei geen gewrocht is
van den potbakker . 5. Dat, offchoon de geestlyke zielen , by herCcheppmg en vormverwisfeling, uit voorbebtaande dierlyke zielen in de wedergeboorte ontftaan,
zy daarom niet minder uit niets gefchapen worden , dan,
de dierlyke zielen zelve, welke men geenzins uit voorbeftaande zelfftandigheden acht to ontftaan , even gelyk
bet vat ., 't welk JEREMIA H . XVIII : 4 uit een klomp,
welke to vooren reeds de gedaante van een ander vat
bekomen had , to voorfchyn zag komen, uit de zelfde
klei gemaakt wierd, waar uit bet voorige beftaan had .
6 . Dat, nademaal zoo wel zedenkundig goede als kwaade
wezens uit eene en dezelfde ftof gefchapen warden, bet
gebrek, 't geen wy zedenkundige onvolkomenheid gewoon zyn to noeren , niet dan nict zeer veel bepaaling
aan de ftof kan worden toegefcbreeven , fnaar aan de
gedaante (form), welke zy door de fchepping ontvangt .
7 . Dat, gelyk de potbakker , wanner by de gedaante
en eigenfehappen bepaalt , welke by aan zyne klei geeven wil, dezelve aileen als klei aanmerkt , welke geene
gedaante heeft, God even eens by zyn befluit alle de
emdige wezens als niets.., zonder gedaante, dat is, als zodanig onmogelyk , aanmerkt, zoo dat niets buiten Gad
bet vooxwerp zy van zyn befluit, en de verfchiilen der
boven en ondervaldryvers voor ons geen ftof van on .
derzoek kunnen opleveren . 8 . Dat 'er van niets buiten
God eenige beweegreden kan ontleend worden, welke
op de bepaaling van zynen wil invloed zoude kunnen
hebben ."
Tot goedmaaking van de ftelling , die onze
Schryver meent by Paulus gevonden to hebben , dat
God in de zielen der ;nenfche ;r deugd en ondcugd veroor,
zaakt , op eene gelyke wyze, als een pottebakker naar

goedvinden verfchillende gedaanten aan zyne kiei geeft,
laat by deze oplielderingen volgen
r . IJ'anneer God
zedenkundig goede of kwaade zielen fchept , doet fly alleen
dat gene workelyk (ac'tu) bellaan, 't geen to voren , in
.nac/t , (potentia) in de Jlof be/lond 2. God fchept ,
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;, ch o ;2derhoudt geen kwaad ,
;r

maar niets dan goed, of

fchoon , bet geen gefchapen wordt , en tot beflaan komt,
in 't afgetrokken , kwaad fchyne. 3 . De dierlyke mensch,
ujanneer by zondigt, handelt , in zyne orde , zoo volkomen vry , als de hoog/le goedhcid, in haaren oneindig meet
verheeven rang, vry handelt, wanneer zy weldoet . 4 . Booze menfchen zyn alle , en altoos fchuldig ."
Welk alles, mer veel fcherpzinnigheid, uitgeploozen , en op
de Leer van Paulus toepasfelyk gemaakt wordt .
Over H . IX : 22 .
, God verdraagt dus de voorwerpen van zyne gramfchap onverminderd zynen toorn ,
en zyne verdraagzaamheid is als bet fpannen van een
boog, op dat de pyl des to dfeper zoude treffen ." En
vs . a3 .
„ Rykdom der heerlykheid Gcds in de vaten der genade geeft niet to 1:ennen de volftrekte groot .
te dier heerlNkheid, maar bet betreklyke overwigt, bet
buitengewoone, bet onderfcheidende z~.T£PfT~4' ) van de
gunst, welke den uitverkorenen to beurt valt, waar van
het denkbeeld verdwynt , wanneer zy Diet voor aller
oogen met de vaten des toorns oorfpronglyk gelyk gefteld worden ." „ Alle menfchen zyn in hunnen oorfpronglyken that aan to merken als nieuwe aarde fchocels , welke alle nog onverglaasd zyn ) en waar van
'er flechts fommigen naar goedvinden van den potbakker
verglaasd zullen worden ; die derhalven als voorbereid
.,
om dit verglaas to ontvangen gerekend kunnen warden
terwyl de overigen , die ruuw zullen blyven , als reeds
voltooid zynde moeten word-In aangezien ."
Maar dit zy genoeg , om de Theodiede van Paulus,
door Dr . VAN DER HEMP, to leeren kennen .
,flanmerkingen op het Request der Roo,nsclgczinden, tegen
dat der Gereformeerde Gemeentens , nopens den eigendom der Geestelyke Goederea era Fondfen . Door L . P.
111om to bckomen . In gr. 8vo. r r7 bl.
De Gemagtigden van eenige Nederduitfche Hervormde
Gemeenten hadden, in 't begin van dit loopende jaar,
zoo voor zich zelven, als uit naam der meeste Gemeenten, welke gewoon zyn met bun Clasficaale Vergaderin .
gen to houden , aan de eerfte Kanier van bet Vertegenwoordigerd Lichaam des Bataaffchen Volks een Request en Bylagen ingeleverd, inhoudende, met aanvoering
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ring van redenen , dat de daarin vermelde Geestelyke
Goederen en Fondfen zullen blyven bet wettig cigendorn
der Hervormden, en alzoo gedeftineerd ten behoeve van
de Gemeenten, welker Ledraaren, Weduwen en verdere
onkosten van hunnen Godsdienst daaruit plegen betaald
to worden . Hierop , twee maanden laater, een declinatoir advis van bet Uitvoerend Bewind gevallen zynde,
werd van wegen de Gemagtigden uit de onderfcheidene
Gemeenten, op den 2 July, een nader Request ingeleverd, waarin dezelve hunne aanfpraak hernieuwen, met
verdere voordracht, om, of de uitvocring van her vierde
der Additioneele Artikelen tot eene nadere herziening
der Staatsregeling op to fchorten, of de zaak in gefchil
aan een gewoon richterlyk onderzoek over to laaten .
Nu meenden de Roomschgezinden , aithans eenigen van
hun, niet ]anger to mogen flilzwygen . 'Er werd , ten
hunnen behoeve , een Request ingeleverd , waarin zy
beweeren, dat die Goederen en Fondfen simmer to voren in iemards ei„endom hebben geweest, hedcn niet
zyn, en Noortaan daarin niet gerechtlyk kunnen vervallen . „ Toen Dog de Roomsch Catholyken Bewindvoerers hunner kerkelyke goederen waxen ," zeggen zy ,
„ bezaten zy dezelve in diervoege, en in then zin, als
ze hun, by de kerkelyke en burgerlyke rechten, toegekend werden . Zy genooten dorzelver vruchten, op voorwaarde, dat zy daarvoor die Kerkdienflen moesten verrichten , welke hun de wil des vermaakers, nevens de
Kerkordening , voorfchreef, Maar beide deze rechten
houden, dat kerken en kerkelyke goederen niemands eigendom zyn .
Res nullius.
Dit is bet Grondrecht, om
van bet ,7us canonicum niet to gewaagen , by de hefchreevene rechten bekend .
Infl . 7'ur. Lib . II . Tit.
I . §7en8 ."
Tegen dit Verzoekfchrift der Roomschgezinden zyn
de Aanmerkingen , in 't ftuk voorhanden , ingericht,
Men vindt hetzelve in zyn geheel achteraangevoegd, en
in de byzonderheden ontleed , met oogmerk , om den
hoofdzaakelyken inhoud, op zulke gronden , waartoe de
Stellers zelve aanleiding geeven , to wederleggen . De
ongenoemde Schryver legt, daarin, eene meer dan ge .
meene historiekunde en kennis van rechtwi aan den dag,
waarvan by zich met zeer veel fchranderheid weet to
bedienen, om de zaaL ten voordeele der Gereformeerden, die, op grond van 't recht en de vryheid, bun .
V v 4
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(?cor de Staatsregeling en bet vierde der Additioneele
Artikelen vergund, hunne , zoo zy meenen, gegronde
aanfpraak op de Geestelyke Goederen willen laaten gelden, beflist to krygen . Onderfcheidene byzonderheden,
die tot de hoofdzaak min of meer betrekking hebben,
worden, in deze Aanmerkingen, in zoodanig licht geplaatst, dat wy elk, die onpartydigheid genoeg bezit,
otn dezelve in bedaarde overweging to neemen, de leezing aanpryzen .
De Schryver verzet zich voornaamelyk tegen de bovcngenoemde hoofdtl:elling, in bet Verzoekfchrift ten
i ehoeve der Roomschgezinden opzetlyk beweerd, en
t+ .ont ecrst aan , wat de Romeinfche Wetten al onder
de benaaming van res nullius begrepen ; waarop by dan
vervolgends tracht to doen blyken , dat de Verzoekers,
,,et bet aanhaalen dier wetten, en met de uitzonderingen,
die deze wetten , ten aanzien der res facrae , 'er byvoeqcn , hun eigen fleizel om ver werpen ; en eindelyk het
b ;;fluit opmaakt , dat zy , in de toepasfing dier wetten
<,p de Geestelyke Goederen , zich merkelyk verzonnen
i cbben . Te beweeren , dat zoodanige goederen , die ,
volgends de Romeinfche wetten, res nullius zyn , (dat
is , ongeeiscr>dc goederen , die geen eigendom zyn van
particuhere perfoonen) daarom geheel voor geen eigendotn vatbaar zyn, of geheel geene eigenaars hebben ; dit,
zcgt by, ftrydt tegen de natuur der zaak , en tegen alle
bekende rachtcn. G!en privaaten eigenaar hebbende,
vervallen zulke goederen aan 't land, of aan de natie,
t zy over 't geheel en volftrekt, 't zy tot zoo lange ,
't dat de eigenaar zich opdoet ; en maaken dus , wel
vtirre van aan geen eigendom onderworpen to zyn, den
Nationaalen Eigendom uit . Dat dit de leer is van 't
~ :,heele Europifche Staatsweezen , zoekt de Schryver
der Aanmerkingen , vooral uit Grotius , op wien zich
de Roomschgezinden geheel verkeerdelyk beroepen hadden , to bevestigen . En op dien grondflag houdt by,
,_enigzins verfchillende van de gronden, waarop de Verzneken der Gemagtigden uit de Gereformeerde Gemeenten inzonderheid rusten , ftaande , dat , by of met de
+,prichting der Republiek , alle Geestelyke Goederen en
Fond fen, die niet als wettig eigendom in handen bleeven van particulieren of van geihchten , zyn geworden
Nationaale Eigendom ; zy zyn geworden nationaale goedcren ; en als zoodanige hebben toen de geenen, die
t Be-
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. Rettuur in lra ;1dc{a haddera , ais r:cprefent,;erend'e de,
gei~aeele Natie , over dezelven gedisponeerd - i y ftelt
vast , dat die Geestelyke goederen , voor dat zy natio .
naal wierden, waarlyk zyn geweest in 't bezit en eigen~Iom vann de geestelyke corporatien, kerken en geftichten
der Roomfchen bier to lande ; dat dezelven by de Reforniatie overal . gefecularifeerd , en aan de vorftelyke of
N itinnaale fchatkisten zyn vervallen, en d :it de Vorftcn
of d,, Natien dezelve , als zoodanig , hebben doen dieneu , r . om de n)g gebleevene en lecvende Geestely
ken, mannen of vr,uwen, geduurende hun leeven lang,
daaruit een behoorlyk un,leihoud to verfchaffen ; s . om
uit dezelven 's Lands noiden ie verhelpen , of , gelyl ;
Gro!ius bet uitdrukte, tot L411dmcer en anderc noodzakclykhede gebruikt tc wordc ;a ; 3 . om daaruit de bedienaaren van den publieken , aangenornel Godsdienst, die
torn de nationaalc Godsdienst wierd , behoorlyk to onderiiotiden, en om ook Dog , daar 't mogelyk was , at .
men en behoeftigen by to ftaan ; dat de Geestelyke en
.-re aangeflagen Goederen , ledert 1 577 , weezenlyk
and
zyn aangemerkt, als behoorende tot 's Lands Goederen,
ot', gelyk men zegt, tot de Doameinen van Holland, offchoon zy altyd afaonderlyk zyn gehouden, en als zooJanig gebragt zyn under eenen afzonderlyken Omanget , of Rentmeester der Geestelyke Goederen ; dat de
bezitting derzelve door de belyders van den Gerefor-,
meerd~n, dat is toenmaalig Nationaalen Godsdienst, door
d n Nlunfterichen Vrede is bekrachtigd ; dat de Staaten
do oefening van den Ronmsch Katholyken Godsdienst
nier op eigen gezag, n,aar op 't gezag der gantfche Nari als Repre(entanten derzelve, vernietigd hebben ; en
dat de Geretorr :eerde Godsdiensr, van dien tyd af, de
Nationaale G Osdienst is geworden . Do redenen, waarop by beweert , dat de Gerefor neerde Godsdienst .,
van then, tyd of , voor den Nati9naalen Godsdienst is
gelipuden ., zyn de volgende : . 1 . Doze Godsdienst is op
puublaek .gezag der toenmalige Staatea, al Repr~e;fentanten der N atie , gevestigd en gehandhaafd, en by verb onden en verdragen geffaafd . a . Do Natie, als Natie, beeft voor dien Gereformeerden Godsdienst, jaaren .
1! og, tegen Spanje geftreeJen , en goed en bloed opgezf°t . 3 . Hot is ook , zelfs door de Voikstelling federt
1799 , bewezen , dat verre bet meerderdeel der geheele i3ataaf i:he Natie dien Gereforme ;reed Godsdiensts
is
`% v .5
to ,--
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toegedaan ; terwyl ook ver bet grootfte gedeelte der.
IRoomschgezinden, die 'er tegenwoordig, althans in Holland, zyn, van laatere ingekomene vreemdelingen afkomftig is ; zynde 't getal der geenen , die, ten tyde
der Hervorming, bier to lande Roomsch gebleeven zyn,
uitermaate Bering geweest , en daarentegen de Hervor .
ming genoegzaaru algemeen aangenomen . 4. De Munfterfche Vrede , 1648, met Spanje , is met aangegaan ,
dan nadat de Koning van Spanje, ftilzwygende afziende
van zyne vorderingen en herhaalde poogingen, oin den
Roomfchen Godsdienst, met deszelfs aankleeven , in dit
land to herftellen , zich bereid toonde , om van zyne
zyde de Natie voor vry en onafhatigfyk to verkiaaren,
en dus haar in 't genot to laaten van Vryheid en van
Godsdienst, zoo als by toen gebruikt en beleden werd .
5 . Kort na den Munflerfchen Vrede, op de groote Verg.:dering der Bo,-,dgenooten in 1651, wierd die Nationaale Godsdienst verder bekrachtigd .
Op foortge .
lyke wyze tracht de Schryver al bet ter nedergefieide
met bewysredenen to ftaaven, die bier en daar vry wat
van den meest aangenomen denktrant verfchillen , doch
desniettemin door alien , die over de zaak in verfchil
alle noodige opheideringen begeeren to ontvangen , en
wel inzonderheid door hun, van wien de eindelyke befchikking over de Geestelyke Goederen en Fondfen zal
afhangen , wel verdienen in aanmerking genomen to
wordev- 't Schynt vreemd to luiden , dat een Schryver , die 'er verre of is , van goed to keuren , dat
men de Geestelyke Goederen voor Nationaal wit verklaaren, met zooveel ernst de ftelling verdedigt, dat die
Goederen reeds tang Nationaal geweest zyn . Maar by
duet dit in een geheel anderen zin , omdat by den Gereformeerden Godsdienst voor den alleen Nationaalen
Godsdienst houdt, en de Natie, befchouwd als een
corps morale, wit aangemerkt hebben, als dezelfde gebleeven ; waaruit volgt , dat de Goederen van die Natie , waarover zy door haare Reprarfentanten eenmaal
tot bepaalde gebruiken heeft gedisponeerd , tot geene
andere einden, dan waartoe zy reeds voorheen bef'emd
geweest zyn , mogen dienen . Hy verklaart , door deze
vooronderftelling , geenzins de Natie in den waan to
willen brengen, alsof dus, by de Addirioncele Artikelen, iets was vastgefteld , waaromtrent de Natie geenzins bevoegd was zoodanige bepaaiing to tnaaken ; terwyl,
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wyl, 't Been, in het vierde Art . der Additioneele Artikelen, wordt verkiaard omtrent de Geestelyke Goederen,
met zoodanig byvocrgfel, zoodanige claujule, als in geene andere Artikelen is aan to treffen , nader bepaald is
Blyvende nogthans onverlet de aanfpraak, welke eenig Li&haam of Gemeente daarop nlogt maaken.
Brief aan den Rustenden Leeraar J . KRAMER, over zyne Gedachten omtrew de Pr-edestinatie , geplaatst in
het Mengelwerk der 4lgemeene Vaderland/che Let .
teroefeningen , voor het .7aar i8oo , No. X . In gr .
8vo . 2,} bl.
e Eerw . J.
Pietersz., Rustend Leer.
D
aar to Alkmaar , treedt bier ten voorfchyn alss
een yverig, hoewel betcheiden, Voorvegter van de Leere
KLINICHAMER,

aangaande de Godlyke Voorbefchikking , zo als dezelve , in bet voetfpoor van vroegere Godgeleerden , door
de Dordrechtfche Vaderen , als een grondartikel des
Geloofs der Hervormde Kerke, is vastgef}eld . Zoo wel
ten aanzien van de Perwerpinge als van de Verkiezinge,
verklaart by zich voor het fteil gevoelen ., 't welk, zonder eenig vooruitgezien Ongeloof of Geloof in aanmerking to neemen , bet toekomttig eeuwig lot der veroor .
deelden zoo wel als dat der vrygefprokenen, op Gods
Vryrnagt, of Willekeur, grondvest . In 't eerst tragt de
Eerw. KLINKHAMER Zynen Medebroeder to doen zien,
dat zy het in de hoofdzaak meer eens zyn, dan het
zich ., in den eerflen opflag, laat aanzien, en dus bun
gefchil op de lyst der Woordentwisten zou kunnen worden aangefchreeven . Evenwel bevlytigt by zich naderhand, oni des Eerw. KRAMER'S zwaarigheden op .te losfen ; 't welk dus onderftelt , dat 'er nog al cenig verichil plaats moet hebben . Een yverig voorftander van
bet Oude is onze Brieffchryver , en fchynt in het ge.
voelen to than , dat de Opfellers van het Hervormd
Leer1 elzel, als wares zy door den geest der Onfeilbaarheid gedreven , de algeheele waarheid volkomen gevat,
en voor de naakornelingfchap niets hebben overgelaaten,
dan in hunne uitfpraaken to berusten .
Immers by
fchryft : „ Zouden wy niet veiligst doen, dat wy ons
„ hidden by het Been in ooze Jeugd ons geleerd is ,
„ toes

624 J .

KLINKHAt1ER, PZ. 1EGEN J .

J

R AM.E R .

toen wy bet Leerfluk van de iVoorverordirnccring , naar
,, het gevoelen der Hervormcien Kerk vasthielden, vaor9 ; < elden en verdedigden, en men van dat Algemeen en
,, zelf svelmeenend Algemeen aanbod, niet ten minflen
99 zeer weinig hoorden fpreeken ; maar begrepen, dat in
en door de Prediking van bet Euangelle, op last van
,, Ci1RISTUS aan alle Volkeren to verrigten , aan ieder,
,, welke gebruik maakt van die predicting , wordt be,, Lend gemaakt, dat 'er ;mar een naaw onder den He-

„

mel gegeven is, in welken m4n moet zalig worden, en
,, dat de zaligheid in geenen anderkn is dan in CHRIS„ TUS JESUS, met een aanmaning tot her gelcof in hem

A , en bekeering tot hem, zonder welke , 41s de voorwaarde van her Genadeverbond, maar tevens gefchenlken van her eeuwig testament der genade, men niet
kan zalig worden, zoo wy, gelyk wy in onze Jeugd
geleerd hebben, her fluk nog begrepen, zouden 'er geene zwaari gaheden tegen de Leer der herwerping op .
,, ryzen . " I'egen deeze redekaveling , met de gronden
van bet Protetlantendom weinig tlrookende , zouden verfcheiden aanmerkingen kunnen worden aangevoerd . Doch
ivy hebben nu daartoe geenen lust .
JoHANNIS MULDER Laudatio Funebris GEORGII 000PMANS Franequeraa in celehri dicta Panegyri a . d .

XXII Septembris

CI3I3CCC,

Leovardia,

apud

D . v, d. Sluts, Acad . Typogr. Dat is : Lykrede van
TOHANNES MULDER Op GEORGIUS CUOPMANS, leFra
neker plegtiglyk in 't openbaar uitgefproken , op den
63 bl.
22 van Herfstmaand i8oo . &c . In

4to.

adat de Lykredenaar kortelyk had gefchetst, hoe

groot bet verlies was , 't geen de Stad en Hooge
N
hadden ondergaan, door her overSchool van
Franeker

lvden van den uitmuntenden Geneesheer en AcademiIchen Curator GEORGIUS COOPMANS , en verder met
eene bondige welfpreekendheid betoogd had , dat den
Overledenen , met her grootfte recht , behoorde toegekend to worden, die eenige waare zoort van Adeldom ,
die niet verkreegen wordt door Geboorte of andere toevallige omflandigheden, tnaar alleen door verdientlen , en
die evenredig is aan de grootheid van her algemeene heil ,
't geen
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't geen door iemand aan de zamenleeving wordt toegebragt, gaat by over tot eene meer uitvoerige verhandeling over de letteroeffeningen, her levee en de verdienften van den Overlectenen ; waarin wy hem, ten nutte
onzer Lezeren , welke then voortrefelyken Man niet
van nahy gekend hebben , zo veel de beperktheid van
dit Tydfchrift toelaat, kurtelyk zullen volgen .
GE'JRGIUS COOPMANS, Wiens Ouders waren GADZO
COOPMANS en HILLEGONDA AI>BEMA, wierd gebooren
to Maklurn, op den 17 van Zomermaand 1718 . In zyne vroege jeugd verhuisde by naar Franeker, en genoot
aldaar, op de Stads Schoolen, het openbaar onderwys in
de gelcerde taalen, met dat gevolg , dat men toen reeds
iets grouts van hem verwagtte . In den ouderdom van
zeventien jaaren kwam by, als Student, aan de Hooge
Schoolc aldaar , en genoot bet onderwys in de fraaije
letteren , onder do wydberocmde Mannen 1IEMSTERHuIS, W+rSSE' IVG en P . BURAIANNUS SECUNDOS ; gelyk
ook in de Wis- en Natuurkunde , onder de Hoogleer .
aaren Loge en DU BOis . Nadat by dus de gronden gelegd had tot de Geneeskunde , en zich in die voorbe .
. ;nichappzn met bet beste gevolg had gereidende Wee,,oefiend , begaf by zich tot de beoeffening zyner uitgekoozene Hoofdtluuie, en genoot daarin her leerzaam onderwys van de I--loo leeraaren Du iris en w . G . MUYS,
met tilt gebolg , dat by , in bet jaar 1 740 , met de
g rootih toejuiching, tot Do,`tor in de Geneeskunde
wierd hevarderd .
Niets had do Overledene meer gewenscht , dan dat
by insgelyks bet onderwys van den grooten BOERHAVE
zou hebben mogen genieten ; doch dit mogt hem niet
geheuren , dewyl dit Licht der Geneeskunde reeds was
uitgebluscht , eer by zich naar Leyden kon begeeven ;
werwaards by echter in bet volgend iaar vertrok , om
de Lesfen dier uitmuntende Mannen to hooren , welke
teen aldaar bloeiden ; van welke by niet alleen gebruik
maakte, maar ook van de kundigheden van den grooten
VAN SWIETEN en van den geleerden AB1tAHAIr KAAU
noERHAVE, met welken by in eene zeer vertrouwelyke
vriendfchap leefde .
Hy vertoefde intusfchen niet
]anger dan den jaar aan de Leydfche Hooge Schoole , en oordeelde zich verpligt , in voldoening aan
de dringende noodiging zyner Franeker medeburgers,
weg
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weder derwaards to keeren , tot bet oeffenen der Geneeshunde .
.1)us naar Franeker wedergekeerd , vestigde de Over.
ledene aldaar zyne woonplaats, en oeffende 'er de praktyk der Geneeshunde , geduurende den tyd van meer
uan vyftig jaaren, met bet beste gevolg, en met eene
zo groote vermaardheid, dat by alomme wierd geraad .
plcegd . De Armen bezogt by even vlytig ais de meer
vermogcnden, en bediende de laatften, zo zy maar eeni •
ge betrekking op hem hadden, ook al om niet ; zo dat
by onder de edelmoedige en belangelooze Geneesheeren
eene eerfte plaats verdient. Schoon gebrekkig cp den
gang, ontzag by regen noch wind, fineeuw noch bagel,
en zworf needs Tangs ftraat, ten diendle zyner m.e ;leburgeren . Voornaamelyk lag by zich toe op bet uitoefFenen der inwendige Geneeskunde , doch verwaarloosde daarom geenzins de uitwendige . Hy was een
der bekwaamlte en gelukkigfte Inenters der Kiiderziekte . In de Vroedkunde was by door en door ervaaren,
gelyk genoegzaam blykt uit een groot aantal van bezwaarlyke verlosfingen , die door hem gelukkig zyn ten
einde gebragt . Het in deeze moeijclyl :e weetenfchap ver~
kreegen licht behield by ook ntet voor zich zelven, maar
was zeer mild, met bet, aan derzelver liefhebtbers vats
beide geflachten, nit to deelen ; waardoor by Fricsland
met verfcheidene bekwaame Vroedmeesters en met een
groot aantal gefchikte Vroedvrouwen heeft voorzien . Insgelyks was by gewoon, verfcheidene Chirurgicaale opera .
tien to verrichten,inzonderheid bet aftappen van bet buikwater ; doch de zwaardere bandgreepen deed by doorgaans door anderen , onder zyn bettier , uitvoeren, 't
welk gemeenlyk voor de Lyders van een gezegende uitkomst was .
Hoe zeer nu de uitgebreide praktyk van den Overle .
&nen weinig tyd tot letteroeffeningen fcheen over to
laaten, wist by echter, van tyd tot tyd, nog al eenige
uuren nit to fpaaren, niet alleen tot bet leezen van oudere
en nieuwere boeken , maar ook zelfs tot bet opftellen
van gewigtige werken, die voornaamelyk betrekking hebben tot de Zenuwl:unde , bet moeijelykfte, en een der
gewigtigfte deelen der Ontleedkunde . Het eerfte diet
itukken kwam to voorfchyn in 1754, en beheisde eene
vertaaling van de korte verhandeling over de Zenuwen,
in
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ita 'r Engelsch uitgegeeven door ALEXANDER MONRO,
voorzien wet zeer gewagtrge byvoegzels, die onder ande .
ren, door bet vergelyf.en van MONRO met GALLNUS,veel
lichts verfpreiden over Lie Ontleedkundigen, die vodr
EUS ACI3UUS gcieefd hebben : waarby nog komen een
aantal vergelykingen van ontleedkundige waarneemingen
des Schryvers, met die van EUSTACHIUS , HALLER,
MECKEL, CAMPER en anderen ; gelyk ook een reeks
waarueemrmingen, met betrekking tot de toevallen van een
me :.igte ziekten, welke hierdoor op eene zeer uitmun .
ten jc wyze worden verklaard . Agt jaaren na de eerfte
uitgave van dit ructig work , verfcheen 'er eene tweede , met aanmerkelyke verrneerderingen en verbeteringen .
Daar intusfchen de Overledene Reeds voortging met
zynen fchat van Zenuwkundige kennisfe to vermeerderen, vond by bet eindeiyk raadzaam, zelve eene NeuroIogic in 't Iicht to geeven ; dezelve is gedrukt in 1789,
en is waarlyk een dot fchoonfte werken in zyne zoort ;
wordende de zenuwen, met derzelver takmaakirgen,
knoopen, enz . met alie mogelyke naauwkeurigheid be .
fchreeven .
Met alleen is dit werk voor de Ontleedkunde van bet grootfle belang, maar voor Geneesheeren
is hetzelve insgelyka alley gewigtinst , dewyl de toevallen der ziekten , weike uit de zamenvlegting der verfchillcnde zenuwtakken moeten verklaard worden, in dit
ftuk terl naauwkeurigften worden befchreeven . Vyf jaaren . Iaater wierd dit work, nict weinig verbeterd, nog .
maals uitgegeeven .
Een der voornaamtle Tydgenooten van den Overledenen, met wien deeze , jaaren fang , in eene naauwe
vriendfchapsbetrekking Itoni, was de voortreffelyke PETRUS CAMPER , voorzeker cen der uitmu ltendite OntIced- en Heelkundigen onzer Eeuwe, en wiens uitgebreide geleerdheid niet weinig heeft toegebragt, om den
Heere COOPMANS den rechten fmaak in de Zenuwkunde,
de Vroedkunde , e nz . to doen vatten . Hoe veel de
Overledene aan deezen grooten Man verfchuldigd was,
erkent by rondbortlig , in de Voorrede van de tweede
uitgave der vertaalde Zenuwkunde van MONRO .
Het ontbrak den Overledenen aan geene l etterkundi .
ge belooningen . Hy was Lid van de geleerde Genootfchappen to Haarlem en to Utrecht ; en toen de Franc .
her Hooge Schoole, uit haar diep verval, in 1797 weder-
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derom wierd opgebelard , koos men hem, als een daartoe allergelchil:tst man, tot Curator dier Univerfiteit .
De Oude Man behield, byna tot op her laatst van
zyn leven, zynen werkzaamen geest, en ontdeed zich niet
van zyne dlukke praktyk, dan in de laatite jaaren zyns
]evens , toen eene bevige ziekte en vermindering van
kragten hem zuk een zwaaren arbeid onmo ; elyk maakten . Hy leef: e byna tot bet einde van zyn drieentachtigile jaar , en ontfliep zagt , na eene doodelyke lichaamsverzwakking van maar weinige dagen .
De Heer GADz0 COOPMANS , eerst Hoogleeraar to
Franeker , naderhand to Koppenhagenz , thins to Kiel in
Deenemarken , is de Zoon van wylen onzen uitmund
tenden Artz .

Zakboekje voor bet Bataaffche 7 , o1k, of de Inflrumie en 1i4 .
prier van Procedeeren voor de Vrederechters en Bvzitters ,
met de daar toe behoorende B,la_een, zo als dezelven by her
hertegenwoordigend Lichaain , op den Pz {Ingustus, is gedecreteerd . in lfra'rgen en -Yntwour len gebrngt ; benevens do
Verdeeling der Republiek in Gerneenten, in welke de Vrederechters hunne Zitting houden en Rccht oef nen, door JAN
GRL :EVEN . Te 4Mjierdam, by J. Verleur en J . Greev,n, t3oop
n 8vo . 78 bi

I

D e Burger COEevEN, onvermoeid in zyne Landgenooten, by
D de nieuw ingevoerde Orde der dirl ;en, di-nst to doer.,
geeft, met dit kleine Stukje, des weder eene Proeve, wells
fchikking, in Vraagen en Antwooi•d en, hy, in da Voorreden ;
ais de beste voor den min geoefenden Burger keurt , cn inct
de voorbcciden van zeer geagte en gezogte Regtdkundige Werken, in dien vorm gegooten, t}aafr . `l'u6lcheen bcidcn zyn ;evoegd de Formulieren, daartoe b tre',kelylc, en de aanwyzing
der Artykelen, nit welke de Aniwoorden zyn opgemaakt . Het
is ten dien einde in Zeven Gefprekken verdeeld ; van welke
het laatlle, door de opgegeeven Lyst der Hoofdplaatzen,
waaronder de Gerneenten b ehooren . i n welke de Vrederegters
zitting hebben, meer dan de helft uitrnaakt van dit Boekslken, wel nefchikt om de bedoelde cinden to bereiken
Nog dit loopende jaar , indien de tyd zulks toelaat , belooft
de Schryver to zullen laaten voigen De Afanier van Proce .
deeren voor de Rechtbanken en Gerechtshoven, alsinede de
korte exame der Procedures .

J A C. D E L A

L A ti

1 II, AANiPRAA! .

619

dan/raak by de opening van het School voor jenge Dochteren ;
epgericht door Jet ttveede Departement der Bataaffche Maatfchappve : Tot Nut van 't Algemeen ; door den eerften Poor=
titter des Schoolbelfuurs ; den ~ den December 1799 . Te ama,
flerdam, by 11 . van Munfler en de Wed . H . Keyzer, 18oo.
In gr, gvo . 56 bl.
eikens ontmoettn wy de doorflaanle blyken van bet voor .
deel, het welk de Bataaffche Maatfchappy : At Nut van
't 4lgemeen, de Schoolen in ons Vaderland aanbrengt . Ook
de beide AmfteidamCcheI)epartetnerten, die zekerlyk de grootfte zyn, en meer dan elfhonderd leder opleveren, geeven telkens proeven aan de hand, dat zy ter verbetering van bet
School''ezen aanhoudend werkzaam zyn , en het den ove •
rigen Departementen , in dat vak , geenszins gewonren wit .
len geeven .
[let Amfleldamsch tw,.,ede Departement, van gemelde Maat .
fchappye, had, reeds in den jaare 1795, een Leer- en Kweek .
fchool voor Jont;eling n opgericht ; waar van de volkomen
goede uitflag bet ontwerp, in 1799, deed geboren worden,
om ook een foortgelpi School voor jonge Dochteren op to
richten .
Dit ontwerp werdt merle uitgevoerd ' men koos
Beftuurders en Befluurderesfen van dat School , en men be .
hoot den aahvang van hetzelve met eene Aanfpraak to ope.
nen , waar toe de Beftuurder J AC . D E LA LANDE, als eerften
Voorzitter, werdt ver, ozen ; en die dat Werk ook, op den
ne ;enden van Wintermaand 1799 , tot genoegen der aanwezen .
den, verrishtte .
De Redenaar bepa^tlt zich enkel tot bet voordra :;en van
eenige Aanmerkingen, over den invio :d, welken de befchaa .
ving en uitbreiding des Veritands van de Schoone Kunne op
bet Huisfelyk geluk kan hebben . Na dus eerst getoond to
hebben , waar in dat geluk eigenlyk beftaat , en hoedanig
bet door de Huisgenoten gelinaakt kan worden, befchouwt
by de Vrouw , welke eene verftandlge opvoeding genoten
heeft, en wet r , als vervuld met eenigzins uitgcbreide denkbeelden van Gods vereering . 2 . Als onderwezen in de Zede .
kunde, en dus bezcf hebbende van hanre pligten . 3 Niet onkundig in de gewyde en ongewyde Gefchiedenisfen, waar door
zy van dezeltre, In veele voorvallen deezes levehs, een oordeelkundig gebruik kan maaken . 4 . Als zo veel weetende
van de Natuurlyke Historie, de Sterren- en Hemelloopkunde,
benevens de Geographic, dat zy van dezelve een nuttig gebruik kan lnaaken , door 'er de almagc en wysheid van den
Schepper uit to leeren kennen . Terwyl, ten 5, bet Schryven,
Rekenen , en bet kennen der Nederduitfche en I ranfche Taa •
len, als een gepast vereischte, in eene door oeffening geleerde
Vrouw, vooronderfteld worden . Waar na de Redenaar overLETT. 1800. NO. 15 .
X x
gnat,

T
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gaat, om den invioed van alle die kunJigheden op bet huh .
felyk geluk aan to toonen ; belluitende zyne rede met een ge .
paste aanfpraak aan den Leeraar en de Leeraaresfe LANDRe ;
van welke de eerlie , den Redenaar vervangende, op eene gcpaste wyze, den cart van dit School, en zyne leerwyze tracht
te. ontwikkelen : wordende een en ander door gepaste aanfpraaken geflooten .
%ky hebben deeze Aanfpraaken met genoegen geleezen ;eenige drukfeilen in dezclven fchryven wy toe aan den haast, met
welken men gemeenlyk foortgelyke flukken in bet licht clout
treden . Hier1 en daar fchynt in bet Discours van den Onder .
wyzer LANDRC eenige wanorde piaats to hebben, en wtl in
hut aanvoeren van voorbeelden . Doch , wy herhaalen het,
foortgelyke llukjens komen meestal met haast in bet licht.

Ycrzameling van Aanfpraaken , en eene Dichtmaatige Rederrvoering, by gelegenheid van het Nationaal Feest op den 19
December 1799, binnen de Stad Brielle , door de Burgers
JAN FRLDRIK TROMER, HENDRIK MICHIEL VAN L!1 k1 en JACOB
MINHL:ER .
Te Dordrecht , by A . Blusfe en Zoon , 1300 .

In gr . 8vo . 44 bl.
bet we ;ens Oran jegezindhei d berugte
heeft men
Feescdag , van welken wy zo dikwyls hebben moeItennden
gewaage.n , met veel luisters gevierd, en geoordceld door
Brielle

den druk bet uitgefprookene ten then dage to moeten mededeelen . Een nieuw geplarte Vryheidsboom of den Burger
TROMER gelegenheid, om, naa het doen der Prod matie , en
bet ophangen van dit fluk aan den Vryheidsboom door jonge
Burgers en Burgeresfen, cene Aanfpraak to doen, gerigt nan
de gewapcnde Burgermagt dier Stad , en ook de zip n daar
bevindende Franfcfzen in hunne taal toe to fpreeken ; beide die
Aanfpraaken zyn koit .
De Burger JACOB MINHeza tradt op (lien dag in de groote
Herk ten kanfel , en hieldt eene Kedenvoering , door hem
dichtmaatig genoemd ; dezelve ryrnt zeker . Zy Inaakt bet
groottle gedeelte van bet voorhanden zynde Stukje tut . Weinig zal genoeg zyn om bet geheel to kcnfchetzen .
Zie hier hoe MINHEER den Aftocht befcbryfc :
Maar wie naderd? . . . 't is een Yeldheerl
fork ! verbleekt, en aangedaan,
SchreiEnd vraagt by aan held Brune :
Och ! mag ik naar huis toe gaan ?
Grootsch was 't antwoord, Brune waardigl
„ Ya ! --- keerd vry met fchade en fchand,
„ En zet nooit de onreine voeten
,, Weer in dit ge„eiligd Land ."

VUZAMELING VAN AANSPRAAKJN I ENZ .
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York keek voor zich -- want gevoelde
Pits rnisrekening to ras ;
Vie de huid des Leeuws verdeeld had,
Eer bet dier gevangen was.
By getroost zich die verned'ring,
Waarlyk eenig in zyn fi~ort,
,rn liep fchielyk met zyn Doggen
Stil, druipjtaartend weg naar boord!!!
Wy manken geene aanmerkingen . en laaten den Opileller
zyn eigen flak beoordeelen , als 0y oma•ent het flot vraagt :
Ileb ik naar uw hart gezongeng
en daarop antwoordt
't Is meer dan ik had verwacht .
Het had flouter kunnen weezen
En een Goddelyker Zang!
't Was een fcof voor grooter f 1c 7 ters,
Zelfs voor de Eng'len van belang .
Is 't dan wonder ! dat myn Zang filer
Zonder leeven, kunst of zwier
Deeze tconen Wet kon haalen
Uit een zwakke ontflelde Lier?
Het Slotftulrje heitaat uit de Nederduitfche en Franfche Aan•
fpraaken van den burger H . M . VAN LITH . Deeze zyn zeer naar
de tydGomflandizheid gefchikt ; en vermeldt die aan de Burger .
magt dcr Stad Brielle den welverdienden lof der Burgeren, zo die
tot beveiliging en behoud der publieke rust medegewerkt hebben, Pi's die , in het heetfle van bet gevaar , den vyand to geinoete uittoogen .

Do lof der Paruiken . Met Historifche lanteekeningen .
4mjlerdam, by G . Roos, i8co . In 8vo . r9o hi.

To

en kan bet zeker als eene byzonderheid aanmerken, dat,
in den zelfden tyd, in welken veele Mannen de Paruiken verworpen hebben , de Vrouwen zich, aan den anderen
kant, hebben beyverd, om haare hoofden met dezelve to
verfieren.
Deeze lof der Paruiken is niet dan een Hekelfchrift op deeze vernndering in de gevoelens der Vrouwen,
hebbende ook eeu welgepruikte , doch geenszins fchoone
Vrouw op den tytel : een kapzel, dat men zegt dat gelyk is
aan het kapzel van de moeder der Liefde . De Schryver, zeker een byzonder Vernuft , heeft zyn gefchrift in twee byzondere deelen verdeeld , befchryvende i, de Revoluties der Patuiken by de Hedendaagfche Volken ; 2 . den bloeijenden flaat
der Parudten by de Ouden ; wordende door eene menigte AanX x z
tc-

m
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tekeningen, waaronder ooh cenige niet onaartige Versjens, ge .
volgd en geflooten.
Van de menigte Paruiken , welke de Mode , ook reeds
by ons , op de verfchillende hoofden der menfchen heeft geplaatst, zyn 'er geene meer in naam bekend geworden , dan
de blonde Paruik voor de Vrouwen, en de Brutus- en Titus.
paruiken voor de Mannen . Ziet hier , hoedanig de Schryver
dezelve aan zyne Leezers vertoont .
„ Hoe bekoorlyk flaat de blonde paruik, die met bevalligheid haare tirebouchons laat golven , onder de zogenaamdc
bonnet a la folle , wiens boom met een roozencouleurde dock
bedekt is i Hoe zachtjens golven de punten van deeze ge .
draaide kleine krulletjens , die de plants van een Chignon ver.
vangen . Lang leeve dus, voor eene fchoone in haar negligi,
de paruik a tire bourres ! "
„ Zie deeze man, die 'er uitziet als een kanunnik, en zich
met een prachtig rytuig naar Tiveli (*) laat brengen : zie zyn
breede en vierkante geflalte, door HELL in de mode gebrat;t ;
zyn puntige laarzen , zyn ronde fchouders , zyn platte zwarte
hairen, die in den nek on ;elyk afgefneeden, en als onder een
hoed begraaven zyn. Een Duitfcher zou misfchien zeggen,
dat die man 'er als een lompert uitziet !
Maar cen
Brutus-paruik kan alleen een hoofd naar de mode bedekken . Ziet gy daarenboven die eertyds driekleurige c ocar .
d e niet, waar van de verwoestende tyd Dog alleen het wit
eerbiedigde ? Ja , zie, hoe dezelve zich nederig agter een
gouden lis verbergt ! Indien dit flerke contrast geen Romein aankondigd in een leverancier van de Republiek ; als
dan verraad dit ten minflen iemand, die binnen kort ryk is
geworden ."
„ Waar fuelt dit rytuig zoo fpoedig heeu? Ontbl'oot v8n
alle vreemde pracht fchynen de hairen van de jonge Schoone,
die in hetzelve zit, den hemel to bedreigen . en echter van
deszelfs wortel, tot aan deszelfs top, zyn deeze hairen niet
hooger dan een duim; een hoofd, dat aldus gekapt is, fchynt
juist bet zinnebeeld van cen Stekelvarken to zyn . Vrees ech .
ter niet, alle roozen fleeken Diet ; onze fchoonen hebben on .
der een Titus-Paruik afleen den fchyn van wreedheid : hoe
veele TITUSSEN zien wy thans, die rokken aan hebben ; welke,
niet minder toegeeflyk dan fchoon, bet hart vol hebben, op
bet herdenken van eene kleinigheid ; en die elken avond tot
zich zelven zeggen kunnen , in weerwil van de Aria : Gy hebt
uw dag verlooren ! In waarheid, ik heb myn dag niet verlooren ."
De Vertaaler heeft de Griekfche en Latynfche verzen, als
mede eenige geleerde Nooten en dubbelzinnige klaukfpeelig .
gen, weggelaaten.
Hy heeft de hoofde'n , welke Paruiken
draagen, niet meerder willen belasten, dan noodig was .
( 4 ) Tivoli, to vooren jardin Boutin genaawd, een der Tuinen , alr
waar bet Publiek van
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Die in dit Stuk oordeelkundig tevens en vrymoedig verhandeld worden .
Met derzelver Pryzen .
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a, (P . 7. B. C. van der) Redenvoering, omtrent
den Pligt van ieder Ingezeten deezer Republiek,
om voor de Verlosfing van zyn Vaderland dankbaar
to zyn , enz . uitgefprooken op den i9 Dec . 1799 .
Amfelveen by A. Go_e~iet, in gr . 8vo8
f o-6- o 241
Aanmerkingen op het Request der Roomschgezinden,
nopens den Eigendom der Geestelyke Goederen en
Eondfen. Door L . P . Alom, in gr. 8vo. f e . x6 . o
618
,r4anforgh , (S.) Eenige Bydraagen tot de wysgeerige
Rechtskunde . Beftaande in : eene Proeve over de
Rechterlyke Overtuiging, betreklyk misdaaden ; mitsgaders twee bedenkingen . Utr. by de Wed . .7 . v .
Terveen en Zoon, in gr . 8ve . f o- i i - 0
523
Adeleide, Gravin van Teck . Ridder Tooneelfpel van E .
Burger, geb . Hahn. Leyd. by D. du Mortier en Z2on,
in 8vo. f Q-12-o
96
Advertisfement fur l'a f afire la plus importante aux perjonnes peu injlruites & aux jeunes gens . Amfl. & Leid.
chez W. Brave & D . du Saar, in t2mo . f o-S-8 15i
Advifen van eenige Reprefentanten , by gelegenheid van
de Deliberatien over een Rapport, betreklyk C . van
der Hoeven, 3 . Eykenbroek en P . 3 . de Visfer. Alom,
in gr. 8vo . f a . 12-0
52r
Aftocht (De) der Engelfchen en Rusfen van de Bataaf
fche Kust. Tooneelfpel . Amf . en Westzaand . by Y .
F. Nieman en H. v. Aken , in 8 vo . f o - i 2 - 0
90
Almanaeh der Kruidkunde voor het Jaar isoo . Tot onderX x 3
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derrigting en vermaak van het Schoone Gefacht,
enz . Am(l. by Y . B . Elwe, in 12m0
. fi-i6-e 91[
Alphen, (G . van) Het Leven van Jefus, voor Kinderen, in vyf ZamenIpraaken . Thiel by A. H. v. Elten,
in 8VO . f 0-4-0
176
Anecdotes , (Geheime) betreffende den Achttienden van
Fruclidor, en nieuwe Gedenkfchriften der Gedeporteerden na Guiana, enz. 's Hag. by 1 . v . Cleef, in
gr . 8vo . f i-8-o
332
B.

(R .) Opkomst, Bloei, Verval , en TegenBakker,
woordige Toefland der Stad Delft . Delft by R . Bakker, in gr. 8vo . f o - 8 - o
5 17
Barbaz, (A . L .) Fabelen en Vertelzels . Me D. Amfl .
by P . Y. Uylenbroek, in gr . 8vo . f i - io - o
171
Beets , Pz . (P .) Christelyk Magazyn, of Bydraagen ter
bevordering van Christlyke Verlichting en Enattgelifche Deugd . 4de St . Hoorn by Y. Breebaart, in gr .
8vo . f 0-14-0
407
Ilde D . i fle St . f o -14 - 0
543
Bemmelen, (A . van) Grondbeginzelen der Proefondervindelyke Natuurkunde. Ifle D . 2de St. 's Hag. by 1 . Y.
Cleef , in gr . 8vo . f 1-5 - 0
21
Beufekamp , (H. .7.) Kleine Natuurlyke Gefchiedenis
voor de Dugd. hide D. Zutph . by H. C. A . Thieme,
in gr. 8vo . f i - 2 -o
43
Bibliotheek . (Neeuwe Scheikundige) 5de St . Amfl. by
de Wed . Y. D6ll en Zoonen, in gr . 8vo . f o-12 -0
151
6de St . f 0-12-0
191
7de St . Amfl. by W. Holtrop, f o .12-0 280
8fle St. f o-12-0
588
Bilderdyk, (W.) Mengelpoezy , benevens Vervoig van
dezelve, bevattende Vertellingen en Romances . Amfl.
527
by de Wed . .7. Doll, in gr. 8vo . f 4-6-0
Blok, (F. G.) Crimineele Eif'chen tegen de befaamde
Falfarisfen ?acob Groep en Pieter Goedkoop to Alphen,
enz . L e ydd . b y 7. v . T ifelen , in gr . 8vo . f 0-4-0 22
Bonnet, (G .) Verklaaring over den Brief aan de lIebreen . Vilde D . Utr. by W. v. Tzerworst, in gr . 8vo .
f2 .8-o
177
--- VIIlfle D . f 2-8-0
441
(P.) Zes Leerrede ,en - de beoefening van dea

Chris~lyken Godsdienst betreffende .
Tzerworst, in gr . Svo. f c-S-o
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(P .) 's Heeren Raad ten zegen van de Jeugd .
In eene Leerreden . Utr. by W. v. Tzerworst, in
8 vo . f o- 3 0
493
Brender a Brandis (G .) en 7. D. Deiman , Redenvoe.
ringen op den 19 Dec . 17y9 uitgeiprooken to AmJierdam. Amfi . by Y . Allart, in gr . 8vo . f o - ii -o i5t
Brietwisfeling over de Godheid van den Heiligesi Geest,
gchouden tusfchen .7. Heringa, Eliza's Zoon, en C.
van Herwerden . Alum, in gr . 8vo- f 0-4-0
582
Brieven, voor min en meer gevorderde jonge Lieden ,
te>} dient'e der Schoolen zo we], als ten algemeenen
nutte gefchikt . ifte St . Leyd . by D . du Mortier en
219
Zoon, in 8vo.f o-6-o
-- (Vier Kaapfche) inhoudende allergewigtigfte tydingen wegens vier Zendelingen . Amtt. by .7. Wep3I9
pelnman , in gr. 8vo . f 0 - 2 .0
---- (Een Negental) over de redenen, die meest by
de Christenen aanleiding gegeeven hebben, ter verbastering van de zuivere Geloofs .leer . Amft . by W. Bra452
ve , in gr . w vo . f o 8 - o
voorKinderen van onderfcheiden jaaren ; waarby gevoegd is Nikolaas, of de Wagenmaker . Amft . by
W v. Uliet, in i2mo . f 0-12-0
570
BKoes, (B .) Aanrnerkingen over het Euangelium van
:Vlattheus . VI- X[de Proeve . Leyd . by 3. Y . Thoir,
265
in gr . 8vo . f 3- I r- 0
Br„ui r er, (Y .) Redenvoering , gedaan to Leeuwarden,
op den i9 Dec . 1794 . Leenw . by D. Y. d . Sluis ,
iii gr . 8vo .f 0-4 0
247
Brin`loft . (De) BlyJpel . Door H. Tillens, Cz . Amft, by
136
P . 7 . Uylenbroek, in 8vo. f o-s-o
~rur ;el, (Th. van) Natuurkundige Befchryving van eenige~ byzondere Dieren, Vistchen en gekorvene Diertjes .
92
Acnti . by .7. B . Elwe, in 8vo- f I - 14~ 0
Bruyn,(Y.) Redenvoering op d :n ig Dec. 1799 teZeveniauizen uitgeiprooken . Alom, in gr. 8vo . f o-3 .0 161
Bydraagen . (Kleine Profifche en Pe ifche) Arnh . by
~ . H. Moeleman en Comp., in 8vo. f u .i8 .0
434
Byzonderheden (lrenige) van de eerfte Leevensjaaren van
Buonaparte, door een zyner Me .iefcholieren. Leyd . by
252
D . du Saar, in gr. 8vo . f o - 6 - 0
Ronnet,

C.
'znnabich , (G. Ch.) Oordeelkundig Onderzoek van
oude en nieuwe Leeringen der Christlyke Kerk . Leyd .
410
by DA d c Mortier en Zoon, in gr . 8 vo . f i - S - o
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A. de) Biographisch Woordenboek . Ilde
D . Amft . by Y. Allart, in gr . Svo - f 3 -12-0
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111de D. f 3 -12 .0
381
1Vde D . f 3-12-0
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Clarisfe, (3! .) Nadrukkelyk Betoog, dat Ongodsdienltigheld de bran zy van tydlyk en eeuwig Ongeluk , enz.
Amti. by H. Keyzer, C, de Prier en H. v, Munjiier,
in 8vo . fo-8-o
1g
Gedenkwaardigheden uit bet Leeven van zommige Apostelen , volgens bet verhaal van Lukas . 9-de
St . Dienende ten vervolge op H. C. Bergen's Gedenkwaardigheden uit Pet Openbaar Leevea van jcius .
Leyd . by A . en 3!. Honko&p , in gr . 8vo . f 2 -12 - 0
148
Clery, Dagverhaal van bet voorgevallene in den Tooren
van den fempel, geduurende de Gcvangenis van Lodewyk
XVL Amft. by 7. dilart, in gr . 8vo, f t-z6 .0 43Q
D.
aendelr, Rapport van de Operatien zyner Divifie, zedert den 22 Augustus tot op den 18 Oc'tuber 1799's Hag. by I. v . Cleef , in gr. 8vo . f o -11- 0
423
E.
ekman , (W IIWagtendorp) Redenvoering ter gelegenheid van de plegtige Promotie van de Leerlingen
der Stads Armen-Schoolen . Amft. by .7 . ten Brink,
389
Gz . , in gr. 8vo. o -,8- o
Engelbertr, (E. M.) De Aloude Staat en Gefchiedenisfen der Vereenigde Nederlanden . IVde en laatfte D .
419
Amft. by 3e . Allart , in gr . 8vo . f 4 . 16 - o
Epee . (De Abt de l') Gefchiedkundig Blyfpel . Door
3!.
Bouilly . Amft . by de Wed. Y. Doll, in 8vo .
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Eyk , ( 3! . van) Liederen voor Dorp • en Stedelingen . 2
Stukjes .
Atuft . by 3!. Allart, in 8voa f o - 8 - o
439
F.
igler , (Y. G .) Nieuwe Hoogduitfche Spraakkunst
p voor Nederlanders . Leyd . en Dev . by D . du Mr.
tier en Zoon en 3!. H. de Lange , in 8vo. f 1 .5 .0
431
Fi/eher, (3!. G. S.) Over de Bybelfcbe Wonderen . Een
Tegenfluk tot de Proeve van Y. C. F. Eck, Utr . by
W, Y, Torworst, in gr. 8vo . f 2-4-o,
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Fokke, Sz . (d.) Ernst en Boert voor de XIXde Eeuw,
of Almanach voor 18oo . Amft . by W v . hliet en
561
J . v . .d . Hey, in i2mo . f 2-io-o
Fontanes, (L .) Lykreden op Washington, gehouden in
den Tempel van M ars . timit . by A. B . Saakes, in
gr . 8vo . f o- 12 . o
476
Frederik, (De kleene) in bet groote Ryk der Natuur.
Bevattende een aantal weeterswaardige Byzouderhheuen,
uit bet Ryk der Dieren en Planter , enz . Zutph. by
H. C. A. Thieme, in gr . 12010 . f z • io-o
569
G.

~'Qllas, (A .) lets over bet Herftel der Wisfelbank
van Amfterdam . Amft . by 7. R. Poster, in gr . 8vo.
427
1 0-5-8
Gedenkfchriften van Hyppolite Clairon, en Aanmerki igen
over de Tooneelkunde , dijor haar zelve uitgegeevrn,
enz . 's Hag . by I. v. Cleef, in gr . 8vo . f a - 12 0
85
Gefchiedenis der Vetdtogten van den Graave Alexander
Suworow Rymnikski. II Deelen . 's Hag. by 3 . C. Leeu .
weftyn, in gr . 8vo . f 3-0 .0
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Gefchiedenisfen (De vroe ;fte) van den Bybel, voorge .
field in Gefprekken . Itte D . beheizende de GefchiedeAmtt. by .7 . R . Poster, in
nis der Aartsvaderen .
320
8vo . fo-i6 .o
Gefprekken, (Godsdienftige) over het regt gebruik van de
Leere der Onmagt, enz . enz . Gefchikt voor den ge.
Amtt . by
meenen Man in de I-lervormde Kerk .
A B. Saakes , in gr . 8vo . f i - 5 .0
412
Gevaaren (De) der Coquetterie. Amft . by G . Roof,
in 8vo . f 1 . 10 .0
134
Gods Openk+aring aan den Mensch . Een Vraagboekje .
Amli . by C. Covens, in 8vo . f o •8 -o
587
Godsdienst , Deugd , Natuur en Voorzienigheid . Een
Le>sboek voor her A)gemeen . Tide D . Leyd . by
A . en 5 . Hon .koop , in gr . 8vo . f i - 5 .0
130
Greeven, (Y .) Zakhoekje voor bet Bataaffche Volk, of
lnftruc`tie en Manier van Procedeeren, enz, enz . Amft.
by 7 . herlem en j . Greeven , in 8vo .8 f o - z j - o 6 28
Grootendurst , (N.) Befchryving van eene langzaam
voortgaande Arbeid, en daarop gevolgde Verlosfing
van cene zeer wanfchap°n Vrucht .
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Bybel . Amft. by .7. Allart, in 8vo . f a -4, 0
364
Handfchriften . (Kleioe Dichterlyke) i2de Schakeering .Amft . by P . 3'. Uylenbroek , in gr . 8vo . f i - io 0
215
Hearne, (S.) Landreis van Prins Wallis Fort, aan Hudfons Baai , naar den Noorder Oceaan . Met Aanrnerkingen van Y. R . Forfter . Ilde D . 's Hag .
by .7. C. LeEuwe/tyn., in gr . 8vo- f 2-4 . 0
124
I3enry, (P. F.) Reisweg naar de Indie'n, of Aardrykskundige beichryving van Egypten, Syrien, Arabien,
Perfien en Indien. 's Hag. by Y. C. LeeuweJtyn, in
gr. 8vo . f 3 - o . 0
29
Henry , door den Schryver van Arundel. Ifte en IIde D .
Amft . by de Wed . 5. D611 , in gr . 8vo . f 3-12-o

HermlIft idt, (S . F.) Catechismus der Apothecars-Kunst,
of de eerfte (ironlbeginfelen der Artfenymengkunde,
enz . Arnil . by Y. B. Elwe, in gr. 8vo . f 1 .16 .0 107
Resx, ( . .) Kiistly,t Oefenjaar, in eene reeks van
Leerreuenen . lhde D . Utr . by G . T. v. Paddenburg
en Zoan , in gr . 8 V O . f 2 .15 - 0
272
Historic en Gedenkfchriften van de Maatfchappy tot redding der Drenkelingen, to J7mJterdam . i3de St . Atnft.
by G. Warnars, in gr . 8vo. f 1-2-0
499
Hoe moet een Leeraar van den Godsdienst bidden, in
eenen Tyd Van Verdeeldheid 2 Amft . by M . de Bruyn,

in gr. 8vo- f o - 7 - o
104
HOekJtra, (F.) Redenvoering to Harlingen uitgefprooken
op den 19 Dec . 1799 . Met een Zangituk van S. Styl.
Earl . voor de Stads Armen, in gr. 8vo. f 0 -q . - 0
244
( . A . S.) Dichtkundige Mengelingen . Me D.
ifte en 2de St., in gr . 8vo . f 2-2 .0
393
Honig , 3z. (K.) Redenvoering over bet Nut van heuchlyke Gebeurtenisfen plegtig to herdenken, to Purme.
rende op den 19 Dec . 17599 uitgefprooken . Purm .
by B . Peereboonz en Zoon, in gr . 8vo . f 0 .4-0 161
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China en een gedeelte van Tartarye . Leyd . by A . en
8
f i o•o
512
f. Honkoop , in gr. 8vo
Hyperboreeifche Ezel . (De) "I oonee fpel. Door d. van
Kotzebue. Amft. by Y. W. Smit, in 8vo . f o - 8 - o 34 6
aarkring (Godsdienilige) J der Theophilantropynen , of
2de St . Amft .
150
3ansfonius, (W.) Gods naam door onze :,iekten en Krank.
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volt, in gr . 8vof f o-6-o
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J(asteel (Het) van Mortimore, een Fransch Verteizel .
[1 Amft. by Pieter Yansz ., in 8vo . f r - o - o
306
Katechismus van den Heiligen Godsdienst en Zedenleere .
Leyd . by Y. v . Thoir, in gr•. 8vo . f I - 14 .0
2 75
Kemp, (Y. I van der) De Theodicde van Paulus, of de
rechtvaardiglleid Gods door her 13uangelium uit het geloof, aaigetoond tot geloof, enz . Uitgegeeven door
H. .7 . Krom . Ifle D . Dordr . by A . Blusfe en Zoon,
in gr. 8vo8
f 2- 12-0
.533
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Ilde D . f 2-16
61Kemper (D . 1 :) Redenvoering to i)ec . t799 to Ouderkerk
uitgefprooken . Amft. by P . E . Iiriet, hi gr . 8vo8
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16a
Kinker, (Y .) Treurzang, by bet plegtig vieren dr ha .
gedachtenis van Washington . Amft. by Y. ten Brink,
Gz . , in gr . 8vo . f I- 2 • o
47d
Kist, (E .) De Hoofd inhoud van de Zedeleer des C+hristendoms . In eenige Leerredenen . hie D . Dordr . by
2 ;,
A. Blusfe en Zoon , in gr . 8vo . f i - t,2 - 0
Klinkliamer, Pz . (Y .) Brief aan Y. Kramer, over zyne
Gedachten omtrent de Prmdestiuaiie, enz . Alkm . by
C . Molkman , in gr. S vo . f 0 -4 - 0
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Klopflock, (F. G .) D° Mesfias . Me en Ilde D . I-VIII .
Amft . by 7. R . Poster, in gr . 8vo . ; 4-o-o
63
,r..- ._ .- .-._--- De Mesfias, door B . IVIeuwenhuizen,
I(te en Ii de D . I-X . Delft by Y. de Gr oot Pz . en
563
M . van Graauwenhaan , in gr. 8vo . f 2 - 14 - o
Kooten, (G . van) Re lenvoerin~; op den 19 Dec . 1?99
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R E G I S T I, R.
gelegd. Breda by I. v. Bergen, in gr. 8vo . f i • 2 -©
239
il.
ande, ( 3ac. de la) Aanfpraak by de opening van het
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H. Keyzer, in gr . 8vo . f o - 8 - o
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Landmans Zakboekje, of Lie onontbeerlyke Vee-D©tor,
enz .
Delft by Y. de Groot Pz . , in 8vo, f 0-5 .8
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Lara, (3. C. de) Byzondere Gedagten en Vraagen , over
de Gelykheid en Vryheid . Amft . by P. E . Briet, in
8vo . f 1 - 10 .0
526
Lavater, (3. C.) Leerredenen op Feestdagen en andere
plegtige gelegenheden gehouden . 1fte en 2de St . Leyd .
by ,j. v . Thoir, in gr . 8vo . f t-4-o
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3de St . f o . 12-0
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by D. du Mortier en Zoon, in 12mo . f 0- 1a,- 0 1 33
Lit, (P . H. van) Leerredenen over eenige gewigtige Leeritukken van den Christlyken Godsdienst . 3de Drietal .
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f i .8-o
249
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k heb voorgenomen, in dit Vertoog, de natuur der
'edergeboorte to verklaaren , en eemge misvattingen op
to ruimen, tot welke deeze iguurlyke uitdrukking aanleiding hee t gegeeven . Blykbaar voor eenen iegelyk is
bet, in 't algemeen, dat die benaaming in geen anderen,
dan in een zedelyken zin, kan gebezigd worden . De tin,
door NIKODEMUS daar aan gehecht , als beteekenende
eene nieuwe mededeeling van bet dierlyk leeven, verraadde een verward en bekrompen ver tand . Want wat hadt
dat met den Godsdienst to doen , o met de waardigheid
en de zuiverheid eener leere , aangekondigd door eeneti
Leeraar, van God gezonden? Doch, behalven dat de na .
tuur der zaake zulk eene grove opvatting wraakt, CHRIS=
TITS zieve verzekert ons, dat zyne uitdrukking leen rreu.
kig was . Indien ik, zegt by tot zyne Discipelen, ulie ;
den de aard che dingen gezegd heb (dingen , door verge .
lykingen , van zinnelyke voorwerpen ontleend, opgehelderd) en gy Wet geloo t, hoe zult gy gelooven, indien ik
ulieden de hemel che zoude zeggen ?
Welke nu is de zedelyke betekenis van iredergeboren
to zyn? deeze, „ Dat eeh mensch in oprechtheid en vol„ kornenlyk hee t verzaakt alle de verdorvene gevoelens,
„ welke by voorheen hadt gekoesterd , de ongereqlde
„ dri ten, die by hadt ingevolgd en de kwaade prakty,, ken, aan welke by zich hadt chuldig gemaakt, en een
„ geheel ver chillenden leevensweg hee t inge lagen ; zo„ dat de ge teldheid der ziele , die de pringveer en de
„ bron van alle uitwendige hedryven is, als 't ware van
„ nieuws ge chapen en ge ormeerd wierdt ." Als zodanig
is bet eene voegzaame en ierlyke iguur, eene gewigtige
en heilzaame meening aanduidende ; en indien geene voorMENG . 1800 . I'' O. I .
A
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ingenomenheid met de voor tellingen • eener School che
Godgeleerdheid onze natuurlyke bevatting der dingen
hadt belemmerd en verbysterd , geen o( ;genblik twy el
jk, o men zou algemeen erkend hebben, dat dezelve de
eenige redelyke zin is, voor welken de uitdrukking vatbaar is .
Eene leen preuk kunnen wy in de daad zoo verre trek .
ken, dae wy bet poor der Reden geheel verliezen, en
ons verwarren in een doolho van ons eigen maakzel . Ongelukkig is dit to dil:maals bet geval geweest
van Schri tuurlyke Leen preuken, welke, in tede van
licht van die duidelyke plaatzen to ontleenen , welke als
merkpaalern moesten dienen, al haar licht verdonkerd heb .
ben , en de zeker le grondregels van den Natuurlyken
Godsdienst tevens . Want wie zou gedagt hebben, omdat de vernieuwing van hart en leeven by eene nieuwe geboorte vergeleeken wordt , dat de men chen vol trekt lydelyk zyn in hunne hervorming van de zonde tot de
deugd ; dat bet met de geostlyke even eens als met de
natuurlyke geboorte is gelegen ; dat de bekeering der
zondaaren aan eene hoogere en onweertaanbaare werking
geheellyk moet warden toege chreeven ; en dat wy in 't
geheel geene magt hebben om in dezelve iets van ons
zelven to doen . o met eene Godlyke aan pooring o aandri t ; dat men chen, op bet bloot gezag eener Leen preuhe, dus zouden veranderd worden in bloote werl :tuigen,
van bevatting en eigen willing ontbloot, en geheellyk geleid
door bet vertand en den wil eens anderen ; -- en d :t
wiles in weerwil der algemeene ervarenis e, met luider
Itemme verkondigende, dat zy in taat zyn , bet goede van
bet kwaade to onder cheiden, en gepaste voorwerpen zyn
eener zedelyke heer chappye?
Duidelyk leert de Schri tuur, dat zulks niet legts de
oor pronklyke ge teldheid der menschlyke natuure was ,
xnaar ook haare tegenwoordige toe tand is ; in zo verre dezelve overvloeit van bevelen en vermaaningen, tot
de men chen in hunne eigen per oonen gericht, om zich
zelven to was chen en to reinigen ; o to laaten van kwaad,
en to leeren goed den ; hunne harten to be/nyden ; o to
"glen den ouden mensch ; ver:aieriwd to worden in den geest
des gelnueds ; hunne harten met to verharden . uitdrukkingen, welke, indie', zv eenige kragt en voegzaamheid bezitten, moeten in luiten, dat wy in taat zyn, de natuur
en de gevolgen onzer daaden ern1 ig to bepeinzen , en
on$
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ons eigen gedrag to regelen ; dat wy een vermogen be .
zitten, be tendig in ons verblyvende , en onder ons eigen
bevel taande , zo lang wy bet behoorlyk gebruik der
Reden behouden ; dat wy een vermogen hebben , welks
tewerk telling niet a hangt van eigendunkelyke en wis el .
vallige aandrangen van andere weezens , om alle voorige
wangedraagingen to verzaaken, en onzett voet to wenden
tot de Godlyke getuigenis en. Want , was 'er ooit een
wys en regtvaardig Wetgeever, die onmogel}kheden beval ? Is met eene vermaaning tot dinnen , welke men
weet, dat onze kragten to boven gaan, onredelyk ? Is
bet niet onedelmoedig , ons de onmagt onzer n atuu .
r e to verwyten ? En kan , echter , dit de gedraaging
zyn van den God der waarheid , van onveranderlyke
regtvaardigheid en ont erminge , omtrent zyne brooze en
elendige chepzels , die , op deezen grond , mededogen
verdienen ?
Dit zel de geldt ook omtrent de belo ten aann de gehoorzaamen, en de dreigementen aan de onboetvaardige en
onverl~eterlyke zondaaren . Want waar toe anders dienen
belo ten en dreigementen, dan om tot vol tandige en on be .
zwekene betragting der deugd aan to pooren, door de hoop
op belooning , en van ondeugd o to chrikken , door
vreeze voor tra e ? Zal cen wys man aan een uurwerk
eene belooning aanbieden, om zich zel to beweegen? O
kunnen men chen, op den zel den grond, door belo ten o
bedreigingen aangezet worden, om in de lucht to vliegen,
onzichtbaar to worden, o iets to doen, dat hunne natuurlyke kragten to boven gaat?
Nog eens ; indien de men chen , in bet werk hunter
Wedergeboorte , geheel lydelyk waren , indien zy, ter
daar tellinge van dit groote werk, zelven niets konden by.
draagen, maar van de Godlyke werking en invloed alles
moesten verwagten, onmogelyk ware bet dan, dat iemand
vroeger wedergeboren wierdt, dan bet ge chiedt ; en, gevolglyk, zouden alle zyne vroegere a wykingen van bet pad
des regts onvermydelyk en on chuldig zyn . En, nogthans, hoe dikmaals words God vertoond, als de men chen
over hunne hardnekkigheid, en over bet uit tellen hunner
bekeeringe, be tra ende ?
Nog ver cheiden andere bedenkingen , ter taavinge
van dezel de waarheid, zou ik kunnen aanvoeren, maar
zal my thans vergenoegen met aan to merken, dat, in de
Schri tuur, de zonde en godloosheid nooit aan eenige onA
nags,

EEDENKINGEN

magt, om zich to hervormen, maar altoos aan vrye keuze,
wordt toege chreeven . Dus getuigt de Zaligmaaker aanga,dnde de onverbetertyke Jooden van zynen tyd, dat zy
tot hem niet wilden koomen, opdat zy het ceuwig leeven mog .
ten hebben ; dat zy uit hunnen Vader den 1)uivel waarn,
en zyne werken doen wilden ; en omtrent Jeruzalem : hoe
dikwyls heb ik we kinderen willen bycen vargaderen, ge .
lyk eene hen haare kiekens byeenvergadert onder haaro
yleugelcn ! doch gy hebt niet gewild. En in meer algemeene bewoordingen verklaart de zel de Godlyke In teller van
onzen Godsdienst ., dat dit de veroordeeling is, dat 'bet
licht in de waereld is gekoomen, en de men chen de du s .
iernis liever hebben dun bet licht , omdat hunne werken
boos zyn .
By deeze bewyzen, uit de Schri tuur ontleend, zal ik
een kort betoog der zel de waarheid voegen, van de natuur der zaak zelve a geleid, en onderzoeken, hoedanig
bet met de zaak gelegen zy, volgens redelyke beginzels ,
zonder aanzien van vastge telde leerbegrippen, zo ten opzigt van de natuurlyke kragt, als van de zwakheid der
menschlyke natuure .
hooreerst dan kan, naar myn inzien, met geen chyn
van reden ontkend worden , dat de men chen , hoe .
zeer verdorven en verbasterd door den Val , bekwaatn
zyn om to onder cheiden, wat hun pligt, en waarin hun
Svaar geluk gelegen zy . Wyd trekken hunne na poorin .
,gen omtrent andere belangen ; diep dringen zy door in de
geheimenis en der natuur, door oe ening en naauwkeurig
onderzoek, met de ondervinding gepaard ; zy zyn in taat,
om veele duistere tukken van het telzel des Heelals to
verklaaren , en de wyze wetten en verwonderlyke chik .
kingen der Voorzienigheid op to helderen .
En is
bet dan to denken , dat bun eigen onvermydelyke pligt,
als men/chen, boven hun bereik is, en de bevatting buns
ver tan s to boven gaat? Is bet to denken, dat hun eigen
geluk een zo ingewikkeld en onna poorlyk ding is , dat
zy daar omtrent geen duidelyk en bepaald oordeel kunnen
vormen? Be chreienswaardig en akelig is dan der men .
chen lot ; en in een onbevallig licht vertoont zich de
zorge en voorzienigheid van hunnen Schepper .
En wat de leeringen en pligten der Openbaaringe aan •
aat , derzelven waaren zin moeten zy ook kunnen op .
pooren , 't en zy bet eene niet geopenbaarde Openbaaxing zy . Want, to beweeren, dat eene verdere boveana .
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natuurlyke en inwendige verlichting noodig is tot een
duidelyk inzigt in de Schri 'tuurleere, is, in de daad,
het zel de als to beweeren, dat de Schri tuur in 't geheel
van geen nut is ; en dat de inwendige onderrichting de
eenige Openbaaring van God aan de men chen is. Maar
bier vertoont zich eene aanmerkelyke zwaarigheid, hoe
wy, naamlyk, kunnen weeten, dat deeze inwendige onderrichting waarlyk Godlyk is , dan door haare overeentemming met de uitwendige Openbaaring, en met bet
licht en de in praaken der Reden ; gevolglyk, zonder to
erkennen, dat de uitwendige Openbaaring zonder die on •
derrichting kan ver taan worden, en dat de Reden bet
eeuwig kenmerk der Waarheid is .
Ten tweede, met even welnig regts als bet boven taande,
kan iemand in twy el trekkea , dat de men chen in taat
zyn tot bet verkrygen van een gevoeligen en leevendigen
indruk van godsdien tige en zedelyke waarheden . Want
dit hangt eemglyk o van derzelver voorielling aan de
ziel met den vereischten nadruk , en van herhaalde inprenting door onbevooroordeelde en ern tige overdenking .
En gaat bet 's men chen vermogen vol trekt to boven ,
ern tig na to denken ? Over chreedt bet zyne natuurlyke
begaa dheden, dikmaals zyne gedagten to laaten gaan over
zaaken van de uiter te aangelegenheid ? Jan by een duidelyk be piegelend inzigt hcbben van den Christlyken
Godsdienst, en is 't hem tevens onmogelyk, overtuigd to
zyn van deszel s inwendige voortre elykheid , en onein .
dige aangelegenheid voor zyn tegenwoordig en eeuwigduurend geluk ? Zulk een vermoeden , denk ik , zou
even weinig gezags byzetten aan bet Christendom, als der
menschlyke natuure tot eere dienen .
Zegt iemand, dat, door de oor pronklyke geneigdheid
zyner natuure tot bet kwaade, en derzelver a keer van
bet goede, de mensch noodzaaklyk ongeneigd en ongechikt is tot overdenking van dusdanige onderwerpen, ik
antwoord, vooreerst, dat de lerk te ongezindheid geenzins iniluit eene vol trekte onmogelykheid . Het tegen.
deel zel is klaarblykelyk . Want Nat de onge chiktheid
zo groot zyn als in de tegenwerping ondertteld wordt ,
de mensch moet evenwel een vrywerkend weezen zyn,
en bet in zyne magt hebben, deugdzaam o ondeugende
to zyn : want anders is by vol trekt onbekwaam beide
voor Godsdienst en voor zedelyk zel be luur . - Ten tweede,
blyltt bet door de ervarenis , dat 'er geene andere a .
A ;
kee-
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keerigheden , geene andere zwaarigheden, geene andere
gevestigde en ingewortelde heblykheden be laan, dan die
veranderd, verbeterd en t' ondergebragt kunnen worden,
door de kragt van menschlyke welberaadenheid .
En
kunnen wy denken, dat onze natuur een zo legt en getirekkig werk tuk is, dat zy alle ongeneigdheid overwinnen, elke zwaarigheid to boven koomen, en elke kwaade
heblykheid kan verbeteren , behalven die van een godsdientigen aart zyn? Dit is cene onder lelling, die geen
geloo verdient , en op de wysheid en goedheid van God
eenen blaam zou leggen .
Het blykt, derhalven, dat de men chen, in hunnen te,genwoordigen toe tand, tot Godsdienst en een leeven van
zedelyke rechtheid bekwaam zyn, dewyl zy hunnen pligt
iltunnen kennen, en in bun geweeten drukken een clerk
gevoel en overtuiging van deszel s voegzaamheid en oncindige aangelegenheid, door gezette en herhaalde overAdenking, en 'er in de natuur geene oorzaak voorhanden
as, die hen noodzaaklyk terug houdt van to handelen
volgens hunne eigen bevatting ; - als mede, omdat de
2el de welberaadenheid, door welke wy hen menigmaal
andere ingewortelde heblykheden zien verleeren, en by
I ans ongeloo lyke wor telingen door taan , volgens den
gewoonen loop der natuure op alle andere heblykheden de
zege moet behaalen, en hen tot eenen hoogen trap van
deugd verhe len. -- Dit zy genoeg, ten bewyze van bet
vermogen der menscblyke natuure, en ter handhaavinge
van de eere -van haaren alvermogenden en weldaadigen
Scbepper .
De zwakheid nu van 's men chen natuure laat zich
Dat
orn chryven in de volgende byzonderheden :
baare dierlyke dri ten hevig en on tuimig zyn, en bereltend ter be trydinge, en, by een weinig botvierens, ter
overdwar chinge en ove'rheerrnge van de in praaken der
reden - dat een ongelukkig lichaamsge lel , en de onder cheiden wanorden , aan welke bet onderworpen is,
als een zwaare last de ziel drukken , en de vryheid en
leevendigheid haarer -werkzaamheJen verdonkeren en too •
ren - dat zinlyke voorwerpen een vermogenden indruk
maaken op de menschlyke natuur, die, voorts, allerwege
wordt omringd van tallooze verzoekingen tot ondeugd en
orgercgelciheid - dat kwaade voorbeelden, dikmaals, haar
vroeg beder~ ;en, traagheid haare vermogens ontzenuwt, gebr, .,.kig do :)rzigt van de natuur der dingen tot gevaarlyke
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Ire dwaalingen vervoert, en de verwyderingen en zorgen
des dagelyk chen leevens onmiddely, k trckken om b aa .
re aandagt to verwyderen van bet uitetst doel haarer beitemminge , en van d*e volwigtige aangelegenbeden der
eeuwige gelukzaligheid . - Uit dit alles mogen wy
dan a leiden, dat, h( •c wel de menschiyke natuur, met
opzigt tot de betragting van G , )dsvrugr en deugd, in geePen taat van vol iagene onmagt zich bevindt ; ja , hoewel zy zeer aanzienlyke begaa dheden be it, ter volvoetinge van onvermydelyk op haar rustende pligten, en ter
regelinge van on tuimige dri ten : nogthans, in de natuur
der zaake , voldoende reden v iorhanden is, tot her aanneemen van de leere van Godlyke huipe, voornaamlyk in
't geval van lang gevoede en diep gewortelde heblykbeden, o in byzondere tanden van gevaar en verlegenheid .
En, uit dit oogpunt be chouwd, zal de leere van bet
Nieuw Verbond blyken met de Natuur verwonderlyk
wel to trooken, wanneer zy, als den pligt des Zondaars,
op zyne bekeering en verbetering van zeden ern tir; aan,
dringt, en, in de nadruklykile preekmanieren, in dit lag
van onderwerpen Uoit gebezigd, in hem zelven een niertiv
hart to cheppen, to onttvaaken en op to awn nit de dooden , opdat Christus over hem naoge lichten ; terwyl zy

tevens, tot bet to werk iteilen van meerderen yver en
kloekmoedigheid , hem vermaant to bidden om den bytand van God , die zyndn heiligen geest ,vii geeven den
gents, die hem bidden .

Nog een ander gevolg hee t men der Leen preu'ke ont .
wrongen , in de woorden van CHRISTUS gebezigd , dat
naamelyk de VJeder ,eborirte niet trapswyze, maar o ogenbliklyk, even, als de natuuriyke, toega,u . Tk wil ondertellen , dat bier mede hedoeid words , dat het eerite
beginzel des geestlyken kevens geheel'en in eens wor•lt
medegedeeld . Want anders gaat de Leen preuk mank ,
en m eten . diensvolgens, de gevolgen, liar uit atgeleid,
geheel onvoegzaarn en onbe l stenJe weezen .
Onder teld
zynde dat dit de meen ng is, houdt de leere, daar op
gegrondvest, in, dat de oekeering van Zondaarcn niet by
trappen ge chiedt, maar zich tot een zeker punt des tyds
bepaalt, en in haar geheel, d ;cr de kragtdaadige en onweder taanbaare wtoking va(' Gods gcest, gewrogt wordt .
Mis chien zou dit one',= ~q' :verhitt ; nniet verdienen, ware 't niet, dat bet, in verl~2nd met' eenige andere beginzels, eene zeer nadeelige l:rekking hee t . Want laat cen
A 4
open .

8

DEDENKINGEN OVER DE WEDERGEBOORTE .

openbaar Zondaar (gelyk by ongetwy eld doen zap ,
indien by zyn gevoelen beleeve) dat tyd tip voor den
waaren tyd zyner bekeeringe houden, wanneer by van
cyne chuld en elende allergevoeligst overtuigd is , onder de vreezelyk e wor telingen van angst en wanhoop ,
en laat by voorts gelooven ; dat de eene aal wedergeborene deelgenoot is van de verkiezinge der genade, door bet
onverydelbaar be luit des Almagtigen , en dat by nooit
vol trekt kan verloren gaan, hoe zeer ook zyne Wederge .
boorte onteerd en verdonkerd, en alle kenmerken daar van
onderdrukt worden door chreeuwende misdaaden en on,
geregti~heden ; dat by, evenwel, met den H. PAULUS,
(dien by onder telt , zyn eigen weezenlyk karakter to
vertoonen) vleeschlyk kim verkogt zyn onder de zonde : laat by, zeg ik, alle deeze dwaa3hingen verwarren en to
2amenzetten in eene oort van verband van Godsdien tige
beginzelen - en men zal eene bekeering hebben zonder
gemoedszuivering, Godsdienst zonder godzaligheid, Christendom zonder deugd. Noch de donder der Wet, noch
de genade des Euangeliums, zal in taat zyn om eenigen
kragtdaadigen indruk op zyn gemoed to hebben, maar by
zal voor altoos verloren gaan, ondanks zyne Route verzekerdheid aan~aande zyne behoudenis .
Ik behoe slier niet aan to dringen , dat bet t' onder.
brengen van kwaade heblykheden, en bet aanwennen van
tegenge telde gezindheden en neigingen, als weezenlyke
vereischten der waare bekeeringe, volgens de natuur der
¢aake, een werk zyn van tyd, en van trapswyze, aanboudende, ern tige poogingen ; als zynde dit eene waarheid , die van zelve preekt en op de ondervinding rust.
Genoeg is bet, to hebben aangetoond, dat bet boven vermelde denkbeeld omtrent de Wedergeboorte , op iguurlyke preek:vyzen' gebouwd , in weerwil van bet gezond
ver tand , eene wyde deur opent yoor allerlei Oegtigheden .
Een gebaanden weg zoude ik bier voor my hebben lig .
gen, om to treeden tot een onderzoek omtrent bet ondercheid tus chen waaren Godsdienst en Geestdryvery . Doch
dringende bezigheden ontzegien my thans zulk eene beI'chouwing. Mis chien, by meerdere ruimte van tyd, deel
ik . over bet belangryk onderwerp , myne bedenkingen
mede.
AAN-
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.4%NMERKINGEN, IDETREFFENDE EENIGE I1YZONDERHEDEN , OP WELKE IN HET VOELEN VAr
DEN POLSSLAG DOORGAANS NIET I1,EH00RLYK ACHT WORDT GESLAAGEN . Door
C . C. T . KORTUM, Med. Dock .
Stolberg by lake, .

to

JJ

oe veele aanmerkingen ook , in onze pra&i che ca
ziekteteken-kundige Handboeken, gevonden molten
worden , aangaande de eigen chappen van den Pols lag ,
chynt bet my toe, dat men, over bet algemeen, to un .
achtzaam handelt, aangaande de kundigheden, die, ten
opzichte van den toe tand eens lyders , kunnen bekomen
worden , door de ver chillende gevolgen , welke eent~
meerdere o mindere drukking der vingerseinden op de
ilagader, aan welke men den pots voelt , doet gebooren
worden . In koortzige en andere ziekten gebeurt bet voorzeker dikmaals , dat de polslag buitengewoon groot en
vol is, en dat echter bet aderlaaten ten hoog len oadeelig zvu zyn . O de aderlaating al o niet in zodanige
omitandigheden wordt aangeweezen, kan wcl doorgaans,
door de vergelyking van alle de aanweezende toevallert
met elkanderen, genoegzaam zeker bepaald worden ; dock
zonder op aodere om landigheden to letten , is de overweeging van de eigen chappeo van den pols lag dikwyls
alleen voldoende, om ooze keuze in deezen te ibepaalen .
Een pots , die wel vol is , doch die , met den vinger
iterker dan gewoonlyk gedrukt zynde , veel van zyne
terkte en volheid verliest , en die zich door den persenden vinger als last wegdrukken , verbiedt , over bet
algemeen , de aderlaating . Hoe njeerder een pols lag,
onder bet drukken der vingeren, van zyne kraut verliest,
zo veel to zekerder is bet gewoonlyk , dat 'er een verzwakte toetand van bet levensheginzel plaats hee t , en
dat daarom alle verzwakkende geneeswyzen , en inzonnderheid het aderlaaten, moeten vermyd worden . Vindt
men daarentegen een' ingetrokken kleinen pols , doch
die terker l tat en duidelyker wordt , naar maate de
drukking verme-rdert, dan hee t doorganns het tegendeeli
plaats ; want zodanig een pots gee t niet ailc ;.n cen krampachtigen toe tand der vezelen to kenuen , m3ar words
A 5
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ook zeer algemccn waargenoomen by zodanige voorwerpen , die door eene o andere heevige ont leekingsziekte
zyn aangetast , welke herhaalde aderlaatingen vordert .
Intus chen dient men daarentegen in aanrnerking to
seem-n, dat een terke en door de drukking des vrngers
niet verminderende pols lag niet altoos bet bloed - laaten
vordert . Men vindt dus, by voorbeeld, by bejaarde peroonen, doorgaans, een kragtigen pols, die door de drukking der vingeren niets van zyne weder landbiedende
kragt verliest . Dit is intus chen geenzins bet gevolg van
volbloedigheid , o van een onti}ooken toe land , maar
komt alleen voort uit eene vermeerderde ty heid van bet
llagaderlyk ge lel, welke in den hoogen ouderdom dikwyls zo groot wordt, dat een gedeelte van bet lagaderlyk getlel een gehec1 beenachtigen aard aanneemt .
Op dezel de wyze vindt men galkoortzen , in welke de
pots vol en terk is , zonder dat de drukking der vingeren de kragt van den polsilag vermindert ; en echter
toont de zamenloop der overige tekenen aan, dat men de
geneezing hier niet moet zoeken door aderlaatingen, maar
door herhaalde braak- en purgeerende middelen , die alleen in that zyn , om , in deeze gevallen, de to groote
i,ragt van den pols lag to verminderen, en op nieuw een
gelykmaatigen omloop der vochten daar to Itellen .
Meermaalen is de pols lag ge pannen , en kan 't best
worden vergeleeken by eene metaalen naar, die in eene
geduurige trilling is, zonder dat by eenigzins wykt voor
eerie zeer iterke drukking met den vinger. Zodanig eerr
pols lag komt gewoonlyk voor in heevige ylende koortzen , in de loodkolyken , enz. doch vordert zelden o
nonit aderlaatingen, maar doorgaans kramp tillende middeien , en wel inzonderheid bet Heulzap .
Van den anderen kant wyst toch ook een weeke voor
den vinpr wykende pols geenzins Heeds eene zodanige
zwakheid aan , welke bet gebruik van eenigerleye verzwakkende middelen , voornaamelyk van braak- o purgeeriniddelen, zou komen to verbieden . Het tegendeel
hee t zel s dikwyls plaats ; want niet zelden vindt men
galachtige en andere koortzen , die uit verzamelde onretnigheden in de eer te wegen voortkomea , in welkc
zodanig eene zwakheid des pols lags plaats hee t, doch
waar te ens de ontlastende geneeswyze der maag en dermen gevorderd wordt ; hebbende dezelve doorgaans ten
gevolge, dat de pols , die voorheen zo ligt weg to druk .
ken
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Len was, zyne natuutlyke kragten weder beknnt , en
eerlang eene volkomene her lelling plaats grypt .
Wanneer, intus chcuu, by zodanige ziekten, die b ,,, ,-,re
voornaame zitplaats in den onderbuik hebben , behalv .n
den voornoemden ligtelyk wykenden pols , n),,3, n},erdere tekenen van algemeene zwakheid voorkomul , zy n
dikwyls de gevallen zod inig , dat men zel s , v nneer
'er tekenen zyn van veele opgehoopte kwaade lo en ,
maar zeer voorzichtiglyk , en in eene geringe maate , de
ontlastende middelen kan gebruiken . Dit iluit echter
geenzins uit, dat ook nier een kleine en ligt wegdrukbaare pols wel cells in zodanige gevallen voorkotnt, in
welke bet behoud der lyders alleen door herhaalde aderlaatingen kan worden verkreegen , gelyk in geweldiga
lcng-ont leekingen plaats hee t .
KORT BERIGT, WEGENS HET ICANAAL, 'T WELIC
DE OUST- EN NOORD-ZEE VEREENIGT . Door
FREDERIIS MATTHISSON .

'(le Reiziger MATTBISSON, die in den jaare I73y reisde, gee t, wanner by Kiel in Kol lein 'bezogt,
,,
„ dit berigt van het Kanaal, 't welk de Oost- en Noord
„ Zee vcreenigt, en toen voltooid was ."
Zes welgeniaakte Sluizen vormen dit Kanaal . Door
drie van dezelve , naamlyk die van Roltena , Kno-P en
Rathmansdol , kan cell Schip , uit de Balti che Zee komende , opgeheeven worden tot bet wateipas van bet
Meir Flcrnhude, 't welk zeven-en-twintig voeten hooger
is dan de oppervlakte van de Balti che Zee . Op deeel de wyze worden de Schepen allengskens nedergelaaten
door Sluizen van Konings orde, Kluven iek en Rendsburr ;
to welker laatstgemeide plaatze zy in de Ri% , ier Underi .
der kumen , welke gemeen chap hee t met de ATooedzce.
Dit Kanaal kan Schepen van negentig Listen voeten ;
duck dezelve moeten niet wyder zyn dan zcs - en -twintig
en een halve voet . ®- Ann den ingang des Kanaals lecst
men dit Op chri t : CHIusTIA`I VII 3ussU ET SuM PTIBUS , MARE BALTICUM OCLANO COMAllssUM . 1782 .
,,
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AANWYZING VAN DEN SPIEGEL-ROTS OP DFZN
BERG ST . GOT#I4RD . Volgens iREpERIK MATTPIISSON,

p den St.
doet zich eene
op, welke niet algemeen bekend is :
0
een Rots
van eene verbaazende grootte , zo volmaakt vlak, ellen,
Gothards Berg

byzoncUtbeid

en gepolyst aan de eene zyde, dat dezelve de voorwerpen, daar aan voorgehouden,,even als een piegel to rug
ICaatst . Deeze Rots wordt uit then hoo de door de Be.
woonders Bier l:reeken de Spiegel-rats geheeten . Geen
Natuurkenner hee t, zo 't chynt, tot bier toe, bet on .
dernomen , reden van dit zonderling ver chynzel to.
geeven.
UITTREKZEL EENER REIZE RONDSOM DE WERELD,
IN DE JAAREN MDCCLXXXV, MDCCLXXXVI,
MDCCLXXXVII EN MDCCLXXXVIII, Door
J . F . G . DE LA PeROUSE . UITGEGEEVEN
VOLGENS BESLUIT DER NATIONAALE
VERGADLRING VAN DEN 22 VAN
GRASMAAND 1791, DOOR M . L,
A . MILLET -MURBATJ.

ons eenigermaate Schuldenaars ge teld
•• NV ybyhebben
onze Leezers , met nu en dan , by voorko.,

•
•
•
•
•
•
•
•
.,

•
•
„
,,

mende gelegenheden, van DE LA P&ROUSE en digns
Reis preekende, to belooven, hun, als ons iets meer
volledigs daar van ter hand kwam , 't zelve to zullen
mededeelen . Wy draalen niet, ous daar van to kwyten, en, in eenige agtereenvolgende Stukjes, het voornaam le van die Reis mede to deelen, gelyk wy vaorbeen, tot hun genoegen, de Reistochten van eooK bun
onder 't oog bragten . Schoon de meesten onzer Leezeren gewis, uit al bet voorheen door ons opgeteekende, niet onkundig zyn van bet ontwerp deezer Reize,
zal bet vuor zommigen noodig , en voor alien niet ongevallig weezen , bier , met een kort woord , iets
van den aanleg en aart deezes Reistochts aan to
ita;pen .
,, By
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e, By bet luiten des jongstvoorgaanden Oorlogs, be loot
~~ bet Fran che Ho een Tocht to laateu doen , om de
„ Ontdekkingen , door den Capitein COOK zo gelukkig
„ aangevangen , voort to zetten en to v olmaaken . L A
„ P6ROusE werd tot Opperbevelhebber gekoozen .
Dir
• keus was, in alle opzigten, zeer regtmaatig ; naarde• maal mogelyk legts weinige men chen, door voorberei„ dende Studien en kunde, beter ge chikt waren, om, in
„ eene onderneeming van then aart, gelukkig to laagen .
„ -- Twee Fregatten werden diensvolgens to Brest, in
„ den Jaare 1785, uitgerust : de La Bou olle, onder bet
„ bevel van LA PeROUSE, en L'4 irolabe, onder bewincl
• van LANGLE , beiden Capiteins in Fran clzen dienst.
„ Zy zeilden, in 't gemelde Jaar, uit Brest, en zetteden
„ hunne Reis, met veelerlei lotwis el, voort . Geduuren .
• de de Reis zonden LA PeROUSE en diens Oicieren ,
„ van tyd tot tyd,by voorkomende gelegenheden, Berigten
„ van hunnen Tocht en wedervaaren aan bet Ryksbettuur
„ en aan hunne Vrienden . Beide de Schepen zyn ongeluk„ kig, in den Jaare 1788, zo men veronder telt, veronge„ lukt : dan de byzonderheden van dit droevig lot zyn , tot
• heden , onbekend (*) . Uit de overgezondene bouw• to e is de Reis, van welke wy bet hoo dzaaklyke ten
• oogtnerk hebben mede to deelen, zamenge teld, door
• eenen Schryver, die blykt voor deeze taak berekend
„ to weezen . Ons Uittrekzel zal zich bepaalen tot de
„ nieuw te en tre end te Be 'chryvingen van de Plaatzen,
„ de Zeden en Gewoonten, door deeze zo ongelukkig in
„ hunne onderneeming ge tuite Reizigers bezogt . Wy
„ volgen daar in de Schryvers van een Engc1sch Maand„ werk .'
De Schepen La Bou olle en L'A lrolabe zeilden uit
Brst , op den eer len van Oogstmaand des Jaars 1785 .

Ii" belangryks viel 'er voor , geduurende de vaart na
Madeira, waar zy op den dertienden dier Maand bet anker wierpeu . He zeilen van daar tot Teneri e duurde
legts
„ (*) Terwyl wy dit

chreeven, in Wintermaand 1799,

• vermeldt een en ander Nieuwspapier van gun tige ontdekkin
• gen , deezen Reiziger betre l'ende ; doch, wel verre van be.
„ vestigd to worden, zyn ze vervallen ."
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iletrts drie dagen . Zy ankerden daar op den negentien .
de a, en tleevenden van dit Eiland op den dertig len, met
cen ris e koelte uit den Noord Noord Oosten . De t
saegen-en-twintig/len van Her stmaand needen zy den
Equ tur op achttien Graaden Wester lengte . Den acht .
zieaader, van Wynmaand bevonden zy zich op de hoogte
van bet Eiland Trinidada . Op den zesden van Slacht .
maand ankerden zy tus chen St. Catharina en bet vaste
land . -- Her midden van bet Eiland 1lvaredo hadden zy
ten Noord Oosten ; de hlaana che Eilanden ten Zuid
Oosten, en bet Eiland Gal ten Noorden . Op deezen ge .
heelen overtocht hadden zy geen een zieken aan boord .
ilet Eiland St. Catharina wordt in 't byzonder be chreeven. Hier werden de Scheeplingen met groote gastvryhhcid ontvangen . Zy vonden 'er de leevensmiddelen goed .
hoop en in grooten overvb,ed .
De Heer PeRousE berigt ons, dat by Kaap Horn met
veel meer gemaks omzeilde, dan by hadt durven hoopen,
en werd by hier door overtuigd , „ dat deeze Oinnvaart
• gelyk taat met die op alle hooge breedten . De zwaa• r gheden, met welke wy dagten to zullen moeten wor„ telen , waren bet gevolg van een oud vooroordeel-,
„ 't welk men , met den tyd , zal a leggen ; terwyl bet
• leezen van Admiraal ANSON's Reize Diet weinig hee t
• toegebragt om bet denkbeeld van dat gevaar by de
„ Zeelieden leevendig to houden ."
Wy moeten ons ophouden by de belangryke be chry,
ving van de Baay en Stad Conception, in bet Land van
Ciaaa'i. - De Baay van Conception is een der gemaklykiie havenen in de geheele wereld . Het water is e en,
'er pat bykans geen troom, choon bet getyde zes voeten en drie duimen ryst ; bet water is hoogst by voile en
rieuwe maan, ten een uuren en vy en veertig minuuten . De Baay is be chut tegen alle winden, behalven
den Noorden-wind, welke in deeze treeken alleen geduurende den Winter waait, dat is van het einde van Bloeirnaand tot Wynmaand , daar to Jande ook bet Regen ai .
iben . Het weer is be tendig vogtig, zo lang deeze Mouun waait ; want de naam van Mou on mag zeer eigenaartig gegeeven worden aan deeze tandhoudende Winden, welke gevolgd worden door Zuide-windujn, die 'er
geduurende bet ov .-rige van bet jaar waaijen , en vergezeld guan met bet aller choon te weer . De cenige ankerplaats, welke beveiligd is voor den Noord oosten wind,
die
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die geduurende den Winter heerscht , is by bet Dorp
Talca,uana, op den Zuid-oost oever, heden ten dage
de e6nige Spaan che Vastigheid in de Baay, naa dat de
oude Stad Conception , door eene Aardbeeving , in den
Jaare 17-1, verdelgd is . Deeze Stad lag aan den mond
van de Rivier St . Peter, ten Oosten van Talcaguanas ;
de overbly zels van die verwoeste Stad zyn nog to zien .
Zy zullen den Land des tyds zo lug niet verduuren als
die van Palmyra gedaan hebben . Alle de huizen waren
gebouwd van klei o teen, in de zon gedroogd ; de daken waren gedekt, even als die in ver cheide der Zuidlyke gedeelten van Frankryk.
Naa de verwoesting van die Stad , welke veeleer door
de zee werd ingezwolgen, dan door de Aardbeeving over
hoop geworpen, geraakten de Inwoonders ver trooid, en
legerden zich op de nabygelegene hoogten . Het was niet
voor in den Jaare 1763, dat zy eene nieuwe plaats uitkoozen, gelegen op een vierde myl a t}ands van Biobio,
en drie mylen van de oude Stad Conception en bet Dorp
Talcaguana . Bet Bisdom, de Hoo dl,erk, en de Kloosters werden in de nieuwe Stad overgebragt .
Deeze is
van eene groote uitgettrektheid, dewyl de huizen alle legts
kene verdieping hoog zyn , ten einde zy beter in ltaat
mogen weezen om de Aardbeevingen , welke 'er laarlyks
voorvallen, door to taan .
De nieuwe Stad bevat omtrent tien duizend Inwoon .
ders . Zy is de Verbly plaats des - Bis chops, en van den
Major-Generaal, bet Opperhoo d des Krygsweezens . Dit
Bisdom paalt aan dat van San jago, de Hoo d tad van
Chili, waar de Gouverneur-Generaal zyn verbly houdt.
Het wordt aan den oostkant omgeeven door de Cordi!le .
ras, en trekt zuidwaards zich uit tot de Strait van Magellan ; doch de waare grens cheiding is de Rivier Biobio,
op een vierde myl a tands van de Stad .
Al bet land ten zuiden van die Rivier behoort aan de
Indiaancn, uitgenomen het Eiland Chiloe, en een kleine
Land treek rondsom Baldivia . I -let is zeer oneigen, aan
dit Volk den naam van Onderdaanen des Konings van
Spanjc to geeven, daar zy met deezen bykans in ge taagen oorlog zyn . De verrigtingen van den Spaan/ehen Bevelhebber mogen , overzu ks , van bet grootite aanbelang
gereltend worden . ly hee t bevel over de geregelde txoepen en bet overig krygsvoik ; dit chenkt hem een groot
gezag over alle de Burgers, die, in hunne burgerlyke
be-
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,elangen, be luurd worden door eenen Corregidor, by
is daarenboven, by uit luiting, belast met de wrdeediging
des Lands, en verpligt beurtlings to vegten en to onderiandelen . Een nieuwe wyze van be tuur taat de oude
to vervangen . Hetzelve zal een weinig verichillen van
dat onzer Fran che Volkplantingen, dewyl bet gezag zal
verdeeld worden tus chen den Commandant en den Intendant . Dan bier taat aan'te merken, dat 'er geen Opper .
e rigtsho in de Spaanj'che Volkplantingen plaats hee t.
e zodanigen , die met 's Konings gezag bekleed zyn ,
zitten ook als Regters voor , in burgerlyke zaaken, met
eenigen uit den Burger tand , die tot 13yzitters dienen .
Bet valt gereedlyk to bevroeden, dat, wanneer bet Regt
rriet bediend wordt door Regters, gelyk in waardigheid,
bet gevoelen des Voorzitters altoos een overwigt moet
hebben op de mlndere Leden des Gerigtsho s. Het ge.
voig bier van is, dat de bediening des kegts aan een en .
kel Per oon that, 't welk met cene groote ongelegenheid
moet gepaard gaan , ten zy men dien man veronderttelle
verheeven to zyn boven allen vooroordeel, vry van aile
dri tvervoering , en bedeeld met bet allerverlichtst vertand .
'Er is in bet Heelai geen wugtbaarder grond, clan die
van dit gedeelte van Chilt. Het Koorn draagt 'er zestig .
voud ; de Wyntlok is 'er even mild in bet voortbrengeii
van druiven ; de vlakten zyn bedekt met ontelbaare kud .
den , die boven alien begrip vermenigvuldigen , chooa
eheelenal aan zichzelven overgelaaten . Alles , wat de
Inwoonders to doen hebben, be taat in a lbhuttingen to
maaken rondsom elks byzondere bezittingen, en de Os en,
Paarden , Muilezels en Schaapen in de a chuttingen to
De gewoone prys van een vetten Os is acht
houden .
Dollars , die van een Schaap, drie vierde van een Dollar ; doch 'er worden geen koopers gevonden . De Inwoonders zyn gewoon een groot getal Os en to dooden,
van welken zy de huiden en bet vet allecn bewaaren en
na Lima zenden . Eenig vleesch wordt ook op de m di •
aan che wyze toebereid, ten dienule der kleine Kustbe .
warders in de Zuidzee .
Geene byzondere Landziekte heerscht in dit Gewest ;
clan gene, welke ik niet dur noemen, is 'er zeer algemeen . De zodanigen, die gelukkig genoeg zyn om de .
zelve to ontgaan , leeven tot cen hoogen ouderdom . In
con .
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Conception vindt men veele Per oonen, die den kring van
cene eeuw vervuld hebben .
Ondanks zo veele voordeelen , is deeze Volkplanting zeer
verre van die vorderingen to maaken, welke men zcu
mogen verwagten van eene ligging, zo gun tig tot bet vtr .
meerderen der volkrykheid ; maar de invloed des Be tuurs
werkt Reeds die der gun lige Lands- en Lugtge teltenis
tegen : wederhoudende inrigtingen be taan 'er van bet
eerie einde van Chili tot bet andere. Dit Koningryk,
welks voortbrengzels, indien men 'er alles van trok wat
mogelyk is, hal
Europa zouden kunnen voeden ; welks
Wol genoegzaam zou weezen voor de Manu ac'tuuren van
Frankryk en Engeland, en waar van bet Vleesch, ingezouten , een (chat zou opbrengen :
dit Koningryk,
zeg ik , is geheel van Koophandel ver tooken . Vier o
vy kleine Schepen komen jaarlyks van Lima, met Zuiker , Tabak , en eenige Manu adtuuren, in Europa ge.
maakt, die de ongelukkige Inwoonders alleen uit de t wee .
derde hand kunnen koopen, en naa dat 'er zeer
de o
zwaare Belastingen van betaald zyn, eers to Cadix, dan
to Lima, en eindelyk by derzelver inkomen in Chili . De
Inwoonders kunnen alleen in verruiling geeven Koorn,
welk zo goedkoop is, dat de Landbouwer geene aanmoediging vindt om zyn ledig liggend land to ontginnen ;
Talk, Huiden, en een weinig Planken ; zo dat de balans
des Handels altoos tegen Chili is ; 't welk met zyn
Goud (*), zyne Zilver-mynen, en geringe artykelen van
verruiling, niet in taat is to betaalen de Zuiker, de Paraguay Thee, de Tabak, bet Laken en bet Linnen, en
andere benoodigdheden .
Uit deeze korte opgave is bet blykbaar , dat , indien
Spanje niet van Stelzel verandere ; indien vryheid van
Koophandel niet worde ingevoerd ; indien de Belastingen
op Buitenland che Waaren met verlaagd worden ; indien,
met ddn woord a bet Staatsbe tuur niet in bet begrip
wit komen , dat eene zeer geringe belasting by eSn tal .
ryk Volk meer opbrengt , dan zeer zwaare belastingen,
welke bet vertier belemmeren : zal bet Koningryk van
Chi .

(*) Volgens een my medegedeeld berigt, mag het Goud,
's jaarlyks in het Bisdom van Conception verzameld, op twee •
maal honderd duizend Dollars gerekend worden . 'Er zyn enkele Plantadien op St. Domingo, die een zo groot inkomen
opleveren .
MENG, 1800 . NO . I .
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Chili Dimmer die hoogte van voor poed beklimmen, wel .
k e men uit deszel s ligging zou mogen verwagten .
Ongelukkig brengt dit Land eene kicine hoeveelheid
Gouds voort ; incest alle de Rivieren voeren Sto goud
mede . De lnwoonders , door de Rivier lyk to was chen,
kunnen , zegt men , een halven Dollar daags winnen .
Maar , dewyl de leevensmiddelen in grooten overvloed
voorhanden zyn, hee t de lnwoonder geene weezenlyke
behoe te , . welke hem tot arbeid aanprikkelt . Buiten ge
meen chap met vreemdelingen leevende, en onkundig aan
ooze weelde en kun l;en , kan by Diets verlangen met
eene zo terke begeerte, dat dezelve zyne traagheid overwinne . De grond ligt , derhalven , meest onbebouwd ;
de werkzaam len onder de Inhoorelingen de zodanigen
zynde , die daags eenige uuren be l:eeden aan bet waschen van bet Rivierzand, vinden zy zich ontheeven van
eenig bedry o handel to leeren . Het gevolg bier van
is , dat de huizen , zel s van de ryk te Ingezetenen ,
chaarsch van huisraad voorzien zyn , en dat alle de
Werklieden in Conccpiion van elders komen .
De Kleeding der Vrouwen be l:aat uit een veelkleurig
Jak , van de ouderwetiche met goud en zilver doorwerkte
l:o e, in vroegeren tyde to Lyons gemaakt . Deeze Jakken , die alleen voor Feestdagen bewaard worden , agt
men in de Familien als Diamanten ; zy komen van Grootmoeder op Kleindogter . Die Kleederen , nogthans, be .
paalen zich tot een hlein getal van Vrouwen ; de ove
rage hebben naauwlyks genceg om haare naaktheid to
dekken .
Duiheid , no o- meer dan waan en bygeloo , hee t dit
Koningryk met Nonnen en Monnilien bevolkt ; deeze laat .
l:en
eten her eene grooter vryheid , dan in eenig ander land
'en* ter wereld . Het ongeluk van Diets to doen to
hebben , mangel aan Famiiiebetrekkingen, de gelo te van
den ongehuwden taat , zonder van de rest der wereld
a ge cheiden to zyn , en hun l~even in de gemaklyke
kloostercellen, hee t ban de srootil:e noodaarts van America gemaakt . Hunne onbeai_haamdheid klimt tot eene
ongeloolyke hoogte op . Ik heb zotnmigen deezer Monniken gezien, die tot middeinagt op een Bal bleeven, a ge cheiden van alien at oenlyk gez chap , en ver preid
onder de Dienstbooden . Deeze zel de Monniken gaven
aan onze jon,e Scheepslieden een naauwkeuriger berigt,
dan zy ekkx l :omden bek,-, men, ten aanziene van plaatZen ,
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zen, welke de Priesters alleen moesten kennen om den
ingang in dezelve to verbieden .
Bet gemeene Volk in Conception valt zeer die agtig ,
en de Vrouwen zyn zeer ligt toeganglyk . Zy maaken
een verbasterd en mongrelisch ras uit ; maar de Iriwoonders van den eer len rang, de echte Sparjaards, zyn belee d en ten uiter ten verpligtend . HLt zou my aan gevoel van dankbaarheid moeten ontbreeken , indien ik hun
niet a tekende met kleuren, voegende aan hun character ; dit zal ik tragten to doen kennen, door een verhaal
to geeven van onze eigene ontmoetingen .
Naauwlyks lager wy ten anker tcgen over Talcaguana,
o een Krygsman bragt my een Brie van den Heer
QUEXADA, voor een tyd, toen Bevelhebber ; in deezerii
vermeldde by, dat wy zouden ontvangen worden als Landgenooten . Hy voegde 'er zeer belee d by, dat de bevelen , hem ten deezen opzigte gegeeven, vulkomen za .
men temden met de gevoelens van zyn eigen hart , en
die van alle Ingezetenen van Conception . Deeze Brie
ging vergezeld van allerlei verver chirgen,welke een ieder
zich haastte aan boord to zenden . We voorraad was zo
groot, dat wy denzelven niet wisten to gebruiken, o op
eene voeglyke wyze to plaatzen .
Verpligt , om , in de eer te plaats , agt to geeven op
lietgeen noodig was tot her telling van myn Schip, en
bet brengen van onze Starrekundige Werktuigen aan trand,
lion ik Diet onmiddelyk mynen dank by den Gouverneur gaan a leggen . Ik verlangde na gelegenheid om dit
to doen ; doch by kwam my voor en aan boord , verge.
zeld van de voornaam le O icieren der Volkplanting.
Den volgenden dag ga ik een tegenbezoek , vergezeld
door den (leer DE LANGLE, en ver cheide O icieren en
Geleerden. Wy werden voorgegaan door een bende
Dragonders . De bevelvoerende O icier hadt de hel t to
Talcaguana geplaatst . Zints onze aankomst waren zy en
hunne paarden tot onzen dienst . De Heer QUEXADA en
de Heer SABATERO, Commandant der Artillery , henevens den Stads Major, kwamen ons , op eene myl a lrands van Conception , to gemoete . Wy traden o ten
huize van den Heer SAIJATERO, waar een heerlyk middagmaal gereed tondt ; 's avonds hadden wy 'er een luisterryl. Bal, op 't welk de voornaam te Dames der Stad geiioodigd waren .
1)e Weeding deezer Dames ver childe zeer veel van die,
i 2
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aan welke onze oogen gewoon waren . Een gebloemde
rok , zo kort dat bet halve been bloot was , en verre
beneden den middel vastgemaakt ; lcous en met roode ,
blaauwe en witte treepen ; choenen zo klein , dat do
teenen -'er in gekreukt lagen, zo dat de voeten zich by .
leans rond vertoonden , maakten de kleeding uit der Chili che Dames . Zy draagett bet hair zonder poeder, en
verdeelen bet van agteren in malle vlegten , die op den
rug a hangen . Het kleed aan 't bovenly is doorgaans
van goud- o zilver i:o , en bedekt met twee korte mantels, de eer te van muslin, en de tweede, daar boven, van
wol van ver chillende kleuren , blaauw , geel o rood .
Met deeze wollen mantels bedekken zy bet hoo d, als
zy by koud wear op lraat gaan ; doch binnens hu s leggen zy dit opperkleed doorgaans op haare knieen . Zy
hebben een pelletje met den muslinen mantel, be l:aande
in denzelven aartig to ver chikken ; in welk bedry zy
geen gering gedeelte van bevalligheid ten toon preiden .
Zy zyn over 'c algemeen vrolyk , en zo inneemend be .
lee d , dat 'er geene Zeetad in Europa gevonden wordt,
waar vreemde Zeelieden met zo veel belee dheids ontvangen worden .
Omtrent middennagt eindigde bet Bal . De Huizen van
den Commandant en van den Heer SABATERo konden
alle de Fran che Oiciers en bet verder medegenomen gezel chap Diet huisvesten ; de Inwoonders drongen ons, by
bun den intrek to neemen : en zo werden wy voor then
nagt in ver cheide deelen van de Stad geborgen .
Voor bet middagmaal hadden wy een bezoek a gelegd
by de voornaamite Burgers , en by den Bis chop , een
man van gezond ver tand en aangenaame zeden, uit teekende in lie ddaadigheid, waar in de Spaanjche Bis choppen dikwyls zeer voorbeeldlyk zyn . By is een Creol,
in Peru geborren ; nooit was by in Europa geweest ,
en zyne verhe Hng alleen aan zyne verdien ten ver chul .
digd . Hy prak met ons over den pyt , then de Major .
Generaal HIGUINS zou gevoelen, dat by, geduurende ons
verbly aldaar, ter oorzaake van de Indiaanen, zich op
de grenzen moest onthouden . Bet gun tig berigt, 't welk
wy wegens then O icier ontvingen , en de hoogagting ,
welke ieder hem toedroeg , deedt my de om tandigheden
beklaagen, die ons van zyn gezel chap beroo den . Men
badt een Boode tot hem a gevaardigd, en bet antwoord,
't welk deeze medebragt, terwyl wy nog to Conception
wa-
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waxen, kundigde ons zyn chielyk wederkeeren aan . Hy
hadt juist op then tyd eenen roernryken Vrede ge looten,
die hoogst noodzaaklyk was voor zyn Volk, dewy1 hunne
a gelegene wooningen Heeds bloot londen aan de troo
peryen van wilde Natien, die de Mannen en de Kinderen
dood loegen en de Vrouwen gevangen namen .
De Indiaanen van Chili zyn niet langer die Americaa .
Mn , die met chrik vervuld worden voor de wapenen
der Europeaancn . Het vermenigvuldigen der paarden ,
die thans ver preid zyn door bet binnen le van de onmeetlyke woestynen van America, als mede dat der Osen en Schaapen , hee t dit Volk veranderd in eene Natie van Arabieren, in alle opzigten gelyk aan de bewoonders der wildernis en van Zrabie . Steeds to paard
zittende, rekenen zy een weg van tweehonderd mylen voor
een kort tochtjen . Zy trekken voort en om met hunne kudde, eeten van derzelver vleesch en melk, en vergasten zich zomtyds op 't bloed (*) ; met de dierenhuiden kleeden zy zich , en maaken 'er helmetten en
childell van . Hier uit is openbaar , dat de invoer
van tweeerlei lag van Huisdieren een be lis enden invloed gehad hebbe op de Zeden van alle de Stammen,
die bet Land van St . ?ago tot de Straat van Magellan
bewoonen . Alle hunne nude gewoonten hebben zy a gelegd ; zy voeden zich niet met dezel de vrugten , en
draagen niet langer dezel de kleederen, maar hebben eene
tre ender geiykvormigheid gekreegen met de Tartaaren,
o met de Inwoonderen der oevers van de Roode Zee,
dan met hunne Vo)rouders, die v6dr tweehonderd jaaren
lee den .
Het valt gereedlyk to begrypen , hoe ontzaglyk zodanig een Volk moet weezen voor de Spanjaarden . Hoe
is bet mogel5A , bun to volgen op zo lange tochten? Hoe
is bet mogelyk, Volksverzamelingen voor to komen, die
op een enkel punt Natien zamenbrengen , over vierhonderd mylen lands ver trooid , en die dus een leger van
dertigduizend man vormen?
Den Heere HIGUINS is bet gelukt, de genegenheid van
deeze Wilden to winnen , en by hee t dus een grooten
dienst gedaan aan de Spanjaarden, die hem hebben aangenomen : want by is van geboorte een Ier, en behoort tot
die
(*) Men hee t my verzekerd , dat zy zomtyds hunne Os en
en I aarden aderlaaten, om het bloed to drinken .
B3
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die Familien, die vervolgd zyn uit hoo de hunter Gods .
dienstbelydenis e en oude verknogtheid aan den Huize
van STUART.
Ik kan myzelven bet vermaak Diet ontzeggen, om deezen waardigen O icier bekend to maaken, wiens zeden
zo zeer in den maak van elk Land vallen . Even als de
Indiaanen voelde ik eene genegenheid voor hem, naa bet
eertte uur oozes onderhouds . -- Zyne wederkomst in
Conception volgde welhaast op zynen Brieve ; en ik had
'er naauwlyks de weete van gekreegen . o by beyond
zich to Talcasuara . In deezer voege werd ik weder
in bet a leggen van myn bezoek voorgekomen . Maar
een Major-Generaal der Ruitery is vaardiger to paard,
dan een Franmch Zeeo icier ; en de Heer HJGUINS, aan
wien bet Land de verdeediging ver chuldigd is , bezit
eene maate van vlugheid , die Diet ligt geevenaard
words. Zyne belee dheid ping die van den Heer QUEXADA, zo bet mogelyk ware, to boven .
'Er heerschte opregtheid in zyn voorkonnen ; en zyne genegenheid
voor alle de Frarjchest was zo gruot , dat geene woorden toereiken om bet gevoel onzer dankerkentenis e uit
to drukken .
Naardemaal wy ors order verpiigting vonden aan a11e
de Inwoonderen , be looten wy een algemeen onthaal to
geeven aan deeie Stedelingen, vc5or ens vertrek , en alle
de Dames van Conception daar toe to noodigen . Aan den
zeekant deed ik een zeer groute tent op laan , en wy gaven een middagmaal aan honderd en vy tin per oonen
van beide de Sexen , die de belee dheid hadden om tot
bet bywoonen van hetzelve een zo langen weo o to
leggen . Het middagmaal werd gevolgd van een dans ,
bet a l:eeken van eenige vuurwerken , en bet laaten opgaan van een papieren lugtbol, gr,aot genoeg om eene
aangenaame vertoonmg op to leveren .
Op den volgenden dag diende dezel de tent ors om
een grooten maaltyd to geeven aan bet Schcepsvolk van
beide de Fregatten . Alien aten Ivy aan dezel de ta el .
De Heer DE LANGLE en ik zaten aan bet boveneinde,
en de O icieren , tot den gemeent}en 1\'iatrocs toe , zaten volgens den rang, lien zy aan board haelden . On .
ze chotels waren houten bakken . De vrolykheid was
ge childerd op 't gelaad van Rile de Scheeplingen, die
'er beter uitzagen , en duizendmaal gelukkiger waren ,
dan op den dig van ons uitzeilen uit
De
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De Major -Generaal, op zyne beurt, een onthaal wil1code geeven , gingen ally O iTiers , behalven die de
wagt liadden, met ons na Conception . De licer HIGUINS

kwam ons to gemoete, en gelcidde o~vs tenn zynen huize,
waar een ta el voor honderd Per oonen edekt londt ;
alle O iciers en Mannen van aanzien, als Tede ver cheide Dames , waren 'er genoodigd . Onder' andere vermaaklykheden, tus chen de ta elgeregten, hodrden wy een
Franciscaaner Monnik , bedeeld met de gave am verzen
voor de vuist op to ze ;gen ; by deedt dit in 't Spaansch,
om den ]o to verhe en van de eensgezindheid, welke
tus chen de beide Natien heerschte . 's Avonds was 'er
een Bal, waar op alle de Dames ver cheenen, in 't beste
gewaad uitgedoscht ; de O icieren dansten, gemaskerd, een
aartig Ballet . Het zou niet doenlyk weezen, een vermaaklyker Fete in eenig deel der wereld aan to rigten . Het
werd gegeeven door cen Man, hier to lande aangebeden,
a an Vreemdelingen . hehoorende tot eene Natie , die in
geheel Europa voor de galantile bekerd laat .
Maar deeze verrrraahen en dit uit leekend onthaal deep ,
den my myna grnote hoo dzaak geen oogenblik uit de
gedagten gaan . Op den dag van onze aankomst had ik
to ver laan gegeeven , ciat wy den eerllen van Lentemaand weder zouden under zeil gaan , en dat, indien onze Schepen , vdOr den tyd, gekal aaterd, en ons water
en voorraad aan boord gebragt waren , elk der Scheeplingen vryheid zou hebben um zich aan land to gaan
verlustigen . Niets kon rneer dienen om poed to maaken dan deeze belao te, voor welker vulbrenging ik zo
Leer vreesde als de 1M. , trouzen 'er na verlangden, naardetnaal de Wyn zeer overvloedig is in Chili, en elk huis
to Talcaguataa een herberg is, en de Vrouwen van den
laageren rang bykans zo verpligtend zyn als die op
Otaheite. Geene ongeregeidheden egter greepen 'er plaats,
en de Scheeps- Heelmeester meldde in zyn ver lag ;een
woord van kwaade gevolgen , uit de verleende vryheid
voortge prooten .
(Het Veryolg bier naa.)
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Zeeheld DE LA PeROUSE, in den Jaare 17112, door
e bet Fran che Ho gezonden om de Engel che Vastigheden in Hud ons 13aay to bettooken en to verwoesten,
badden de Engel chen , op diens aannadering , hunne
Wooningen verlaaten, en waren diep landwaards in getrokken . Doch , bedenkende , dat deeze Vyanden , uit
hoo de van bet geledene verlies hunner Verbly plaatzen,
en bet gemis van alles , zich zouden blootgeteld vin .
den, om o van Honger om to komen, o , geheel van
verdeedigmiddelen ontbloot, in de handen der omliggende
wilde Volken to vallen, nam by , voor zyn vertrek, bet
menschlievend en edelmoedig be luit , om , ter plaatze
waar by hunne Vastigheden verdelgd badt, Leevens-voor

raad en Wapenen to laaten .
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1VIEUWSTE LYST VAN ALLE GODSDIENST-GENOOTSCHAPPEN IN DE VEREENIGDE STAATEN VAN
AMERIKA . Door den Luther chen Prediker
SCHaFER, to Germantown .

Congregationalisten.

Deze zyn bet talryk te in de
oostlyke Staaten . Ook zyn zy door de middelite en zuidlyke Staaten ver(trooid . Zy hebben meer
dan duizend Gemeenten, in Neuhamp hire 200, Conne&icut 197 , Mas achu ett 440 , Rhode Island 13 , Vermont 150.
a) Presbyteriaanen . Deze zyn zeer talryk, voornaam •
lyk in de mlddel te en zuidlyke Staaten ; zy taan alien
onder een en hetzel de be tuur : want zy zyn in vier
Synoden en 17 Presbyterien verdeeld . a) Het Synode
van Nieuwjork be taat uit 5 Presbyteries , 94 Gemeenten
en 61 geordende Predikers ; b) Het Philadelphi che Synode uit 5 Presbyterien , 92 Gemeenten en 6o Predikers, benevens de Predikers en Gemeenten, die tot bet
Presbyterium van Baltimore behooren ; c) Het Virginiche Synode beaaat uit 4 Presbyterien, 7o Gemeenten en
4Q Predikers, uitgenomen de Predikers en Gemeenten
van
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van bet Pen ylvani che Presbyterium ; d) Het Synode van
Noord- en Zuid-Carolina be taat uit 3 Presbyterien, 82
Gemeenten en 42 Predikers , zonder de Gemeenten en
Het
Predikers van bet Abingdoner Presbyterium .
gant che aantal der Presbyteriaan che Gemeenten, welke
in deze verbintenis taan , wordt op 438 gerekend , de
Predikers op 21.3, en tus chen de 7o en 3o Candidaaten .
Hierby komt nog een aantal Leeraars , die geene vas .
te Gemeenten hebben . leder van deze Synoden houdt
jaarlyks eene amenkQmst , vary welke dan a gevaardig ..
den naar de algemeenc vergadering to Philadelphia gezonden warden . De Kerkelyke regeering van deze Christenen is bekend ; bet is bier even zoo als in Schotland .
Hunne algemeene Synode voert den titel : de algemeene
verga(*ring der Presbyteriaan%he Kerk in de vereenigde
Staaten . Hun heer chend leerbegrip is bet Calvinisti che .
Benevens dit is 'er een geas ocieerd Presbyterium in Pen .
vlvanien, 't welk met dat to Edenburg in verbintenis ttaat .
Van wege hare a zondering van de algemeene Kerk in
Schotland, in den _Jaare 1735, heeten zy Scceders .
3) De Hollandsch Gere ormeerde Kerk, welke zich aan
bet Synode van Dordrecht van 161,3 houdt . Haare re .
geeriwig heet bet Hollandsch Gere ormeerde Synode vats
Nieuwjork en Nieuwjer ey . Zy taat onder opzicht der
Am terdammers .
4) De Pro'e iant che (Engelseh) Bis choplyke Kerk .
Zy hee t in 1785 bet Engel 'he Gebedenboek, benevens
de 39 Geloo sartttrelen , veranderd en verminderd, uitge .
geeven ; in plaats van 39 hebben zy maar 2o Geloo s
artikels . In OEtober 1789 hielden zy eene andere verga .
dering, waarby een vereenigingsplan onder alle (Engelseh)
Bis choplyke Kerken, in de vereenigde Staaten van Amerika, vastge leld werd . Zy maakten 17 wetten van bun
Kerkbettuur hekend . De eerite luidt dus : „ 'er zullen
in deze Kerk 3 ordeningen in bet leeraar-ainbt zyn ; Bischoppen , Priesters en Diakenen ." Die tot bet Predikambt toegelaaten wordt , moet eerst den volgenden eed
a leggen : ., lit geloo , dat de heilige chri t, bet Oude
en Nieuwe Testament , Gods woord , en alles , wat tot
cans heil nood ig is , bevat, en ik verbinde my plegtig,
my naar de leeringen en Godsdten tige gebruiken der Pro .
tettant che Bis choplyke Kerk , in de vereenigde Staaten,
to richten ." Zy hebben bier reeds bunue Bis choppen,
na :nelyi ddn in Connecticut, den to Nieuwjork, den to,
Pl.iB 5
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lTiladelphia, teen in Maryland en ~dn in Virginien . ---•
Verninnc en Zuid-Caro :ina hebben per oonen benoemd,
welke zy tot Bis choppen willen laaten ordenen . Nadat
dit land zich van de Engel che Kroon hee t a ge cheurd,
is ook de Engel che Kerk zichtbaar in verval geraakt .
By bet uitbreeken der onlusten verlieten veele Predikers
hunne Gemeenten, dewyl zy niet met anderen tegen hunne rechtmaatige overheden konden o wilden op taan . Zy
kreegen onderhoud van hunne Gemeenten , en boveiulien
van den Koning . Het aantal hunner Gemeenten, in de
vereenigde Staaten , kan niet met zekerheid opgegeevea
worden .
S) De Baptisten hebben dezel de geloo sartikels met
de genen, die in Engeland gevonden worden . Zy hon .
den de indompeling voor noodzaakelyk ; zy veroorlooven
tog aan Predikers van andere Godsdienst-gezel chappen,
om voor hunne Gemeenten to prediken, (twee mylen van
bier ltaat eene Doopsgezinde Kerk, waarin ik meermaalen
gepredikt heb,) ook by de ordening van hunne Leeraars
bun by to taa . Zy houden jaarlpk che en hal jaarige
Synoden, op ver cheidene plaat en in de vereenigde Staaten . In Mas achu ett en Virginien zyn zy bet t alryk te.
t o 1790 beliep bet aantal hunner
.:erken
op 86

Leeraars
ordin .
Candid.
710

422

Leden
649756

dien tyd zyn 'er ten min ten 3000 nieuwe Leden , en
,45 Kciken, bygekomen . Deze lieden onder cheiden zich
pan de oude Wederdoopers , en van de Holland che
Doopsrezinden, voornaamlyk hierdoor, dat zy bet draagen der wapens , tot verdediging des Vaderlands , voor
eo~rlr ; } d en noodig houden .
6) U litaris en o Sociniaanen . Deze hebben , zoo veel
riy be :end is, nog geene Godsdien tige Gemeenten geticht , o Dr. Priestley , welke zich to Northumberland
in Northumberland -County, Pen ylvanien , nedergezet
hee t, moest bet onder zyne landslieden gedaan hebben .
(Van Dr . Priestley wierd in 't begin veel ge proken
nu is 't 'er geheel til van .)
7) Kwakers . Hun oor prong, geloo sleer, uitbreiding,
enz . zyn bekend . Zy zyn, gelyk die in Groot-Brittannien,
zeer dweepagtig, in ver cheidene gevallen zeer wreed tegen
hunrNa
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hunne huisgenootcn , dic niet tot hun wil'en over,zaan ,

listig , en zeer geich kt otn rykdommen to veizamelen .
By hunne geestdryveryen zyn zy zoo onvernu tig , als 'er
men chen in de wereld zyn kunren ; maar zeer ilipt ,
otn de eerbaarheid onge chonden to bewaaren . Met
zicht tot de Kerkentucht houden zy maandelyks , oni 't
:,-, uit
vierendeel jaars, en jaarlyks , amenkom len, well
a gevaardigden en leden van meer Gemeenten b t a~tn .
Zy hebben in 't geheel 7 jaarlyk che byeenko+o ten ;
etsne in Londen , tot welke a gevaardigden van Ierlan .iA
komen ; de andere zes zyn in de vereenigde Staaten
i) In Nieuw-Engeland, a) to Nieuwjork, 3) in Nicuwjer ey en Pen ylvanien, 4) in Maryland, g) in Virginian,
en 6) in Carolina en Georgien .
8) Nethodiste;r . In 1790 beliep bet aantal der Wealei che Methiadisten in de Amertkaan che Staaten op
576°1, -•- twee Bis choppen, 3o Ouaeriingen en 50 Dia ,kenen ; deze laatiien bedienen do plegtigheden niet . Bch-ilvcn deze hebben zy nog een aanzienlyk aantal medphelhers, t :~ waeten, zulke manners, welke bet land doorre ;z .ri
t"n nred en ; zy warden daarom reispredikers ge ,~c t} t .
Ash e n ontvangt 24 pond, jaarlyks , voor ondeihuuu,s,
.
;
ca't paard, en vrye kost en liarberging, waar by komt,
ook vo d~r voor zyn paard ; :dies voor n=`et . Ster t zy .a
}ward, zoo koopt by op kosten van het gezel chap e, .t
antler ; wotdt by zick, zoo hctaait bet gezel chap &oi
Dokter . Is by een getrouwd nran , zoo ontvan ;t zvoe
vrouw ook 2} pond, en ieuer kind naar evenredigxheid ;
iler t by, zoo worden zyne kinders, op kosten Fan l ct
gezel chap , opevoed, tot dat zy een zekeren ouderd , _ii
bereikt hebben ;' en your zyne weduwe words ook gezorgd . l-Iunne intic :atin,en zyn , in vecie lukken, pr ~s.
lyk en navolgenswaardig .
Hum yver vuc,r bet d ad c yke Christendom , en al bet geen zy zoo noemen , is
bekend .
9) 17c Kathohyhen worden op 5ecco Ferekend, waarvan byna de eerie hel t in Maryland woont . Zy It t l en
eenen Bisichoip, die to Anapolbs in 1\'h yI„nd zyi .e vc. bly plaats h , iudt, maar evenwel niet van dat amzi' is
als die to B !rcelona , en mug minder a is dic to Ltimbesg. Zyne inkom len be(laan uit de vrywiilige raven
zyner geloo sgenooten , over welken by g,-en werelutyk
Zezag oe ent . Sedert dat dit land met trankryk is hekend
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kend geworden , zyn de Papisten zeer vermeerderd ; erg
hebben zy ook bier en daar Kerken gebouwd .
ro) De Lutheraanen zyn de talryk ten onder de Dultchers, in de vereenigde Staaten .
ii) De Calvinisien zyn , na de voorgaanden, de tal .
ryk ten .
12) Moravi ahe Broeders, o Hernhutters . In 1795 was
bun getal in Pen ylvanien bet volgende ; to Bethlehem
tus chen 6oo en 700 , to Nazareth 497 , en in NoordCarolina, alwaar zy ook eene Colonie hebben, 6 Kerken . Zoo hebben zy ook to Nieuwjork, Philadelphia,
Lancaster, Yorktown, Libanon, enz. Gemeenten, welke
cater in bet getal van leden zeer gering zyn .
13) Indompelaars, Tunckers, o , gelyk zy zich ook noemen, Baptisten (Doopers,) zyn tweeerlei .
Eene party beet de aturdag-avond-Tunckers. Zy houden bunnen zondag aturdag 's avonds , doopen ruggelings , en
eeten geen varkensvleesch . Hunne hoo dplaats is het
Tuncker Klooster in Lancaster-County , 6o mylen ten
tvesten van Philadelphia, alwaar den mans en den nonnen
Klooster is . Zy noemen elkander broeders en zusters .
In bet land woonen bier en daar van deze edte . Zy
zyn alle Duit chers ; hunne tigters kwamen in 1719 in
dit land .
Eene andere party, welke de talrykite is, beet zonda~-Tunckers , dewyl zy den zondag met ons vieren .
Deze zyn zeer talryk, vooral in Pen ylvanien, Maryland
en Virginien .
14) De Mennoniten zyn ook zeer talryk, in Pen ylvanien, Maryland en Virginien. Zy zyn alle Duit chers,
Lancasteren preeken gewoonlyk de Duit che taal .
County is hunne hoo dplaats ; want bier is bet vruchtbaar te land, waarop zy zeer gezet zyn.
15) De Schwenk elders .
Zy tammen o van eenige
vlugtelingen uit Sile ien, en hebben maar eenige Gemeenten in Pen ylvanien .
16) Univer alisten . Zy g;elooven, dat eindelyk de
verdoemden en duivelen zabg worden . Winchester en
john-Murray zyn tegenwoordig hunne Apostelen . Zy
hebben to Philadelphia eene Kerk gebouwd .
17) Shakers o Zidderers . Zy zyn in 1774 in Amerika
ont taan . Zy chynen de geestdryvers naby to komen .
Zy hebben eene Gemeente in 't land Albany , in den
Staat
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Staat van Nieuwjork . ,}o eph 4ledcham is tegentvoordig
bun propheet en aanvoerer . Zy gelooven, dat eenige
van hunlieden tot de 144000 , uit bet Bock der Open .
baaringe , behooren ; dat de hel che ira en eindig zyn ;
dat zy, die van hun Kerkgenoot chap a vallen, geene ver .
geeving erlangen ; dat zweeren , peelen , en plichtplee .
gingen, enz . ongeoorloo d, en dat de Waterdoop en bet
Avondmaal a ge cha t zyn ; dat Adams zonde zynen nakomelingen niet toegerekend wordt, en dat de leer der
verkiezing en verwerping niet aanneemelyk is .
18) 7ooden zyn niet talryk in de vereen~~ de Staaten .
Zy hebben egter Synagogen to Savannah, Charlestown,
Philadelphia, Nieuwjork en Nieuwpoort .
Buiten de tot hiertoe opgenoemde Godsdien tige Ge .
noot chappen, zyn in de vereenigde Staaten van Amerika veele lieden , welken zich aan geene Kerkelyke verbintenis houden : Separatisten ; ook zulken, welken de
chri ten van Edelman, .7Rohm, Swedenborg, enz . hoo .
ger en meer achten dan den Bybel ; - eigentlyk ge2eg .
de Naturalisten , onder de voornaam ten , -- Deisten,
under alle clas en .
V olgends de Staatsregeling van bet Bondgenoot chap,
en die van eenige byzondere Staaten, is geen Godsdienst
'de heer chende. Men moet alleen eene kleine bepaaling
daarvan uitzonderen , die in eenige Staaten tandgrypt,
en daarin be taat, dat een openbaar ambtenaar zyn geloo aan den Prote tant chen Godsdienst, en de Godde .
lykheid der Schri ten des Ouden en Nieuwen Testaments,
bezweeren moet . Maar anders is geen Godsdienst de
heer chende ; geene wordt door den wereldlyken arm on .
derlceund ; alien taan op gelyken voet ;Godsdienst- en Ge .
weetens-vryheid heerscht overal . leder kan, naar zyn in .
zien en geweeten, God dienen .
De Overheid, van de Pre identen o tot aan den gering ten gerechtsdienaar toe , dur t zich niet in zaaken van
Godsdienst mengen ; hun gezag en rechtspleging trekken
zich alleen uit tot Burgerlyke, geenzins tot Godsdien tige
zaaken . Stelt de Overheid eenen biddag in , zoo kan een
ieder, wie wil, denzelven plechtig vieren ; wie egter diet
wil, kan, naar onze landwetten , wegens zyne nalatig .
heid, noch verklaagd, noch ge tra t worden . Maar de
zondag, o een ander der zeven weekdagen, moet gevierd
worden. Die dit nalaat , en aangegeeven wordt, moot
daarvoor tra lyden . De zondag wordt bier beter gevierd ,
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vierd, dan in menige Europi che landen . De Comedic,
dans- en peel-partyen, bet maalen in den moolen, en der,
gelyke dingen, worden op then dig niet veroorloo d ; ook
moetLn dan de vrachtwagens til taan .
Nu nog iets van letterkundige inrzchtingen .
Het Amerikaaniche Philo ophi che Genoot chap hee t
zyn zetel to Philadelphia, en is den r5 1d3aart 1 7 8 0 in
den Pen ylvani chen Swat ingely d geworden . De tegen .
woord ;ge Gouverneur van Pen ylvan ;en is 'er Be cLermheer
van . Het hee t een Pre ident, Vice-pre ident, een Kas ier.,
S Curatoren, 5 Raaden , en 4 Secretar •i s en .
De Amerikaan che Academic der Kunien en Weetencl:al7pen, in den Staat Mas achu ets, is den 4 Mei 178(3 ingely d geworden . Zy houdt zich bezig met de kLnnis der
oudheden en natuurlyke historic van Amerika, bet gebiuik
van de voortbreng eien der natuur, Geneeskundige ontdek .
kingen, Mathemati che en Philo ophi che onderzoekingen,
verbetering van den akkerbouw, de kun ten, den handel,
en den aan'vas en de bevordering van iedere andere weet,en chap, welke tot nut der men chen ingericht is . Het
Genoot chap houdt viermaal 's jaars zyne byeenkomst .
I-let hee t een Pre ident, een Vice-pre ident, io Raaden,
Secretaris en, 2 Kas iers, eenen Bibliothekaris, die te,
gelyk ook bet opzicht over bet natuuikundig Kabinet
hee t .
Te Darmouth is eene Univer iteit . Het gewoone aan .
tal der Studenten beloopt op 140 tot r6o . Jaarlyks worden 'er twee examens gehouden, in January en Augustus . Zy hee t een Pro es or in de Htstorien, een in de
iMathe is, eeit in de Natuurkunde, een in de Theologie,
een in de geleerde taalen, en Mien medehelper.
Verder zyn 'er een groot aantal zoogenaamde Academien, die egter niets meer dan laage choolen zyn , to
Exeter, Abbot, Hannover, Nieuw -ipswich, Atkin on,
Amhorst .
In den Staat Mas achu ett is de Hartwards Univer iteit,
to Cambridge. De Gouverneur is Pre ident, en de predikers van de Kerken der Congregationalisten, to Boston,
Die 'er tudeeren,
zyn ex o icio opzieners over dezelve .
krygen onderricht in de Theologie, de Hebreeuw che en
andere taalen, de Mathe is, Natuurkuade, enz .
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elyk in vole takken van kun en, weten chappen en letteroe eningen , van tyd tot tyd, Gene oort van Neologie,
o zoogenoemde zucht tot nieuswheid,dooi haalt : zoo ware lint
Iiiec to verwondcren, dat, in onze Nederland che Taal, oc. .t
diergelyke Spraak-neologle , indien ik my eens dus inag uitdrui,ben , aangetro lln wierd . Geene •z ucht om to b •, rispen,
Inaar bcgeerte tot onderricht , drv t my aan, oni over ommi ;e
Spxaak •ebruiken in taal en peliinz , die thans in de incest
gelezene Ge chri ten •v oorkomen , een woord to zeggen .
r . Daar to haven.
Men leest en hoort , ederd geruimen tyd , met eene
I'oort van voldoening , de uirdrukkmg daar to boven . Voor
dezen kende men niet anders dan daarenboven , bet zy aan
o n gebonden , 't zy a zondeilyk, daar en boven ; en dit word
in verband en regelmaat i;ebracht met zyne gely,~ilaande ,
daar en tegen , hier en tegen, daar en tusichen, onder en ties .
chen , hicr en tus chen : van welken echter h, t gebiuii, in
ommigen hot verzachtende o z•i chtklinkencle inzetlel EN weglaat . War mag Loch de iedca zyn van doze '1'aalnieuwigheid
daar Tr boven? Men kan dit iniuiers iii-et a leiden uit di rgelyke cezegd ;:n van : to voren, daar to voren, noch uit de preekwys, to ba en gaan ? in doze laat le voorbeelden, is voren
een bynaamwcord (adveibiuni) , en to haven gaan is , even ,als
to onder gaan , to gronde gaan , re lard reizen , to voet gaan ,
a hai,klyk van zyn werkwoord gaan , en beteekent zooveel
als eene trekking tot , over o met lets . Maar in L preel, ;
wys daar boven
o , oin cone meerdere welIuidei ;dheid
(huplzoi ia) met den inzet van en , daar en boven , 1-nut
bet voorzet el (przpo itio) in aanmerking, even als o men
zcid .; , Los en dat alles , haven risen , ( Lat . zn uper , pr,,terea .) Dan waartoe vole wooid~n ? Als men oeliaat , l;cJyk ilt voi dere , dat daar en tegen , hier en tegen , daar en
tusJchen, onder en tus chsn, bier en tus :hen, in iegelnaat ge.
lyh laan met daar en boven , zoo is de vraag, wat gt zonde
ooren zouden kunnen verdiagen , dat men , even als daar to
Love , z, wild-, preken o chryveu daar TE tegen, on '-,r TE
ins/chen , daar TO to cl en . YLANTYN ktnt, in zyn Woordenbuck, daar en tegen , en XILIAAN daar en tu • chen ; ' t welk
reeds is aangemerkt door z . II . ALEWYN, Poets van Nieuwerwet che Taalkund , in de Leid che Alaat cli. der Nederl. Letterkunde, 1) . VII, bl. 326 .
2 . Gaoa-
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.

Meet men chryven goedko(,, geedko©per, goedkcopst, met zyn
tegenbeeld duurkoop , auurkooper , duurkoopst, o
bestkoop ; duurderkoop , duurstkoop ? By voorb . betel koope thee
rr
't cerite voorkomen zeggen . i s
't Spreekt immers van zelve , dat goed maakt beter en best .
En zeker ! Thins leest men niet anders dan beterkoope wale ;
choon 't gebruik , mis chien, bestkoope waren , in then hooglien trap, om de hndheid des woords, met even aun iig toelaat. Zel s tio
die goedkooper chree , in plaats van beterkoop Ik voor my
snag wet lyden , dat beterkoop zyne taudplaats behoude , indien
de Regelnraat het toelaat . De vraag is maar cenvoudig, o
het ook van zel s preekt , dat , als geed maakt beter en best,
goedkoop din ook beterkoop en bestkoep maakt? Dan o
koop, ais een byvoeglylt woord (adlehtivum) onveranderlyk bly.
vende , in de twee trappen moot hebben goedkooper , goed •
koopst ? Laat ons 't zien 1 De woorden goedkoop , duurkoop,
als byvoeglyke naamwoorden aangemerkt , (want dit words hier
veronder teld) zyn in onze taal van eene zoodanig zel .dzame
byeenvoeging, dit 'er weinige , zoo al eenige , voorbeelden
van die oort voorkomen . Men moet toch goedkoop niet verwarren met goedbloed, 't welk een zcl liandig naamwourd is ;
noch met goeds moods, 't welk twee woord-.n van den tweeden naainval zyn , zoo veel als van goeden moede ; noch minder met goed-aardig , 't wclk , even als trouw- hartig , wel .
lustig , met honderd andere diergelyken , den uitgang ig, met
er verhoogende, goed-aardiger, trouw-hartiger, wet-lustiger
maakt . Dit zoude gelyk than , als de vraag was over goedkoo; dockgoed
't welk Been Duitsch is . lets nader chynt to komen
pig
-t woord
chiks, ware het niet, dat de bykomcnde s deed
denken , dat dit gezegd wierde voor goed van c',ik. Had het
gebruik het woord gocd chik, zondcr s, als cen byvoeglyh naamwoord, toegelaten , zoodat men konde zeggen goed clnkke me.schen : als dan Rondos goeckocpe waren kn goeC,/chtkke men ch,,n in
voile evenred?gheid, en de vraag zoude dan alien zyn : moet
chikker nsen chen . Maar dit
men zeggen, betel chikke o
voorbeeld is 'er niet . En ilk beken Been woord, hiermede
gelyk , to weten, o
preekwys geedrond,
goed Zeeuws . Doch ook dit zal mogelyk maar preekwoordelyk moeten worden opgevat, zoodat men niet zoude toegeveu
to zeggen : goedronde Zeeuwen . Indien ji : ais dan ware de
vraag , o
:
beterronde Zeeuwen, o
. En dan voel ik
ras het antwoord op die vraag . Maar ook 't woord goed
voor een' ooeenblik dear latende en 't zelve vervaneende

hier
zyn ook
zy wel-meerder,
licht
is koop
to een
halen
zel
wel-vrseger,
zy indien betwel-langer?
verwant
En
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ziert
door 't bywoord wet, 't welk ook beter en best hee
wy, o
. By 1 rLIAAN zyn bekend
de woorden, wet vele (in navolging van 'c Latyn bone multi),
wel-Lang, wel -vroeg , wet- eer, eel - verre . Dat nu wet
vok, wel-long, wel-vroeg, in plaatze van heel veel, e nz . by .
voeglyken 2yn, is zeker . Ills byvoeglyk hebben zy dan ook
trappen . Zyn nu die trapped , beter-veet, beter-troeg, beterlang, o
zoo zoude , in veronderti:elling , dat voor goedkoop even zoo
taalgebruiklyk konde genet worden wet - koop , en dus ook wel,
koope waren ; alsdan de eer te trap niet maken beter-koope,
maar wet- kooper, even als boven wel-langer . Dit laattte zoude ik omhelzen , maar 't komt op de gelykheid aan , welke
ik niet aandringe. De vraag wegens goedkeep moot dan alleen
doze zyn : is goedkoop een ona cheidbaar zaamgezet woord,
en maakt bet to zamen een zoodanig byvoeglyk naamwoord
(adjectivum) uit, dat men daarom zegge : goedkoop linnen, good.
koope warp ? o
tandig naamwoord ( ubitantivum) met, bet a cheidbare voorvoeg el goed , zooveel als
goed van koop, goed to koop P En hierop dunkt my to moeten
antwootden. I et gebruik temt voor her eer te . Het gebruik
verbuigt Met good, goede, mast koop , en wil dat men zegge
gsedkoope waren, goedkoope uiker , niet goede-hoop uiker. Die
onveranderlyk blyven van goed get c dan deg grond, om goedkeop als een eenvoudig zamenge lekl naamwoord aan to mer .
ken . En zyne ona cheidbaarheid, die hiermede gepaard gaat,
maakt , du bet, volgens den aard van byvoeglyke 'naamwoor .
den , de Ttappen van Vergelyking vormt in er en t, aan die
zyde , were -de buieing in e maakt , en deze is, goedkasps,
niet goede hoop ; goedkooper , Met beter keep , even gelyk men
in wet- dadig,goed-hartig, niet zegt beter-dadig, beter-hartig,
maar dat weldadige menJchen, goedhartige vrouwen, oo'c makes
tveldadiger, goedhartiger, weldadig le, goedhartig le. Bet on .
a cheidbare van goed by koop chynt dan lier den regel van
behs ing aan de hand to g even. i n
chapte
Hoogduitsch in ooitgelyk geval- jets mag ont cheiden : zoo
was de aak voldongen ; Bet Hoogduitsch kent in then zel den zin van- goedkoop bet b jriioegtyke wohl eil, doch chry c
nooit bes er ell, maar dltyd wohl eiler,
3 . Weldoenend, goeddQenend , voldoenend, weldoenende, enz .
Hoe gemeenzaam zyn thaws deze Deelwoorden , en bet enkel opmerken , dat werkwoorden van cene lettergreep , b. v.
laan, gaan, zien, en hunne zamengezette welgaan, vol aan,
uitzien , niet tnaken lanend, ganend , welganend , vol lanend,
maar gaande , iaande , enz doet een taalkenner voelen, datdoers maakt doende ; weldoen , geeddoen , voldeen , maakt wetMEN(; . i?o . No . F .
G
doend
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¢'send, ,goeddaend, voldoend, maar geenszins Weldoenend, goed.
doeneruh
4.

Jar:, aartig, ontaarten, vuilaartig, goedaartig, em .

Zie hier eerie tiieuwe Spraak ! Eerie verbastering, die zel s
de preekwoorden near zyn' vader aarden, ergens wel kunnetk
aarden , hei` chept in : naar zyn' vader aarden , wel-aarten 4
Men onder cheidt, ederd eenigen tyd , aarde (terra) ,` en
etard, indoles), bet eerite met eene d, hot andere met 1.
Doch it ge chiedc ondanks de taal. Men zegge niet : bet
wordt gedaan, one die twee beteekenis en uit ten to houden.
'Want , behalve dat ait een willekeurige regel zy : zoo zoudi4
even die regel to veel bewyzen.
linmers hoe menigvuldig
aye niet de woorden, die ncch in ge lacht, noch in pelling,
tie min le verandeiing hebben, en echtpr in beteekenis zeer oncl„r cheiden zyn, zonder dat 'er eenig middd zy, om den zira
anders tian nit den zamenhang to vatten , en Waaromtrent eera
Diet chryver en taalkenner in 't oog moot houden , dat by den
Zarnerhang zyner woorden zoo iijtlcnte , Oat zy voor geene
dubbele o onzekere uitleggjng vaibaar zy . Neem b, v. beer
oval , ,has. rk keen$ nege'n byzondere beteekenis en van 't woorj
*al.
Omtrent zoo velen van aap , die alleen uit den zir ;
3cenbadr IV n . Ben crap, die zyn wan(chep els lie koost ; ten
crap, die mien beet hee t,, o pie geligt is ; een aap, die to
gelyk 'net her grout I ag,;eil vexkleind wordc ; cep aap , die
2yn' bek uit aee op teekt, en een aap, then de childer, de
aneet- en wiskundige, gebruikt, kunnen zeker Met lan uit den
zamenhang -g~kend warden, zonder dat daaroni de'Yaalkundige
Zal beproev'en, om , door middel van pellij g , die dan toch4
wiiLkcurig zoude zyn , die beteekenis en nit een to houden .
Wie clan antlers dan uic den zin bepalen , de val, waarin men
muizen van-t, de ial van eerie gordyn, de vex van een kind
dat zich bLzeert, em de val, dic aan de kusten zwemt? 1k'
de aarde (terra) en den aard (ingenium),
late nu daar, o
o choon thane in ge lacht en ,.uitgang oiider cbeidei , door,
avernoemirig (Mesonymia) uic dezel de bron ge proten zyn . TEN
Y6TE, in zyne Aanleid . tot de Aroderd. Sprakc r D .J1, bl . 103
en 632 , belt daarhenen , ( pp t is oo'k i}iet" ongerymd) dat
uit bet oud woord aren, eren, voor ploegen, de aarde bewerken
(agrum colere), geoproten is (arede) aqrde, in, `.'t i4ogduitscli
erde, als de grond , di :: bebouwd en bcwerkt wordt ; en dat, geJyk de aarde de kruiden voortbrengt, en aile kruid, naar zyncn
ver chillenden geboortegrond en voed 1 , eenige byzonderheid
bezit : zoo ook hiervan a komllig zy bet werkwoord aarden ,
naar den vader aarden, ontaarden, en "t naaniwooid acrd met
alle zyne a llammeiingen , aardig , aardigheid, goed-aardig,
kwaad-aardig . Dan Jit daar gelaten ; 't is oubi:twisthaar, dat
on-
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e1nze

oude Taalkenners vreemd zouden opzien, als zy th,ns
lazen : aarteii, wrtaate , goedaartig ; onze KILTAAN en PLANTYN kennen Met anders dan aarden , aardig, en aardt (indoOok TEN KATE, die
les, natura), land van goeden aarde .
toch onze taal wet kende, wist van geene andere pelling dan
.
aard, aardig . Nook Was ook aarten, aartig, by iemand der
ouden bekend. MAERGANT, Spieg . Histor. D . 1 . bl . 9, pel
de zel s met het woord :

Ten esten dage hee t God ver teri
De ends ; want hi vi ert
Beesten van ome6EN AERDE,

Dis hi maecte

va DER AERDE .

Ik erkenne : meestyds was de pelling aart (aert) ; do& zulks
pelling
ge chicdde in gelykvormigheid met de toen gewone
chreven daarder tuitletter baert, broet , boorngaert, maar zy
oin by de vertenging niet . baarten , brooten , noch ook aarMaar let men ook op
ten , aartig , maar altyd aardig.
de veelvuldige zaawgezetten uit aard, als landaard, inutsltard, bajaard ; en op pertoonen toegepast, vroomaard, edt

aard , gryzaard, dronkaard,

luyaard,

panjaard ,

in

bastaard ;

waarvan velen -by ons verkort worden
mutserd, bajerd,
rronkerd, panjerd, basterd : men zoude dan ook , regelmatig,
in 't meervoud, moeten zetten gryzaarten , dronkaarten , para-4
laarten, bastaarten , en verkort panjerten , dronkerten, basterzen. L . THN RATE, 1D . 1, bl . 40!, merkte op, dat de 1M4tddeleeuw che Schryve;S hunne Schri ten met menig Duitsch-Latynsch woord aogr peTcten,, en daarby 't gejlacht der woordeti
door den uitgang l#enbaar maakten ; dat zy
chreven redum ,t
helmum, parwartrtm, durpilurn, gravionem, voor on, man k :
vrede, helm, perwer, dorpel, graa ; daartegen (curia, u a,
ckella , cara , herberga , voor ons vroulyk : cJruur , iuis,
Ik trek dozen inlichtenden re ;;el
chelle , chare , herberg .
vender utt tot den uitgang zel , en voege 'er by , dat zeer
vele woorden, byzonder eigen namen , in 't 'outtsch- Latyn,
de d (van aard) in ardus vertoonen . Ik wit hier niet tens
aandringen op de amen bernhardus , geverhardus, deginhar-

dus, everardus, reinhardus, engelhardtis, eginhardus, wol har-

dus,

van welken 'er nog velen by ons in gebrutk zyn ,

als

.eernhard (Bernard), Everard, Engelhard, Reinaard, WYo crd,

welken alien by,UILIAAN genoemd , en a hom tig geacht wordcn uit zamenvoegtng mrt het woc,rd aard, als aanduidende
de geaardheid eens per oons ( .4b in,;eaiio dicta putat, quibus
non aspirations,avidi n apponimus, bi . 722 uitg. van 1042)
'S 7y g,:noeg qiy te, bepalen by 't woord bastaard, basterd,
bastaady .
Dit wend in dat zel de middelcLu-seib Latyn onveranderlyk ge chreven bastard's , nooit bastartrrs . Men zit
C 2
hier-
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bierop av CANGE Clos ar . medi, Latin . , die ook bastard
hee t ; 't welk anders ook bastaarty moest zyn. En dat bastaard van bast en aard ( voor geaardheid) a komt, zal niemand, twy elen. Daar by bet Angel-Saxi che kent ook earDe,
Men werpe bier niet tegen ; dat
voor aard (indoles).
evenwel 't Hoogduitsch hee t arT, voor aard, en eroe, voor
aarde. Dit is zoo. Maar wat wil dit zeggen ? Ik kan 'er
tegen aanvoeren , dat ook bet woord aarde (terra) , in do
oude Moe ogothi he Taal , hee t airtha, en bet Angel axisch
eorthe ; doch het is , in 't gemeen, aan 't harde Hoogduitsch
eigen , de th en t to gebruiken, waar wy in 't Nederduitsch d
; uirdrukkinlr , D . 11,
hebben ; 't welk , vo!gttls TEN KATE'
bl . ig , to wyten is aan der Hoogduit chen cherpe en zwrrar •
moedige Dialeel. Londet dat hieruit volgt . dat wy dit in
Bard moeten navolgen, als 't oud en beproe d gebruik het anders
leett . Daarby, hoe vele woorden eindigen in 't Hoogduitscha
niet in t, die by ons onbetwistbaar d hebben . Neem lechts
£'lut , bluten , brace , braden, borten, bothe , bret , kalte, by
ons bloed, bloeden , braden , boorden , bode, herd, koude . Do
Heer z . H . ALLwYr' hee t ook dit in zynen Toets van Nieuwerspet che Taalkunde , boven aangehaald , D . Vli , bl. P7, der
Leid che Maat ch, vain Nederl. Letterkunde, opgemerkt , maaris tot nog toe diet gehoord ; ik zal a wachten , o bet
laatzen deer aallmerking in uw 1Vlaattdtwerk beter gevolg
iebbe .
g.

Eenrouwig, meervouwig, eenvouwigheid, enz.

Ook tegen deze nieuwerwet che pelling verzette zich ter
7c1 der plaatze de Beer ALEWYN , bi. gxg, hoewel by 'er by
erkent , dat dit eenvouwig mis ckiex nog eenig voorwendl hee t,
maar niet to Min even zeer van genoegzamen grond ontbloat is .
Men chree voorheen nooit anders dan eenvouwig , eenvoudigheid, meervoudig?, enz. Maar wat is dan bet voorwend ei
voor bet nleuwerwetlche eenvouwig ? ik kan niet anders zien,
o bet bellaat hierin . Gelyk in 't Latyn rmplex, duplex , ontwy elbaar komt uit de zamenzetting met vouw, plica, : zoo
(zet;t men) komt by ons eenvouwig, meervouwig ook van vouw
(plica, ruga) , van waar ook vouwen , plicare . Maar dit eens
toege laan : dan moest daar uit volgen , d it een net Taalken
ner
e , die zich zel gelyk wit biyvin , lien regel ook gelyk .
?yk op atle woorden van dezen tempel moest toepas en . Maar
dit hee t mc'n tot nog toe niet ge }aan . Men gebruikt in
NederJuitsch ook de wonnlen eenvoun , meervouD . Maar
waarom dan nok nu lier eenv,uw , meervouw, o nog raaier
eenveuwd, meervouwd ? Waarom ook n.et honderdvouw, diaendveuw , in plaarze van honderdi-oud , duizendvoud, 't welk
men nog by t aanhouden . Maar ;,,; en we de reden zelve
ill .
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in . Zy i, ontleend uit de a leiding , en die , zegt men, it
3'euw (plica)t Doch deze reden is geen reden . Want behalve
dat juist dit vouw reeds eene vetbastering is van voud , voude
(plica), 't welk by KILIAAN en PLANTYN alleen bekend is, zonder van vouw o vouwe to gewagen ; en men dus de eene verbastering door de andere wil goed pleiten (*) : zoo gelieve
men lechts op den oor prong des woords to letten , en niet
op eene verbasterde a leiding .
Die oor prong is to zoeken
in 't Hoogduitsch ake (plica , plicatura) met zyne a tlammelingen ein alt ( mplicitas), ein altig ( implex), en in ons oud
Nederduitsch, hieruit a kom tig, eenvuudig, eenvulwigheid. TEx
BATE, in zyne A eiding, D . II . bl . 490 , kent nog ons Owl
eenvuld en eenvoid voor intplicitas, eenvoidig en eenroldig voor
(rnplex ; gelyk ook in 't Moe ogothisch ain alds en in 't Franktheutsch ein altlicher . En op die zel de wyze zyn by ons
tweevuldig , tweevoudig ; veelvuldig , veelvoudig ; menigvuldig s
inenigvoudig. De zaak doll is deze : Gelyk in 't Hoogduitsch
4lte, alt, maakt old, oud ; kalt, kalde, maakt kold, koude ;
gold, goud, goude ; en daar dit ottde , koude, goude , niet din
door verbastering en weg melting der d in w , verandert in
ouwe, gouwe , kouwe (van welk 't Iaat le reeds zyne verbaste .
sing hee t in verkouwen , in plaatze van verkouden ; terivyl
gouwe penningen en ouwe mannen alleen in de gemeene prekl
taal gangbaar is) ; even zoo is het eene byltomende verbastering van renvoud, en eenvoudig , zoo men chryven zoude
eenvouw , eenvouwig , eenvouwigheid. Men taat dan wel toe j,
dat de oor prong in 't Nederduitsch gelyk loopt met het Lat .
mplex van plica ; maar niet met then gevolge , dat daar'
cam_ het oor pronglyke voude (plica) , hoezeer door em inge •
worteld , en thans niet her telbaar , gebi uik in vouwe verbasterd , verder in zyne zamenzettelingen in die verbastering mede zoude moeten deeleh . Men kan , wel Is waar,
de werkwoorden vouwen, ontvouwen (oulings vouden, ontvouden) tegen het gebruik aan, 't welk wet en regel telt, thans
niet weder to rug brengen tot dat oud gebruik .
Maar 't
is niet to min ook waar , dat men daarom die verbastering,
gelyk zy waarlyk Is, door yver tot nieuwe Taalkunde , met
behoe t, o behoort uit to lrekken tot eenvouw , meervouw ,
hon(~) By KILIAAN, druk I6o5, viadt men alleen dit volgende :
Vows, plicatura, ruga, iria, Germ. ait, Sax. olds . Ital. alda,
Angi . olde.
Youde ive vouD, in compo
multiplicationem igni cat , at menig-

),oud, hendertvoud, du/ent'oud, &c.
VODDEN, pitcare, &c .
Voun-sTosL, ella plicatills .
VODD • DEIhtEN . i . vai -deuren , vah'de.
YouDtu, plicatilis. lilac menigh-voudigh, ye11-voudigh, &c,
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hondcrdvourv, noch tot eenvouwig , sreerronwig en diergelylcen,
woord naenigvuhlig wel brenOp die wyze toch kon men
gen tot vermenigvorawigen. Immeis eenvuldig , drievuldig, eenvuldigheid, drievuldigheid waren by ons gebruiklyk voor eonvaudrgheid, drievoudigheid, zonder dat bet denkbeeld van vouwen daarby regelrecht cc pas e kwatn . Men Omit nog in den
Nederl . Staten - bybel by r Ions . 1 . vs . 7, oh den kant, gewaagd van getuigenis voor de Heylighe Dryvuldigheyt . Evenwel
leest men daarvoor reeds vroeger, MS. Spiegel der Volcorrrenheyt : Ende oec in ere dricvoudtcheden. In 't zel de MS . hee t
rnen : dattie brocders dagelix vernzenichvoudicht worden . Ook
voor zorgvuldig : En wilt Wet orchvouDICH we en. DIRK VAN
r:ooRNHARTS luy levee , en It . VAN IVIANDEIt Wtbeeld . der Fig.
bl . 117. c, zegt van de Duive : Sy wort oock genomen voor

't

d'eenvuLdigheydt , omdat men leest , eonvuLdigh als Duyven .
En dat men nog ten tvde van BREDERb gebrutklyk zeide eesa•
vuldig , toont zyn .7erolimo op 't eind
Myn Heeren , met verlo , de jongen is on chuldigh
Och, by is impel, lecht, onno el en EE1vVULDIGH .
Maar nu ! men late BREDERO hier eens zeggeh , volgens de
nieuwe bastaardy, de jongen is onnozel en eenvouwig, en vraag
dan, o hot tooneel, ten tyde van BREDERO , over dit Eenvouwige niet van lacchen ge chaterd zoude hebben y Ja , men
chryve ool, nu zel s , naar then eigen regel , eens drievouwigheid , zorgvouwig , vermenigvouwigen , en elk raadpleege
hierover zyn eigen cog, oor , en oordeel.
Evenwel het is dezel de regelmaat met eenvouwig , -voor eenvuldig , thans een-

voudig.

ONTZETTENDE

VOORIIEELDEN VAN LEEVENDIG
MENSCHEN.

BEGR4AVENE

~1 Het is eene treurige waarheid, dat in onze dagen van verlichting , waari;n zoveel goede en voortre elyke inrich
tingen tot Stand komen , nog in geenen deele werk genoeg
gemaakt word , om to beletten dat men chen Diet to vroeg
na hunnen dood begraaven, en daardoor aan bet gevaar van
leevendig bedolven to worden , - worden blootgeiteld, De
verdien telyke Ho raad HUFELAND , in Duitschland , bee s de
Regeeringen bet allereerst, in eene mannelyke en ern tige taal,
op dit gevaar van leevendig begraaven van chyndocde menchen opmerkzaam gemaakt , en verdient daarom orze geheele
hoogagttng als een waar men chenvriend . •- -- Ook begins
bet
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het In Duirschland de ocgen van zomrnigen to ppenen, zodat
er van cyd tot tyd meer chri ten van then aart bet hcht
glen , in welke dit chrikkelyk gevaar , waarin een redelyk
chepzel door onachtzaamheid van anderen kan gedompeld worden, in ys elyke voorbeelden duilelyk en overtuigend aargetoond word . Onlangs vond ik in de Litteratur- Zeitung van
Yena, Maand ~11,ey 1999, een Werk aangekondigd under den
tytel , Wiederau lehungs - ge chichten von Scheintodten and
lebendig begrabenen men chen, ge emmelt and zur warnun; au •
gejielt, von einem Freunde der menschheit, 1798 . Recen enten
van dit geacht Tyd chri t geeven twee daarin vervatte gei'chicdenis en van leevendig begraavene men chen op , walke my
zoda .ig tro l'en , dat ik tot de mcd .:deeling van dezelven in
bet een o ander Maandwerk , in ons Vadcrland uitkomende,
be loot, om langs dezen weg ook de aand -gt orzer Landgenooten, op dit voor de menschheid zo belangryk iiuk , gaande to
maaken .
Ont ang tot dat einde , Leezer ! doze ge chiedehis en
zy zyn de volgende.
Toen bet Monster to C . . . . opgehenven, tot een waereldlyk gebruik ingericht en om die reden vertimrnerd wierd, vond
men aan bet einde van bet wydloopig gebouw, daar waar
geene bezigheid iemand riep , , tus chen irgevallene Kelders ,
een diepleggend , met ierke deuren en grendels voorzien ,
gewel , 'c walk men de Doodenkamer noernde, en, volgens
bet een iemmig verhaal der inwoonders van bet ileedje, in
vroegere tyden daartee gebruikt had , om de lyken van ge iorvene monniken daarin tot den bepaalden dig der begiaa enis
to bewaaren . Toen een der tegenwoordig zynden dit gewel
trader onderzogt , waarin niets dan eenige houten lellagien
met lykkleeden , eenige kruis en en oude lampen to vinden
waren , vond by toevallig , aan eerie muur , de volgende ,
waar chynelyk met een iuk glas van cen gebrooken lamp ,
onduidelyk in de kalk gekrabde in criptie : Domine , mi erere
mei! ~4 viventibus dereliEtus, in manus Tuas commodo psrituvn
meurn . Fra&e uns vires met . Clarnans non audior . Fame
moi or. Creator, audi me ! Tertius jam labitur dies . Yide
mihi morienti. 1735 .
(6 God, ik ongelukkige! Van leevendige weezens verwyderd , beveele ik mynen geest in Uwc
handen . Myne kragcen zyn verdweenen . Klaagende worde ik
niet gehoord . Van hunger zal ik moeten Iierven . Schepper,
hour my 1't Is reeds de derde dag .
Zie my iervend„
aan . 1735 .)
Op bevel der Regeering moest men to P . . . . alle neg in
wezen zynde graven by de Kerk ontruimen , en voor altoos
luiten . Toen men met dit werk bezig was, vond men in
een der gewelven, onder veele doodkisten , onder anderen
een nieuwe, waarvan bet dekzel a geworpen was , en over
c4
bet-
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hetwelk een uit elkander gerold lykkleed hing . Daar deze
Mist by nader onderzoek leeg bevonden wierd , en men by
anogelykheid niet verklaaren kon , waar het Iichaanr mogt ge .
bleeven zyn , doorzogt men tot dat einde overal het gewel ,
wiar'oy men in den agtergrond van hetzelve op een geraamte
ilet, 't welk men , aan eenige nog daaraan ontdekte kenteekenen , voor 't over chot van het lichaam erkende, 't welk
men in de kist vermiste . Hier en daar was 'er verdroogd
vleesch nan het geraamte zichtbaar , 't welk duidelyke bewy.
zen opleeverde , hoe le leevendig begraavene met de tandem
in zyn eigen vleesch gewoed had . De doodkleeding was
overal ver cheurd .
Wie zal , roepen wy met de Schryvers der Litteratur-Zeitus;g uit, Wie zal, by bet verhaal van zulke ys elyke waar3reden, niet terug beeven,
vie niet algemeene verordeningen wen chen , die zulk een ongeluk het beiammexenswaardig le, 't welk men chen bejeegenen kan
onmo,
gelyk maaken, - wie niet de tigters en bevoorderaars van
zulke inrichtingen zeegenen I
1. V. D. B.
JELGD EN TROTSCI1HEID, Or DE TURKSCHE WYSGEEB .

Eene Ooster che Vertelling.
brags zyn leeven gelukkig door in eerie
naauwkeurige waarneeming der Mus ulman che Wet. Edn
Zoon, die den ouderdom van achttien jaaren bereikt badt, twee
Vrouwen , nog zeer bevallig van voorkomen , en zes raaye
Slav,nnen, maakten zyn Huisgezin nit . Genoeg voor een Man
van zestig jaaren, en daarenboven een Wysgeer .
ISMAEL'S voornaamtte zorg was de opvoeding van zynett
Zoom ; hier nan be teedde by het giootst gedeelte van zyneit
tyd. Daar die Zoon nu ter groote wereld londt in to treeden,
oordeelde by bet voegzaam en nuttig, by hem to herhaalen
den hoo dinhoud dier Les en, welke by hem voorbeen zo dik .
Inaals gegeeven hadt Onder eenen boom in den Ho zittendc,
prak by hem in deezer voege aan
• Myn Zoon, gy weet dat ik etn Wysgeer ben, en verling
„ u desgelyks een Wysgeer to zien . Gy taat gereed om na
• Con antin©pole to gaan, u to vervoegen by mynen Broeder,
• den Bas a van drie Paarden taatten . Uw -Oom zal u op he :
• tooneel der wereld brrngen .
• Duld niet dat cenig ding u bovenmaatig bedroeve . 'Er is,
• in de daad , geeri zodanig jets, als natuurlyk kwaad , in de
„ 'S.
SMAL COULOSKI
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wereld . Een wys Man wordt noch door den last der zor• gen nedergedrukt, en by verliest zich even grin door over .
~, maat van vreugde.
„ Verniy zorgvuldig die onge luhnigheden des harten, door
• zich alles beloovenue hoope , o alles duchtende vreeze, ver„ wekt . Uw ziel moet gelyk weezen aan eene e ene opper .
„ vlakte , niet gegroetd door de vooren van onge tuime dri t.
Wees toegerust tegen alles, wat u moge overkomen , en
• bly even bedaard in voor- als in tegen poed . Verwonder
• u aver niets wat geheurt, o u overkomt .
• Gy zult weldoen met u een waar Vriend to verkrygen
„ bet bez,t van eenen Vriend is een onwaardeerhaare chat.
„ Bovenal , myn Zogn ! gedraag u chiklyk, niaatig en be• daard. Voldoe geene dan uwe noodzaaklyke begeerten, on
• overwin alle onmaange verlangena.
• Myn Zoon gy kent de Vrouwen nog niet . Zy zyn go• booren om u to dienen , o oar u to ver laaven ; word ntm.
• mer ecu Mmnaar , indten gy wenscht meester van uzelven to
• weezen,
• ik zal niet ophaalen , hoe zeer bet uw pligt is, een on• wankelbaar Geloo in de Verborgenheden van den Propheet
• t ;, bewaaren . Gy zyt bedagtzaam , en ilt boa my verzekerd
• gy zult verre weezen van tot de ltgtzmnigheid to vervallen,
• dat alle uwe Voorvaders zich hebben laaten bedriegen . Zu1K
• een gevoekn zou u in elenden dompelen . Men vindt Wys• geeren , die aan alles twy eltn : hoe zeer zyn zy to beklaa,
• gen ! Onzekerheid is een vergi voor de ziel , en een be .
,, wys van zwakheid .
• Vermyd den toorn , deeze_ vernedert den Mensch ; chuw
„ valschheid , want deeze maakt den Mensch veragdyk .
„ bit, myn Zoon I is myn raad
Gaa been , vergeet
„ uwen Vader niet. Wend uwe poogingen aan , om my to
• overtuigen , dat ik de zaaden myner leeringen niet in
,, eenen ondankbaarpn grond gezaaid heb, en d it gy de tedera
, ; zorg, wdke ik aitoos voor u droeg, verdient ."
Naa bet uitboezemen deezor raadgeeving . n, ombelsde 1SMA&,
zynen Zoon , die onmiddelyk na Con,ianrinopole op weg toog .
Ileenen gaande, prak by by zichzelven : Myns Vadurs les en
zyn hoogst regtmaang
Ik moest w,1 zeer legt w-ezen , inthen ik de vermaaning,n , zo geseediyk waar to neemen , niet
trouwhartig opvolgde . Ja i- myn Vader ! lk roep onzen Propheet tot getulgen . Ik zweer by
Her is, viel hem een tang maager Iran, die ztch op dat pas
naast hem bevondt, in de rede , bet is verkeerd in 't gcheel
to zweeren . Leer van my, Jongeling, dat alle ras uitg,-boezemde Iseden misdaadig zyn . I eer var my, dat uwe dwaaze
t-ooring-nomenhetd met uzelven welhaast geltra t zil w irdt'i .
Ik
„
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Ik' zie, antWoordde de jonge COULOSxr, met eerie houding,
die niet weinig aanmaatigends in , zich hadt, uit uw gewaad,
dat gy een Dervis zyt ; doch, her is waar chynlyk, gy weet
niet, dat ik de Zoon eens Wysgeers ben, en dat ik . God zy
gedankc ! zelve een Wysgeer ben . Als zodanig heb ik genor zaame zekerheid om gene dwaasheid to pleegen.
Gcnoegzaame zekerheiu om geene dwaasheid to pleegen -r-•
Hal ha! ha! Dit zeggendc, betoonc gy a een dwaas.
Gy zyt een leugenaar, hervatte COULOSICI .
I)at is nog niet beweezen , voegde hem de Dervis toe, met
een veelbeduidende glimplach op zvn gelaad.
Saar is het hewys, zeide COULOS1t , hem een lag geevende .
Gaa onverwyld heenen , err ik uwe onbe cho thetd ern liger
kastyde
De Dervis, w ::l ziende dat by de zwak te was in lichaamskragten , droop hr=enen , en onze Wy :.geer vervolgde zynen
weg.
1ielaas ! dagt by by zichzelven , ik heb my tot Toorn laa .
ten vervoeren , tot Toorn, eerie oort van dwaasheid , Waar
door ik my ve""beeldde noolt b .heerscht to zullen worden.
Maar , myn Vader kon niet vooruitzien , datikzulenGsr
dryver zou ontmoeten , die my op eerie zo onbe cho te Wyze
hel g nde . Het valt zo gemaklyk niet , zich bedaard en gedul.
dig t'z! broaden, als ik my in (lea heginne verbeeld had .
Onder du, :dantgc overleggingen kwam by to Con lantinopole.
Geheel in verwondering opgetoogen , op bet zien dier groote
Stall, trok elk gioot gebouw zyne aandagt, en by blee , voor
terse wyl , orgctoogen vol verrukking taan . --- Een die ist
vaatd,ge Yood , bnmerkende dat de zich verwonderende Man
een Vreenrd ;;liog was, deedt hem uit die verrukking opwaaki:n,
en booth hem zynen dienst aan .
COULOSK[ chaamde zich over de verwonderende houding,
waar' in by z ; --Ii vertoond hadt, en verzogt den good, dat by
hem wade g_leiden ten huize zyns Ooms, den Bas a.
Gansch gaarne , zeide de I raeliet ; maar welk een Bas a
rt7eent gy? want daar zyn 'er veele in Con/lantinopols .
Tot mynen Oom, antwoordde COULOSKI , tot mynen Own
COULOEKt , Bas a v :n drie Paarden laarten .
1)c ; ood , her door genoegzaam onderrigt ontvangen hebtbetrde, verzogc den zich verwonderenden en verlegen jong .ling
hem to volgen : dan naauwlyks waren zy her huis van aen Basta
ingetreeden, o zy hoorden een allerdeerlykst gejammer en ge.
gil ; Slaaven, Siavinuen liepen in de groot e verwarring en ontrteltent, e rond, en werden door de O iciers van bet Seraglio
Drie torntnen ver cheenen daar op ; een hunwegg ' ieept .
ner droeg een Hoo d op een pick.
ood uit , welk een deerlylc ong .;val ! Zy
He ;ael 1 riep de
draapn bet hoo J v, .} den Bas a couLosrci tot den sultan
.;,t ,
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Viugt, ongelukkige Jongeling ! vlugt, o gy zult onvermydelylt
in uen ramp uws Ooms worden it gewikkcla!
Dit hoorende begon onze Wysgeer bitter to chreien. ---'Er is
geen tyd to verliezen, prak de 7ood, veriaat deeze plaats op 't
eigen oogenblik.
Terwyl de 7ood dit zclde, vervoegde z^ch den zwarte Ge nee•
done by hun, en couLosKi lerk aa , ,zieade, vroeg by na diens
naain, on waaroin by zich zo bedroe d aan lelde ? Do 'ood ant.
Woordde voor hem - By is de Zoon van MAHOM,-TH RATSALN,
to Aldrianople ; een Jongeling van cone zo tedere en weeknardgs
ge leltenisie, dat by geen Men chenhoo d op een pie , s kan z , en
ronddraagen, zonder de groot te deelneeming.
Is dit waar,
MAHOM$TH? voegdo de Ge needene hem toe ; tragt deeze Honci
van een l raeiiet my niet to bedriegen ?
Neon! hervattO
onze van vreeze beevende Wysgeer , die zo korten ty_1 geled'ert
de ilerk te vermaaningen, om nooic eenige valscbheid o lee.gerr
to uiten, ontvargen"badt .
Deeze kicine kun lenaary hem uit cen zo dreigend gevaar ge.
red hebbende, laragt de dienstvaardige Mood hem ten zynen eiger ;
Zo ras by zich in veiligheid bevondt, veran e dle'
huize.
zyne vrees in overmaatige vreugde ; by dagt Met dankbaar
genoeg cc ltunnen weezen ann zynen Verlos er. De Slaaven
deelden in zyne gunstbetooningen .
In verrultking van blyd+
chap bedree by veele geltheden . Do good halt vee werks out
hem daat in to beteugelen . By den anderen zittende, hoodt de
Jood hem een en andet 'glas Griek ehen wyn aan . ISMAEL vondt
'er maak in ; by kwam tot beiaaren ; doch bet was eerlang ten
koste van zyn beze --yam- Dit to verdooven was de toeleg van
den Hebreer . Ecn 'zder , groote en choone Diamant, aan dens
vinger zyns Gasts, bade zyne aandagt getrokken . Bet leedt nice
Lang, o by maakte 'er zich meester van, en te ens van al bet
geld, 't welk by by here vondt: In 'c einde, verlegen wat met
deezen Gast verder re doen, droeg by hem ten huize uit, en lag
hem, zo z,gt rnogelyk,,aan de deur neder .
De arme isMACm, lied bier eenige uur.en . Eindelyk, den wyrr
u1tge iaapen hebbende , ohtwaakte by, hoogst verwonderd en
vertiaasu oter den toe land, waar in by zich bevon .t . WeT
r~rs bemerkte by, Welk ten noode trek hem ge peeld wds ,
en vervloekte den Yood, die hem van alles beroo d l e . :t.
Het is zo, pralt by by zichzelven , dat do hropheet de zodanigen tra t, die do grundregdlen der Wy .begcerte overtreeden . lit liet m ;zelven door verwondering verrukktn, toen 1k
Con 1antiropole brnnen trad -- ik wend aangegreepen door chrik,
op bet gevaar, 't welk my dreigde, en redde 'er my nit door
eon leugen to taaven
ik ga my vervo!gens aan bovenmaatige
vreus;dc over , iche to groot vertrouwen op een Yaod, on
rnaakte my khuldig aan onn, aatEh . i d .
Maar, oin c'e waarhr , d re zeeggen , ik had nooic kunnen denken, d,t Co3 ',anhi aio •
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pole een zo heerlyke Stad was

ik kon het deerlyk UlC<
cinle van mynen Oom niet voorzien
her was my onmogelyk, de chyn'oaare vriendlykheid van den good, zo veei valsch .
held bedekkende, to doorgronden, de bedwelmende kragt van
den wyn, lien by my chonk, to weeten ; oorzaaken van myn
tegenwoordig ongeval . Geen van deeze dingen zal my egter dtn
inoed beneeinen : want myn Vader hee t my geleerd, dat 'er
geen zodanig eene zaak, als weezenlyk kwaad, in de wereld
is . Ik heb my laaten verras en. In bet toekowende zal ik voor•
zigtiger tveezen .
ISMACL, deeze overleggingen voleindigd hebbende, wandelde
voort, met een droevig peinzend gelaad, niet weetende, waar hp
zich zou vervoegen . Hy vervloekte bet heilloos uur,waar op by
zynen Vader verlaaten had,
by verwenschte alle de daa .
den, waar in by zo onwysgeerig zich gedraagen hadt .
Onder then vloed van lrydige denkbeelden, wolke zynen geest vervulden, zogt by eea Caravan era, waar by zyn honger zou molten tillen .
Onder den weg werd by laande gehouden door een Mus ulman van een zeer de tig voorkomen, die hem vroeg, o zyn
swam niet ISMAeL COULOSKI ware?
Indien gy, was zyn
antwoord, iets kwaads met my voor heht, -is myn naam gecn :
ISMAEL ; maar zo gy my wilt bevryden van houger to Iterven,
zal myn naam weezen, zo als her u belie t .
Wel, voegde de Mus ulman hem toe, maar, indien ik een
I3ankier wire, die last hadt van ISMACL COULOSKI,om diens Zoon
In Con lantinopale op to zoekcu ; indien ik den gan chen dag beReed hadt om hem to vinden ; en, indien ik , ontdekkende dat
gy geen Inbooreliug deezer Stad waart , en vindende dat gy l eantwoordde aan de belchryving my van u gegeeven, u Ran prak,
om in uwe handen tweeduizend Sequinen to tellers - zoudt
gy dan ISMAeL COULOSKI weezen?
Zeer zeker, antwoordde de Wycgeer. ---Indien dit dan het
geval is, zeide de Bankier, zo voig my, en ik zal u de gezegde Geld om geeven.
ISMAeL vondt zich Diet bedroogen : het Geld werd hem betaald . Men woes hem een voeglyk verbly aan, zo lang by zich
in Con lantinopole zou ophouden . Alles aauvaardde by gansch
gaa :ne .

(Ilet Vervalg en Slot hier naa .
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TOT FRAAIJE LETTEREN, KONSPEN EN WEETRNSCHAPPEN, BETREKKELYK.

IIET ONDERSCHEID TUSSCHEN OODSD14NST EN
GEESTDRYVERY .

Y

Vroeger, dan ik had verwagt , my in taat bevindende
om to voldoen aan de verpligting , onder welke ik
onlangs (*) my gelegd heb, gaa ik nu, over bet wydgaapend onder cheid, welk 'er is tus chen Godsdienst en
Geestdryvery, myne bedenkingen voordraagen, met de
be cheidenheid, en de onpartydigheid tevens, welke het
gewigt der zaake vordert .
Geestdryvery neetnt ligt de overhand, als bet naabootzel van waaren Godsdienst , en door zich aan to matigen
om then tot eene ongewoone hoogte van aandoenlykheid
to verhe en . En bet voegzaam tyd lip om zich in to
dringen, is, wanner de redelyke pligten der godsvrugt
verwaarloosd o oneerbiedig worden behandeld ; in gevolge waar van insgelyks chennis en gepleegd worden
omtrent andere onvermydelyke takken der zedelyke wet .
Geen wonder dan indien zommige blyken daarvan zich
under ons vertoonen , wanneer aardsgezindheid en verwy dheid zoo zeer op onzen tyd indringen, dat zy voor
ern lig nadenken naauwlyks plaats- open laaten, en de man
van gewaande be chaa dheid ongezind is, en van zyne
meer gewigtige najaagingen van Ioszinnigheid en vrolykheid geen tyd kan uit paaren, om to denken aan den
God zyns leevens, den autheur van die reden, welke by
veronagtzaamt , en van die dri ten, welke by zoo ohna
tuurlyk tot verkeerde einden aanlegt ; noch zel uit een
be g inzel van welvoeglykheid (welke men zou vermoeden,
indien verhevener beweegredenen al haaren iilvloed hadden
Vet(*) Lie boven, bl. 8.
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verloren , dat op hem iets zou vermogen) deel to neemen in die openbaare eerbetooningen , welke aan den
gemeenen Vader des menschdoms worden toegebragt ,
volgens de overeei stemming der meest be chaa de Natien, ass noodzaaklyk om de inkruipingen van algemeene
barbaarsheid to voorkomen, en bet lichaam der burgerlyke maat chappye in beter orde en vaster aaneen verknogt
to houden .
Li~;t zal de Geestdryvery in zulk een los en en bedor•
ven grond wortels ichieten en welig tieren, 't en zy bet
denkbeeld der Godheid geheel konde verdelgd worden ;
waartegen de Natuur zelve zich verzet.
Doorzigts genoeg hebben de minstver tandigen onder bet gros der
men chen, om to begrypen, dat deeze taat der dingen
zeer gebrekkig is, en verbetering behoe t ; hoewel zy, de
voegzaame maarregels van hervorminge niet naauwkeurig
bepaald hebbende, van bet een uiter ie tot bet ander
over laan . Waaruit volgt, dat, hoe genegen ook de on.
godsdien tigen en de vryleevers deezer eeuwe zyn mogen,
om tegen de Geestdryvery uit to vaaren, bet nogtbans
eene zekere waarheid is, dat Ongodsdien tigheid het zaad
en voedzel der Geestdryverye is .
En , over 't geheel
genomen, zyn haare lydelyke onderdaanen veel on chuldiger om hunne onkunde, dan zy, die tot zulke tnisleiding gelegenheid ver cha en door ergerlyke itaalen van
wangedrag , die geene aanneemelyke ver chooning dulden .
Maar, van den anderen kant, gelyk Geestdryvery dik .
meals haaren oor prong hee t in Ongodsdien tigheid, dient
zy, op haare beurt, om deeze voort to plan ten .
Met
waare godsvrugt verward wordende , wordt de godsvrugt
zelve, door menigen beuzelenden vernu teling en drogredenaar, als ver tandloos en veragtlyk voorgedraagert ; eene
gevolgtrekking, zwakker dan , in zommige opzigten, de
Geestdryvery zelve . Want, over 'tgeheel genomen koomt
bet bier op neder, dat de Schepper en Bettuurder cder waereid, een Weezen van alle mogelyke voortre elykheid en
volmaaktheid, geen regt van aan praak kan hebben om
aangebeden en gediend to worden, omdat hy, zomwylen, onredelyk en ongerymd is aangebeden . Volgens den
zel den redeneertrant, indien de Vriend chap, ten eenigen tyde, onvoegzaam betoond zy, moet zulk eene dwaaling alle banden van Vriend chap losmaaken ; eerbied ,
on-
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onbehoorlyk aan eenen Vader betoond, moet den kinder.
lyken pligt vernietigen ; en wanneer onverttandige en legt
beraamde ontwerpen ten dientle van bet Vaderland worden voorgedraagen , moet algemeenebestgezindheid en
lie de tot bet Vaderland belachelyk worden .
Intus chen , hoewel oortgelyke redekavelingen een
blaam leggen op bet gezond veritand, en de zulken, die
let zich van bedienen, aan alle de veragting blootttellen,
welke zy op den Godsdienst tragten to laaden, lydt 'er
nogthans de Godsdienst door.
Oppervlakkige denkers
worden daadlyk vooringenoinen, en geeven zich voor
Vrygeesten uit ; en anderen , even bekrompen van vertand, o die eene verkeerde zielswending bezitten, (te
gader met de tot ondeugd gezinden,) zuigen de be inetting gretig in . En daar alle deeze onteering van de on .
eindige Godheid, van de eeuwige wetten der reden ,
en van de menschlyke natuure, door de Geestdryvery
wordt veroorzaakt , is bet oirbaar , dat zy beknoptlyk
ge chetst , en haare heillooze gevolgen onder cheiden
be chreven worden . Dit zal ik doen in den geest der
be cheidenheid, als Been ander oogmerk hebbende, dan
de bevordering der waarheid, en de voorkooming van
mis lagen , die der zamenleevinge veel onheils konden
brouwen .
„ Geestdryvery , in 't algemeen genomen , is eene on„ gegronde en averecht che aan praak op eene godly• ke verlichting en werking ; die, gelyk elk ziet , tot
„ onder cheidene trappen van dwaalinge kan leiden, naar
• gelange van de natuur , en in evenredigheid der zwak• heid o der kragt des inwendigen indruks, die van God
• onder teld wordt a komtlig to weezen ." Vermits nu niemand verzekerd is , wanneer de Geestdryvery , hoewel
in geringe maate, eenmaal wortel hee t ge choten, dat
zy zich niet zal ontwikkelen, en ten hoog ten toppunte van onbe cheid en onregelmaatigheid opgroeien, gee t
zulks eene reden to meer , om haare onder cheidenlyk
kenmerkende eigen chappen duidelyk aan to wyzen, opdat wy op onze hoede zyn mogen tegen alwat dezelve
zoude kunnen daarltellen.
Geestdryvery is bet, in de eerile plaats, niet, to gelooven, dat God -- die de zedelyke rechtheid zyner veritandige chepzelen oprechtelyk moet wen chen, indien by der.
zelver geluk bedoele -- dat dit alvermogend, wys en weldaadig Weezen gemeen chap onderhoudt met 's men cben
D zie .

0

HET ONDERSCHEID

ziele, en, angs den weg van bedaarde verlichtinge, naar
haare oor pronklyke begaa dheden berekend, haar by taat
in de hervorming van kwaade heblykheden , haar onderteunt in netelige om tandigheden , en, met haare eigen
poogingen medewerkende , goede be luiten vestigt , en
haaren voortgang in de deugd begun tigt.
Dit is niet
legts be taanbaar met, maar hoogst waar chynlyk uit
kragt der algemeene beginzelen der reden, en het waardig te en verheven le denkbeeld, dat wy van God kunnen vormen . En terwyl wy , uit een beginzel van overtuiginge van deezen algemeenen invloed, werkzaam zyn,
bezitten wy alle mogelyke aanmoediging tot naar tigheid
en vlyt, en tot volharding in de getrouwe waarneeming
van onzen pligt, die wy kunnen verlangen ; en wy loopen geen gevaar , door de hitte van verbeeldinge en onbezonnene vermetelheid, vervoerd to worden tot gevaarlyke dwaalingen , in be piegeling zo min als in be .
tragtmg .
Doch wanneer byzondere gedagten , aandrangen en inwendige indrukken , aan eene Godlyke aanblaazing en
werkende kragt onmiddelyk worden toege chreven
dan neemt de Geestdryvery eenen aanvang ; zich aanmatigende om de werkingen van God op de ziel by de tukken na to pooren, en dezelve, niet legts van de uitoe eningen haarer eigen redelyke vermogens, maar van alle
natuurlyke gewaarwordingen, to onder cheiden . De Godsdienst leert alleen , dat God genegen is ons alle noodige
en voegzaame pulp to verleenen , zonder eenigen vasten
regal daarte tellen , aan welken kennelyk is , wanneer ,
op hoedanige wyze, o in welk eene evenredigheid, deeze
bulp ons verleend worde . Maar de Geestdryver windt
zich zelven op tot cene terke inbeelding, dat by, op zekere tyden, God werkelyk in zich gevoelt, en wordt, door
die begocheling, dikmaals, tot zeer gevaarlyke handelwyzen voortgezweept. In bet vast vertrouwen, dat by,
op byzondere tonden , onder een godlyken invloed verkeert, hee t by niets meer to doen , dan diens rigting
ingewikkeld to volgen ; overdenking en bedaard onderzoek worden vol lrekt buitenge loten ; en door dit middel,
voor bet tegenwoordige , onvatbaar zynde geworden voor
overtuiging , moet , diensvolgens, zyn gang op bet pad
der dwaasheden onbeteugelbaar worden.
Wederom ; de Geestdryvery verandert met bet lichaamsgettel en de geaartheid , met de kragt en wending der
dier-
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dierlyke dri ten . Aldus is zy blymoedig o treng, vermetel o neer lagtig ; zy verhe t zich tot dweepende verrukkingen, o wordt ter veer ge lagen door ombere en
akelige denkbeelden. Maar de redelyke Godsdienst boezemt den eenpaarig karakter in, en gee t bet voor chri t
van bet zel de onveranderlyk gedrag.
Verder ; de Geestdryver is werkzaam volgens poedig
ontttaane indrukzels, volgens gedagten, in zyne ziel ontttaan, van welke by geene reden weet to geeven, en die
by voor godlyke ingeevingen aanziet . De gemaatigd Godsdien lige mensch is werkzaam met bedaardheid en om.
zigtigheid, en uit bedagtzaam overleg . De eene, derhalven, that bloot voor tallooze oneenpaarigheden , de andere is be tendig en gelyk aan zich zelven .
Zie bier nog eenige onder cheidende karaktertrekken ,
die ik ilechts met den vinger zal aanroeren . Gemeenlyk
is de Geestdryvery hooghartig en bedilziek, eene verhevene maate van kennisle en uit leekendheid in godsvrugt
zich zelve alleen aanmatigende ; de onbevlekte Godsdienst
is altyd be cheiden en handelbaar, oprecht en edelmoedig . - De Geestdryvery kan nooks zich doen vertlaan ;
baare inwendige gewaarwordingen zyn onbegrypelyk voor
de reden ; van bier dat zy hevig uitvaart tegen en met
kleinagting preekt van de reden, welke de waare Godsdienst verhoogt en koestert, als haaren voornaamtlen en
vriendlyk ten teun . - De Geestdryvery kan hand houden , waar de zedelykheid ontbreekt ; van den waaren
Godsdienst zyn trenge en goede zeden de weezenlyk le
en dierbaar le tukken . - Eindelyk, de Geestdryvery geene paalen kennende, teat het, met geene mogelykheid, zich
gis en, welke uitwerkzels zy kan voortbrengen ; maar de
uitwerkzels van den waaren Godsdienst worden door vaste telde wetten om chreven, die van eeuwig en onveran5erlyk gezag zyn . Staat kan men, derhalven, op den Godsdienst maaken, wat aangaat de regeling en chikking van
bet men chelyk leeven ; doch de Geestdryvery laat zich
aan geen ontwerp binden, maar is, even als inbeelding en
dri t, wild en ongetemd .
Dat 'er in den Godsdienst (gelyk uit de openbaare belydenis en betragting des menschdoms blykbaar is) veel
werktuiglyks voorkoomt, laat zich duidelyk opmerken.
Van deezen Godsdienst van bet Iichaam en der dierlyke
geesten is een echt Kenmerk , dat dezelve gevoelige en
D a
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terke indrukken verwekt , boewel zy waggelende en onzeker zyn . Wanneer, derhalven, eene inwendige gewaarwording hevig, poedig en met verrukking werkt, is bet
natuurlyk, dezelve aan een huitengewoonen en godlyken
invloed toe to chryven ; natuurlyk, wil ik zeggen, niet
naar reden, maar door eene bygeloovige en misleide inbeelding. Maar dat dit alles , in den hoog len graad,
bedriegelyk is , kan ontegenzeglyk bier uit blyken, dat
wy de ver cheidenheid o kragt der natuurlyke indrukken niet kennen , die in ons kunnen verwekt worden ,
noch de uitgebreidheid van ]outer werktuiglyke kragten
berekenen ; en , diensvolgens , niet voorbaatig moeten
weezen , om iets godlyk to noemen, 't Been we] geheel
dierlyk zyn kan . Daarenboven zyn hieruit ontelbaare
verwarringen voortge proten , onteerende voor byzondere
karakters , chadelyk voor huisiyke belangen , en voor
den vrede der natien ; geene van welke nadeelen men
ooit zou ondervonden hebben , indien de men chen den
Godsdienst hadden a gemeeten, niet by bet gevoel, maar
by deszel s overeenkomst met de voor chri ten van bet
ver tand, en deszel s zedelyke uitwerkzels. Zulke leevendige en vuurige gewaarwordingen mogen inderdaad
de geesten vervrolyken , en inzoverre als aangenaam bechouwd worden , en zich zelve kragtig aanpryzen ;
doch men bedenke daar nevens, dat dit telkens bet geval zyn zal, wanneer de men chen onder den invloed, zo
wel van Bygeloo , als van den waaren Godsdienst, zich
bevinden .
Ja , bet laat zich aanzien , dat zy onder
de misleidingen en uit poorigheden des Bygeloo 's altoos
hevigst zullen werken ; vermits de Reden uit bet oog
wordt verloren , en ter onderdrukkinge o verbeteringe
van zulke wanorden geen ander beginzel overbly t.
Van dit alles komt bet be luit bier op neder ; bet ontaan en den wasdom der Geestdryverye , door alle
voegzaame en ver landige middelen, to keer to gaan, is
elks belang . Tevens zal daar door bet Ongeloo ontwapend worden .
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PROEVE VAN UITLEGGING VAN HET NTEUWE TESTAMLNT NAAR DE KANTISCHE LEERWYLE .
Yoh.
IV: 24. Door C . W. PENZENKUFFER .

Tk weet niet, hoe men tegen den bekenden denktrant der
1 Jood che Natie, welker Leeraar Christus was l nog
;.1r+)os de volgende verklaaring kan aanneemen : „ God is
ten Geest, -- geen laghaamlyk weezen, - die geenen dus,
die hem aanbidderi, enz" en hoe bet mag toekomen, dat
deze zoo a getrokkene gevclgtrekking en wyze van beluiten , die zel s voor veelen onzer meer opgeklaarde
tydgenooten onverttaanbaar zyn zou, voor bet gevoel van
kundige en nadenkende Bybelleezers nog met aan tootelyk wordt, en doet omzien naar eene betere uitlegging ,
meer in den geest van Christus , en in den vorm van
zyne gewoone wyze van voor tellen . Men moet vooral
bedenken , dat Je us tot eene gemeene Samaritaan che
Vrouw prak ; en is 't dan nu geloo lyk, dat deze per .
oon de algemeen aangenoomen verklaaring zou ver l aan
hebben? Zy chynt wel, by een beminnenswaardig en inneemend hartsge tel, ook een gezond ver tand gehad to
hebben ; maar van waar zou zy toch de noodige kennis
verkreegen hebben tot een duidelyk en volledig inzicht
in eene zoo a getrokkene gevolgtrekking ? Wie zoude
haar daarin behulpzaam geweest zyn? Christus zal bier
dan voor de eertte maal zyne diep wysgeerige denkwyze, evenwel zonder eenig nut, aan den dag gelegd hebben : want deze waarheid , in die gedaante voorgedraagen, welke 't algemeen gevoelen bier voorondert'elt, was
zeker, zoowel voor de goede Samaritaan che, als voor de
ongeleerde Jooden van den toenmaligen tyd, eene verloorene paarle, die niemand wist to chatten . Men neeme maar eens de proe , om ze nevens de overige grond .
tellingen en leeringen van Je us to tellen , en ze daar
onder to mengen, en men zal door zeker oort van gevoel gedwongen worden , om uit to roepen : Hoe komt
Saul onder de Pro eeten? --- Want , zooveel ik weet ,
en zooveel ik met de leerwyze van Christus bekend ben,
zoo ging deze, in zyne voordracht, met zooveel naauwkeurigheid en gernoedelykheid to werk, dat by zig zel s naar
de donkere en dwaalende begrippen zvner tydgenooten
chikte , en zyne voorite"' , i°en veelal naar den JnodD 4
chen
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chen preektrant, uit bet oude Testament overgenomen,
inrichtte . En dan zal by nu, by eene gemeene Samaritaan che Vrouw, voor de eerite maal, en, zooveel wy
uit bet N. T . weeten kunnen, ook voor de laat e maal,
van zynen gemeenen leertrant a geweeken zyn ? Intuschen ziet men toch uit bet antwoord der edele Samaritaan che, dat zy de redeneering van Je us moet veritaan
Ibebben. Om alle welke redenen wy aan dezelve eene
uitlegging , ge chikt naar de denkwyze en vatbaarheid
der Natie , welke Christus leerde , moeten geeven .
Ik verklaare dan de woorden dus, als o let ond
cw4 eSrv %m3ciac, xoq TY5 - ev vrvevpeO Trs aAr .9Eras hi wporxvvew :
dat is : „ God is een zedelyk weezen, en zyne vereerers
-noeten hem daarom, door de beoe ening der zedelyke wet,
ecren ." -- My dunkt, dat deze verklaaring niet gedwongen, en ook noch met bet praakgebruik van bet N . T .,
noch met de denkwyze en vatbaarheden der Samaritaanche, noch met den amenhang itrydig is . Want daar de opgegeeven beteekenis van ?rvcv,ua (anders geest), in bet voorgaande en volgende vets, words aangewezen, zoo chynt
my de uitdrukking ,rveawz eeo5 (doorgaands vertaald, God
is cen geest,) wets meet en wets minder to bete~ekenen ,
dan wanneer 'er in 't Hebreeuwsch
ond, 1117.q 7x d . i .
God is eeri zedelyk weezen . Dat verder geest en waarheid
zoo veel beduidt , als geese der waarheid, weet elk niet
'Er komen meet zulke Bybel che
ongeoe end leezer .
preekwyzen voor, b . v . op/landing en leeven voor opJlan .
ding des leevens , geest en kracht voor geest der kracht,
o kracht des geestes . Het praakgebruik van bet N . T.
beantwoordt volkomen aan bet denkbeeld , dat Christus
bier zal uitgedrukt hebben . Je us zegt zel van zig : Ik
lien de waarheid, Joh . XIV : 6 . Men vergelyke daarwede Joh . XVII; 17 en 2 Cor .III ; 17 . En hoe duidelyk, e en, en voor elk bevatlyk words hierdeor de zin van deze
ver en, van bet ao[te tot bet 24 e! hoe vertlaanbaar voor
den ongeleerden , en hoe ryk in de vruchtbaartte en natuurlyk e gevolgtrekkingen voor den Wysgeer ! - En
hoe hartiterkend , krachtig en gerustilellend zyn zy tevens voor den Christen ! Welke choone uitzichten in de
toekomst gee t ons bier Christus! Op zulke plaat en kan
men altyd arglistigen, o bedilzieken, en potters verwyzen . Het is to betreuren, dat hun niet de diepile hoogzchting voor Je us bezielt , dat zy ver oken zyn van
zoodanige gevoelens, die een denkend en zedelyk weezen
waar-
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waardig zyn , en alzoo, by bet leezen en overdenken van
zulke voor tellingen , niet getro en, en tot een heilige
geestdri t , die ziel en lighaam aandoet, opgevoerd worden, die hen naar de gemeen chap met hoogere zedelyke
weezens , ja naar de gemeen chap met bet weezen aller
weezens, doet lreeven . Op zulke plaat en, die, al had
Christus niets anders gedaan en geleerd, alleen reeds toereikende zyn , om ons met de innigile achting en lie de
omtrent hem to vervullen , kan men de blinde vereerers
van bet vastge telde kerkgd1oo , dat Je us, (volgends bet
ni te vers,) gantsch niet begun tigde, altyd heenen wyzen ; en gewis zyn gebrek aan ver tand en kwalyk geteld hart is ongeneeslyk , wanneer by 'er van zynen
ydelen waan Diet door to rug gebragt words .
GELUKKIGE GENEEZING VAN EENE PIS-OPSTOPPING, WELICE TE WEEG GEBRAGT WAS DOOP
EENE BEICOMENE KNEUZING AAN DEN BALZAK, I3ILNAAD EN PENIS .
Door
S . P 0 P T A,
Chirurgyn, enaz . to

.

Augustus 1799 wierd ik des avonds geroepen
Denby LAMMEItT JOHANNES , een Pannebakkers knegt,
welke des morgens vroeg een zwaare kneuzing aan den
I3alzak, Bilnaad en penis hekomen had, door dat dezelve
op een ladder ond , waar van de tree , daar by op ond,
brak, en by met zy31e beenen over de daar aan volgende tree , met de bilnaad en genitalia op dezelve , nederviel ; welke deelen dus een zwaare kneuzing bekomen
hadden, die een pis-op topping to weeg bragt. 1k vond
de bilnaad, balzat ; en penis altemaal zeer gezwollen, en
door buitengevaat blced zeer miskleurig . De Lyder,
welke zeer tenger en mager van ge tel was, en een klcine
pols bad, deed my a zien van een ader to openen . Het
Praputiuwi , bet wells zeer gezwollen was, en alzo een
Phirno/is to weeg gebragt had , klie de ik , in de eer le
plaats, en nam het voor een gedeelte weg, om by bet
boo d van de penis to komen . Vermits nu de Lyder
D 5
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zedert zyn val niet gewaterd had, en aan die op(topping
reeds pynlyk begon to worden , tragtte ik de . pig door
de catheter to ontlasten, maar wierd daar in (net onverwagt) verhinderd, door dat ik den pis-ontlaster by geen
inogelykheid wel in de blaas konde brengen ; zo dat ik
goedvond den Lyder 's avonds wat Laud. in to geeven,
de aangedaane deelen met beder weerende middelen to
tooven , in hoop dat bet buitengevaat bred zig allengs .
kens weder mogt komen to verteeren , en een verzwee.
ring, o koud vuur, mogt worden verhoed . Den volgen .
den uchtend vond ik den Lyder, na een rusteloozen nagt
doorgebragt to hebben, zeer pynlyk aan de be chadigde
deelen ; en de pis-op topping, welke nog even gelyk en
zeer pynlyk was, tragtte ik weder op nieuw door een
catheter weg to neemen, waar toe ik den Lyder in eene
byzondere gellalte plaati}e, en zulks met onder cheidene
oorten van grootte en bogten, zo van zilveren als van
elastieke pis-ontlasters, to vergee s beproe de ; zo dat ik
daar van weder moest a zien . UitwenJig liet ik, als
boven gemeld is, met oplos ende toovingen aanhouden,
inwendig kramp- en pyn tillende middelen gebruiken . Des
avonds , wanneer ik den Lyder weder bezogt , was de
op topping nog als vooren , en de gekneusde deelen , in
plaats van zig tot oplos ing to chikken , begonnen meer
naar knud vuur to hellen ; waar op ik den Koortsbast
inwendig ga . Des anderen daags uchtends wierden de
toevallen rn inerten van den Lyder nog heeviger ; bet
crotrIm en een gedeelte der bilnaad dreigden ons met
koud vuur ; de pis-op topping, welke ik al weder to
vergee s door de catheter tragtte to ontlasten, blee even
h ardnekkig . l k liet met bet gebruik van uit- en inwendige middelen als vooren aanhouden ; de Lyder gebruikte zo weinig vogt als mooglyk was, om den toevoer
van vogt naar de blaas zo min doenlyk to maaken . Des
anderen daags uchtends was de Lyder in een zeer legten
toe tand ; de pis-op topping blee voortduuren ; 't croturn , en een gedeelte der bilnaad , ping tot vertterving
over ; de penis was ontttoken, daar ik de pis-ontlasting
wederom to vergee s beproe de. De Lyder dan in drie
etmaalen geen enkelde druppel pis ontlast , en ik my to
vergee s gevleid hebbende, dat de zwelling van de bilnaad zoude bedaaren, zo be loot ik , om zwaarder toevallen to verhoeden , ter tond de blaas to d oorbooren .
t k liet ten then einde den Lyder van het bed neemen,
en
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en plaat te hem, in een voor over taande getlalte, voor
een toel, daar by zig met zyn handen op teunde : toen
plaat te ik my agter denzelven, bragt myn wysvinger,
met die be treeken, in den endeldarm, en drukte met
deszel s einde tegen 't meest uitaezette gedeelte van de
blaas ; waar op ik met myn andere hand een krommen
Troicar , die door den chranderen Heelmeester FLEURAND is uitgevonden , met zyn bogt gekeerd naar de
chaambeenderen, en met de punt van de priem in de
canul verholen, in den endeldarm binnen brags langs my
uen wysvinger, ter plaatze alwaar de blaas zig meest liet
uitgezet voelen . Daar op drukte ik eerst de priem, en
onmiddelyk hier na ook de canul , in de holte van de
blaas ; waar op ik de priem to rug haalde, en een zcx
groote quantiteit pis door de canul naar buiten liet loopen : waar na ik de buiten te opening van de canul met
een kurkje toe topte , en dezelve vastmaakte, met twee
liesch- en twee bil-bandjes, aan een band, then de Lvder
om den middel had, om ze op hunne plaats to bevestigen . Door deeze bekomene outlasting kreeg de Lyder
aan tonds zeer veel gemak . l k liet hem met zyne uitwendige hulpmiddelen, en inwendig met den Koortsbast,
voortvaaren, en ried hem zig met langer to onthouden
van vogt to gebruiken . Des avonds beyond ik den Lyder redelyk wel ; by had 's middags een weinig vocdzel
met maak genuttigd ; en de deelen , die met koud vuur
waren aangedaan, begonnen aan de randen eene gedaante van cheiding to vertoonen ; waarom ik hem naar tig
't inwendig gebruik van den Koortsbast aanried . 1k nam
't kurkje uit de canul weg, en liet de pis weder uit de
blaas naar buiten loopen ; waar na ik de buis weder met
bet kurkje toe topte . Den 26 dito beyond ik den Lyder
zeer wel ; by had des nagts redelyk gerust en weinig
pyn gehad . ik liet hem zyn water, gelyk des avonds to
vooren gedaan was , weder ontlasten , en hield aan met
bet inwendig gebruik van den Koortsbast, onder bet welk
't crotum , dat geheel, en de bilnaad, die voor een gedeelte met koud vuur was aangedaan, door de uppuratie zig tot cheiding begonnen to chikken . Derhalven
liet ik die deelen met verzagtende pappen by aanhoudenheid zagtjes tooven : 's morgens en 's avonds , en
zomtyds meer , naar maate de toe tand zuiks vorderde ,
liet ik zyn pis door de canul ontlasten, en continueerde
verder alzo tot den 3o dito ; wanneer ik des morgens
vroc: y
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vroeg ontdekte, dat de pis Tangs den buitenkant van de
canul zig zelve ontlastte, waarom ik toen de canul meer
chadelyk dan nuttig be chouwde . Ik nam dezelve dan
weg, en continueerde verder met de bovengemelde hulpmiddelen tot den 7 September ; in welken tus chentyd
de kragten van den Lyder eenigzins waren aangewennen,
en de eetlust merkelvk vermeerderd . De pis-ontlasting
king nog langs den endeldarm naar buiten, behalven dat
'er ook een weinig van door de bilnaad been begon to
lekken ; waar uit genoegzaam bleek, dat aldaarde urethra
ook merkelyk be chadigd was, en 't welk my deed vreezen,
dat een gedeelte met de bilnaad en bet crotum , welkc
zig geheel tot cheiding chikten, zoude verlooren gaan,
en dan een lekking van pis door de bilnaad aan den Lyder, zyn leeven lang, veroorzaaken . Ik had zedert den
s5 Augustus, dat ik de blaas doorboord had, bet inbrengen van een catheter onbeproe d gelaaten , om buiten noodzakelykheid geen irritatie in de urethra to verwekken ; maar toen tragtte ik wederom een dunne elastieke catheter door de urethra in de blaas to brengen,
met oogmerk om dezelve een o twee dagen daar in to
laaten blyven, en dan een andere daar voor in de plaats
to brengen . Deeze verwis eling achtte ik noodzakelyk ,
doordien ik dikmaals ondervonden heb , wanneer men
een catheter in den pisweg laat blyven, dat 'er poedig
van buiten om dat gedeelte, 't welk in de blaas is, een
iteenagtige korst komt, en dezelve van binnen geheel en
al bezet ; maar ik beproe de dat inbrengen van de catheter
tot myn leedweezen to vergee s , daar ik anders getragt
zou hebben, wanneer ik hier in ge laagd mogt zyn, om
de pis , by tus chenpoozing, door dezelve naar buiten
to brengen , en alzo to verhoeden, dat ons de pis in
de geneezing niet kwam to hinderen , noch ook oorzaak
tot een cstuleu e opening aan de bilnaad zou kunnen
geeven . Den 8, 9, Io en Ir dito blee alles 't zel de,
behalven dat de pis meer en meer door de bilnaad been
naar buiten begon to loopen, waar door natuurlyk derzelver outlasting door den anus evenredig verminderde .
Den Is dito viel 't geheel crotum en de cheederok met
een gedeelte van de bilnaad weg, en liet een zuiveren
grond aan de zweer na .
De ballen met derzelver uniculi lagen geheel en al bloot ; maar ik beyond dezelve onbe chadigd : ik overdekte ze, bene ens de overige aangedaane deelen , met cen zagte digetti -pleister,
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ter, en onder teunde 't door een gemakkelyke bandagie ;
terwyl ik den Lyder vermaande met 't gebruiken van den
Koortsbast voort to varen ; met welke behandeling ik
aanhield tot den qo dito , in welken tus chentyd nets
byzonders by den Lyder voorviel, dan dat de pis-ontlas .
ting, door den endeldarm geheel opgehouden , langs de
bilnaad been naar buiten liep , en de voorgaande ont tee.
king, welke aan de penis plaats had, tot een ab ces was
overgegaan, 't geen ik, toen bet ryp was, had geopend,
en zig onder de gewoone manier van heelwyze tot geneezing chikte . De vleesch-groeijing, ter plaatze daar 't cro .
tum en een gedeelte van de bilnaad was weg geraakt,
rnaakte een gelukkigen voortgang ; en de uitwendige hulpmiddelen, welke ik verder ter bevordering van de genee .
zing aanwendde, beltonden dagelyks uit vier lange hegtpleisters, waar van ik eerst een in de regter liesch aanlegde, en daar tegen een aan de overge telde bil ; intus chen liet ik door een helper de randen van de
opening van de bilnaad wel aan elkander toedrukken .
Maar nog tragtte ik met de aangelegde hegtpleisters, zo
veel doenlyk , de randen van de bilnaad by elkander to
brengen, en de twee andere overige hegtpleisters plaat te
ik gelyk tegen over de voorigen, waar door zy met haar
vieren een kruis op de bilnaad maakten .
Voorts dekte
ik de overige opene deelen met droog pluk el en een
pleister en drukdoek , en nam nog een wat dikker compres, dat ik aan de bilnaad aanlegde, en aldaar tevig
door een eenhoo dig wind el van teen ellen lang en
twee duimen breed (van welk wind el 't aanleggen de
meeste overeenkomst hee t met dat van 't koornair-ver .
band) bevestigde. Verders ried ik den Lyder aan, om,
wanneer by waterde , die bandagie tegen de bilnaad met
zyn hand aan to drukken ; 't geen tot gevolg had , dat
de Lyder des anderen daags morgens , zynde den ar
dito , eenige druppels pis door de penis ontlastte ; 't
geen my wel eenige hoop tot zyne geneezing ga , maar
ik bree nogtans vreezen, dat de Lyder daar zyn leeven
laag een pypzweer zoude overhouden . Ik hield aan met
't gebruik van den Koortsbast tot den 15 October ;
toen was 't crotum volkomen geneezen , de ballen zaten
in de liesch en by den ring der buik pieren , dewyl 't
nieuw crotum, 't welk door de natuur vergoed was, veel
kleinder en trakker om de ballen was gegrocid : in de
bilnaad was nog eene opening , waar door de pis liep ;
maar
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maar evenwel ontlastte, onder des, de Lyder ook een ge.
deelte van zyne pis, met een thaal, door de penis naar
buiten, zo dat ik be tendig met myn bovengemelde ban.
dagie aanhield, uitgezohderd dat ik op de opening een
klein tukje topver lag, zo dikwyls de bandagie vex:
nieuwd wierd ; waarmede ik 't genoegen had, den Lyder
den a3 November volmaakt geneezen to zien .
4anmerking .
Daar de manier van FLEURAND, by de doorbooring
der blaas, aan de hand gee t, om den Lyder onder de
k' )nstbewerking op zyn rug to leggen , vinde ik bet geinakkelyker , den Lyder in dat postuur to plaatzen , zo
als ik denzelven under myne verrigting gedaan heb ; en
dat de pis zo poedig langs de zyden van de canul naar
buiten liep, verwonderde my geenzins, doordien 'er natuurlyk eenige uppuratie in de gemaakte opening vah
de blaas moest volgen, en alzo gelegenheid tot eene zodantge uitvloeijing geeven . Ik nam in 't Jaar 1791 ' zel de waar, by eene doorbooring boven de chaambeenderen ;
welk geval medegedeeld is door 't Genoot chap Servandis Ctvibus, 16 Deel, p . 1 53LEEVENSBERIGTEN, CHARACTERSCHETS, EN GELEERDE ARBEID VAN JOHN GEORGE ZIMMERMAN, Staatsraad , en eerJle 4rts des Konings
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van Engeland, to Hanover, Bidder van de
Orde van thladomir, Lid van veele Acadenaien en Genoot chappen . Getrokken
uit diens Leevensbe chryving, opge teld door s . A . D . TISSOT,
D. M., Lid van de Koninglyke
Societeit to Londen, enz .

et altoos kunnen wy , zo vaardig als wy wel zou-

N• den
den wen chen, ons Mengeliverk verryken met Lee• ~
• vensge chiedenis en van zodanige Per oonen, wier Naamen
men by ons bekend en heroemd zyn, choon Buitenlan.. Onder deeze to Lang zeker agtergelaatenen bevindt
•„ ders
7ich Dr . ZIMMERMAN . Om van hem to ipreeken ,
„ herb in een waar daglicht to doen kennen , telt ons
„ Dr.

LEEVEN VAN J . G. ZIMMERMAl1.

59

„ Dr . TISSOT in taat , door de boven aangeduide Lee .
~, vensbe chryving , waar Uit wy bet voornagm te zullen
„ ontleenen . Bet Werkje , getyteld La Fie de M . ziM.
„ MERMAN, par S. A . D . TISSOT, Zag ten Jaare 1797,
„ to Lau anne , bet licht, en maakt een Boekdeeltje
uit van ia2 bl ."
JOHN GEORGE ZIMMERMAN, bekend voor een bekwaam
Arts en uititeekend Schryver, werd den acbt ten van
Wintermaand deb Jaars 1728 , to Brug , eene Stad in
bet Duit che gedeelte van bet Canton' Bern , gebooren.
Zyn Vader , de Raadsheer ZIMMERMAN, l;amde o van
een Ge lagt, zints ver cheide eeuwen uit teekend, wegens
de braa heid en verdien ten , mer welke zy de eer te
Staats- en Regeeringsposten bekleedden . Zyne Moeder,
die den geboortenaam van PACHE voerde, was de Doper
cens beroemden Raadsheers to Morges, eene plaats in bet
Fran che gedeelte des gemelden Zwitzer chen Cantons .
Deeze zyne a komst gee t reden van de byzonderheid,
dat de Fran che en de Duit che Taal hem even gemeen
waren , choon by legts een korten tyd in Frankryk door.
gebragt hadt .
De jonge ZIMMERMAN werd ten Ouderlyken Huize
opgevoed, tot by den ouderdom van veertien jaaren be .
reikt badt, en toen , om zich in de Be chaa de Letteren
verder to oe enen , na Bern gezonden . Drie jaaren hier
suede onledig geweest zynde, ging by over om voorraad
van Wysgeerige kundigheden op to doen . Hier chynen
de breed praakige Uitleggingen der Bovennatuurkunde
van WOLFF hem zwaar verveeld , en niet veel verlicht
to hebben .
Bet vroegtydig a terven zyner beide Ouderen liet
hem eene volkomene vryheid om zyn eigen Leevensberoep to kiezen . Zyne keus viel op de Geneeskunde, en
by twy elde geen oogenblik , om , deeze keuze gedaan
zynde, in den Jaare 1-47, de Hooge chool to Gottingen
ter leerplaats to verkiezen . De Hoogteeraar 1IALLER,
Zyn Landgenoot, nam hem in zyn eigen huts, regelde de
Studien van then Kweekeling, hem als een Zuon en
Wend behandelende .
Behalven de Hoogleeraars in de Geneeskunde, hoorde
ZIMMERMAN die in de Wis- en Natuurkunde Les en gaven,
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ven, en verkree kennis aan Engel che Schryvers . Viet
jaaren be eedde by op deeze Hooge chool ; een gedeelte
van bet laat e wydde by bykans geheel aan Proeven op
de Leer der Irritabiliteit o Prikkelbaarheid, ernst voorget eld door den Engel/chen Ontleedkundigen GLISSON ,
en vervolgens met zo gelukkigen uit lag door HALLER
voortgezet . ZIMMERMAN nam dit Beginzel ten onderwerpe van dyne Verhandeling, welke by verdeedigde by
zyne bevordering tot Do& or ; de wyze, waar op by dit
Stuk voordroeg , de klaare yl , waar in by die Leer
verdeedigde, gepaard met de be lis ende kragt zyner proe
neemingen, verwierven hem eene algemeene hoogagting .
Naa eenige maanden in Holland, waar by to Leyden
byzondere kennis met den Hoogleeraar GAUTUUS maakte,
en to Parys, waar by met den Heer SrNAC verkeerde,
doorgebragt to hebben, keerde by, met den Jaare I752,
to Bern weder . Hier ga by een kort Berigt, den Heer
HALLER betre ende, in 't licht, ge chreeven in 't Fransch,
en geplaatst in bet 31ournal de Neu chdtel. Schoon dit
bet d6nige is , door hem in de Fran che taal ge chreeven , teekt bet uit in raaiheid van i yl ; en diende dit
Werkje ten grond lage van bet Lceven van HALLER, in
't Hoogduitsch, ten Jaare 1755, to Zurich uitgegeeven .
ZIMMERMAN bega zich to Bern in den Echt met Mevrouw MELEY, Weduwe van den Heer STEIC, eene Bloedverwante van den Hoogleeraar HALLER, eene Vrouw met
cen wel onderweezen ver and, en van eenen zeer beminnelyken aart. -- Korten tyd daar naa werd hem de
opengevallene post van eert en Stads-Geneesheer, in zyne Geboortet ad Brugg, opgedraagen. Hier ga by zich,
met vollen ernst, over aan de Letteroe eningen, die zyne
hoo dzaak, de Geneeskunde, betro en, zonder daar door
to verzuimen die Studien, welke noodig zyn om den tyd
nuttig en vermaaklyk door to brengen voor een Man van
Letteren, op eene plaats, die weinig gelegenheids tot bet
houden van gezel chappen oplevert . Hy vermaakte zich
met nu en dan kleine Ge chri ten to vervaardigen, welke
by zondt om geplaatst to worden in een Tyd chri t, to
Zurich, onder den tytel van de Moniteur, uitgegeeven .
Naardemaal zyne vermaaken en uit panningen bepaald
waren tot die zyn Huisgezin en zyne Letteroe eningen
hem ver cha ten, kreeg by hier die weezenlyke o vex.
onderttelde zugt voor de Eenzaamheid, welke, om my
zo uit to drukken, een tint ga aan zyne Schri ten ,
in-

VAN

J.

G . ZIMMERMAN .

61

lndien niet aan zyn geheel volgend Leeven . Deeze chynt
egter, in den beginne althans, eer gedwongen dan natuurlyk geweest to zyn , en de droe eestige toevlugt
Moor een Man, die onvoldaan was over de duistere onbekendheid, waar in by lee de, zo weinig beantwoordende
aan zyne Talenten en reeds vroeg verworven agting . Hy
leet zynen tyd, met dit alles , nuttig , den voorraad
van kundigheden Heeds vermeerderende ; doch evenwel
niet gelukkig . 's Mans natuurlyke aandoenlykheid van
,geteltenis e wrogt, by mangel van verwyderende voorwerpen, op hem zelven ; en by werd ongelukkig, door
duizend huislyke zorgen en bekommernis en, deels veroorzaakt door den zwaklyken taat zyner Egtgenoote ,
welke by in den drom van een woelig en werkzaam leeven veel minder zou gevoeld en opgemerkt hebben .
Menschkundig is eene aanmerking , door TISSOT bier geinaakt . „ ZIMMERMAN's Brieven, ten then tyde aan my
• ge chreeven, deeden my denken aan bedorven Kinde• ren , die, wanneer zy niet al bet peelgoed hebben ,
• 't geen zy begeeren , weigeren to peelen met hetgeen
• nog voor bun ligt. 'Er is eene kunst om gelukkig to
• zyn, waar mede men , wanneer men welvaarende is,
• in vryheid lee t, en bet noodige niet otitbeert, bet by„ kans overal kan weezen ; doch een ieder kent die kunst
• niet, en Mannen van groote verdien len zyn dikwer
• onredelyk, ik zou bykans zeggen, dwaas genoeg, om
• die kunst to veragten ."
Het eenig middel, 't welk ZIMMERMAN to baate nani,
was aanhoudend chryren over Geneeskundige en andere
onderwerpen . Onder anderen zondt by, in 't Jaar 1 754,
aan de Natuur- en Geneeskundige Societeit to Bawl,
twee belangryke Waarneemingen, over eene Spasmodike
Keelziekte, en over de Hysteri che Gezwellen van syDENHAM .
De Aardbeeving, welke de Stad Lisjabo,
zo verdelgend tro , wekte hem op tot bet vervaardigen van
een kort Hoogduitsch Dichtttuk over dit treurig onde werp ; dit werd, door bevoegde Regters, zeer gepreezen,
en deedt hem eene plaats krygen onder de eer te handhaavers zyner Moedertaale .
ZIMMERMAN s voorneemen, om zyne I±edenvoering over
de Temperamenten, trekkende om to bewyzen, dat men aan
de Zenuwen de ver chillende wyzingen der Temperamenten
hadt toe to chryven, zo wel by Volken als by Per oonen,
in 't licht to geeven, blee onuitgevoerd, choon by bet herME140 . 1800 . NO . s .
E
haal-
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haalde keeren by de hand Dam . Wanlust chynt de oorzaak geweest to zyn ; althans, over dit onderwerp , aail
zynen Vriend TISSOT chryvende, verklaart by : „ Ik zou
„ bet lelzel van den bleer HELVETIUS, over den Geest ,
• ( ear PE prit), van bet eene einde tot bet andere moeten wederleggen ."
• ten
Met den Jaare 1766 ver cheen zyne eer te Proeve over
de Eenzavnheid ; een klein Stukje. Twee jaaren hater
breidde by bet plan deezes Werks uit , lo e verzamelende tot eene vollediger behandeling van dit onderwerp,
't geen jaaren leedt, eer bet uitkwam .
Om deezen
tyd vervaardigde by bet ontwerp eens Werks over de
Ondervinding in de Geneeskunst ; doch bet leedt tot den
Jaare 1763, eer bet eerlle Stuk bet licht zag .
Intus chen hadt zyne Proeve over den Yolks-Hoogmoed,
een Werk van den Jaare 178, 's Mans Naam meer en
meer bekend doen worden ; bet hadt terken a trek ;
ver cheide Drukken volgden elkander chielyk ; Vertaalingen in ver cheide buitenland che taalen werden "er van
vervaardigd . In dit Werk vindt men eene van die Voorpellingen van eene op handen zynde Omwenteling in
Europa , ook elders aan to tre l'en , dan door ZIMMERMAN voorgedraagen met eene chranderheid , die zeer
diep en juist, naar TISSOT'S oordeel, in bet toekomende
doordiirgt . „ De algemeene ver preiding," zegt by, „van
• Licht en Wysbegeerte, de aangetoonde gebreken in de
• wyze van denken , de aanvallen op verouderde voor• oordeelen , dit alles wyst aan , eene toutheid van den .
• hen, die eene Omwenteling aankundigt ; en deeze On1
• wenteling zal gelukldg weezen, indien dezelve be tuurd
• worde door Staatkundige Wysheid, en onderwerping
• aan de Wetten van den Staat ; maar, indien dezelve
• in cene misdaadige loutheid ontaarte, zal dezelve eeni• gen hunne Eigendommen, anderen hunne Vryheid kos• ten , en veelen op bun leeven to taan komen !"
Eerie heer chenue Koorts , die , in de Jaaren 1763 ,
1764 en 1765, in Ziritzerland heerschte, en in 't laatstgemelde Jaar in Roodeloop veranderde, en ook in Brugg
woedde , deedt ZIMMMM'ERMAN eene Verhandeling over die
Zit kte chryven . Dit laattle Geneeskundige Werk van
zyne hand deedt Dr . CULLEN zeggen, en bier uit mogen
wy oordeelen over de waai dye van dit tuk , dat zIMMERMAN de eer te was , die de rechte wyze, om die
Ziekw to behandelen, hadt opgegeeven . klet llrekte our
om
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om zynen naam als Geneesheer uit to breiden . Hier toe
wrogt ook mede, dat zyn Boezenivriend TISSOT hem zyne eigene brieven over die Kw ia1 toe chikte. Deeze
deedt ook zyn best om zIMMERWAN to bevorderen ; doch
by laagde niet. Eindelyk, de post van Geneesheer des
Konings van Groot-Brittanje, to Hrtnover, openvallende,
werd dezelve aan Dr . TISSOT opgedraagen ; doch by wist
to bewerken , dat ZIMMERMAN in zyne plaats benoemd
wierd : een eercpost, then by aanvaardde, en ter bekleeding van welken by, met den Jaare 17013, na Hanover toog.
Deeze nieuwe Standplaats was egter verre van zIMMERMAN bet geluk to bezorgeh , 't welk zyn Wend
voor hem bedoelde . Met onaangenaamheden van veelerlei cart hadt by to wor telen ; de yverzugt van zynen
Amptgenoot berokkende hem onaangenaamheden ; daarenboven was ZIMMERMAN de Man niet, om zich to chikken naar de aanmaatigingen van zekere Mevrouwen, die,
om dat zy ten eenigen tyde met Koning GEORGE DEN II
ko y gedronken had den, zich verbeeldden, dat de Arts
op haare wenken, even als op die van den Vorst, gereed
moest taan . Het vertrouwen Op zyne Geneeskunde ver .
cha te hem eene drukke bezigheid, die beste Heelmeesteres, dikwyls, van veele lee vensonaangenaamheden . Dan,
to midden van dit alles, gevoelde by , dat eene ongeteldheid, welker beginzels by, nog to Brugg woonende,
be peurd hadt , (en blykt eene Ibort van hernia geweest
to zyn,) hand over hand toenam ; dezelve ging met cherpe pynen vergezeld, welke hem bet volvoeren van zyne bezighe1en dikwyls lastig maakten . Bovendien warert
'er zekere bvkomende om tandigheden, die hem eene menigte van die kleine onge teldheden deeden gevoelen, w el .
k e een gezond mensch ongenierkt zou laaten voorbygaan,
doch die voor hem , uit hoo de van zyn zenuwge tel, ondraagelyk waren . Daarenboven hadt by bet ongeluk van,
in den Jaare 1770, zyne Egtgenoote to verliezen, w er a lerven by diep betreurde .
ZIMMERMAN'S kwaal Reeds toeneemende, chree by
deswegen aan zynen Wend TISSOT met alle naauwkeurigheid . Deeze raadde hen; aan, om by den besten Heelmeester hulp to zoeken , en haalde hem , in den Jaare
1771, over, om na Berlyn to komen, en zich aan den
kundigen en met regt beroemden Heer MECKEL toe to
vertrouwen . `Fen huize deezes Heelmeesters werd by,
E 2
als
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als een Wend, als een Broeder, ontvangen. De Kunstbewerking ge chiedde , en laagde gelukkig . Underling
genoeg vondt deeze Heelmeester dit geval, om 'er cen
klein Werkje over uit to geeven .
De tyd van ZIMMERMAN'S beter chap was een van de
gelukkigte tydperken zyns leevens . Hy maakte kennis
met veele uitmuntende Mannen to Berlyn , bovenal met
SULZER . Men telde hem aan den Koning voor, die hem
met eene byzondere opmerking vereerde .
Te Hanover wedergekeerd , werd by op eene wyze, hem zeer
aangenaam, ontvangen . Hy ga zich weder aan zyne
beroepsbezigheden over ; doch huislyke zorgen, en andere opkomende onaangenaamheden , dompelden hem, op
nieuw, in vlaagen van zwaargeestigheid .
Met den Jaare 1775 deedt by, ter uit panning, een
reisje na Lau anne , waar zyne Dogter op een opvoedings chool be teld was ; by leet vy weeken by zynen
Vriend TISSOT . -- Dit was de eer te keer, dat deeze
hartvrienden van zints twintig jaaren elkander zagen .
„ A had," chry t TrssoT, I, eindelyk bet genoegen om
„ hem to zien , 1k zal niet zeggen hem to kennen ; ik
• beyond, dat ik hem reeds kende ; de met my verkee• rends Wend herinnerde my elk oogenblik den my
• chryvenden Vriend ; by geleek volmaakt naar bet denk„ beeld , 't geen ik my van hem gevormd had . l k zag
• den man van vernu t, die, met eene wondere vaardig• heid , een voorwerp in alle deszel s betrekkingen be• chouwt, en wiens verbeeldingskragt in taat is om bet
• onder de aangenaam te gedaante zich voor to tellen .
„ Zyn onderhoud was leerzaam , chitterend, doormengd
• met een aantal leerzaame gebeurtenis en en behaagely
„ ke vertellingen , alles bezield door een veel uitdruk .
• kend gelaat. Hy prak over alles met groote naautiv• keurigheid . Wanneer de Geneeskunde de to e van
• onderhoud uitmaakte, en dit gebeurde dikwyls, vond
„ ik zyne beginzels bondig , en zyne begrippen klaar.
• Wanneer ik hem Lyders, met zwaare toevallen bezogt,
„ vertoonde, o hem de raadgeevingen, in de moeilyk te
• gevallen gegeeven , under 't ooge bragt, be peurde ik
• in hem de uiterite chranderheid in bet ontdekken der
„ oorzaaken , in bet verklaaren der ver chynzelen , en
• eene groote juistheid in bet doen van aanwyzingen ,
„ gepaard met een uit teekend oordeel in de keuze der
,, ge-
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geneesmiddelen , die by weinig in menigte, doch alle
zeer terk, gebruikte . Met een woord, ik be peurde
in hem, ten alien opzigte , den recht chapen , deugdzaamen Man . Zyn verbly ten mynen huize was veel
„ korter dan ik wel wenschte . "
(Het yervolg en Slot bier naa.)

UITTREKZEL EENER REIZE RONDSOM DE WERELD,
IN DE JAAREN MDCCLXXXV, MDCCLXXXVI,
MDCCLXXXVII EN MDCCLXXXVIII, DOOR
UITGEGEEVEN
J . F . G. DE LA PdROUSE .
VOLGENS DESLUIT DER NATIONAALE
VERGADERINC. VAN DEN 22 VAN
GRASMAAND 1791, DOOR M . L .
A . MILLET -MUREAU .

(hervolg van bl.

23 .)

Jiaay, op Easter o Paasch Eiland, is gelegen
Cooks
op 27° . iI/ Zuider Breedte , en Irla . I51 3o// Wes-

ter Lengte . Deeze is de ddnige Ankerplaats , be chut
voor Ooste en Zuid-ooste winden, op deeze Breedten to
vinden ; en zel s zou een Schip bier grout gevaar loopen
van Weste winden , ware bet niet, dat deeze nooit uit
dien hoek opbliezen, zonder eerst uit bet Oosten na belt
Noord-oosten to loopen, na bet Noorden, en vervolgens
na bet Westen ; welke omloop des winds tyd gee t om
van wal to teeken , en naa een vierde van een myl in
zee to zyn , is 'er geen gevaar van dien wind . - Gemaklyk valt bet , deeze Baay to herkennen . Naa twee
Rotzen , aan den zuidlyken hoek des Eilands , voorby
gevaaren to zyn, moet men op den a tand van ddn myl
van 't trand voortvaaren , tot zich een kleine zandige
Kreek vertoont, die een allerzekerst merkteken oplevert .
Wanneer deeze Kreek zich Oost ten Zuiden opdoet ,
en de twee gemelde Rotzen door de punt inge looten zyn,
kan men bet anker veilig op twintig vademen laaten vallen : men tre t, op een vierde myls van trand, een zandigen oever aan . Indien men de opene zee nader bly t ,
yindt men alleen grond op vy en dertig o veertig vademen, en de diepte neemt zo chielyk toe, dat bet anker doorgaat . Het landen valt zeer gemaklyk, ter plaatE 3
ze
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ze waar de Beelden taan , van welke ik traks nader zal

preeken .
Met bet krieken van den dag maakte ik alle toebereid .
zels om to landen . t had reden om my to vleijen ,
Vrienden aan trand to zullen aantre en, dewy] ik alien, die 's nagts aan boord gekomen waren , met ge .
chenken had been gezonden. Maar, uit bet berigt van
andere Reizigeren, weetende, dat deeze Indiaanen legts
groote Kinderen zyn , in wier oogen veele onzer goederen zo begeerlyk voorkomen, dat bet hun aanzet om alle
iniddelen ter verkryginge in 't werk to tellen , oordeelde ik bet, uit then hoo de , noodzaaklyk , hun door
vreeze to beteugelen , en beval , dat onze landing met
eenigen krygstoei}el zou ge chieden . De Heer DE LANGLE en ik, vergezeld met alle de Heeren, die ons
op de reis vergezelden , en de O liciers , behalven die
de wagt hadden op de beide Fregatten , deeden dezelve
met vier booten, twaal gewapende Soldaaten medeneemende .
Het Eiland ryst, op dit gedeelte , omtrent twintig voeten boven de zee . De Bergen leggen zeven o achthonderd Toi es binnenwaards , en van deizelver voet(tuk o
loopt bet land met eene zagte chuinte na zee . Deeze
tus chenruimte is vervuld met gras, ge chikt om aan Vee
tot voedzel to ver trekken . Onder dit Bras zyn groote teenen, los op den grond liggende. Dezelve cheenen my
tce van dt ne oort to zyn met die van Isle de France,
daar Giraunonts geheeten, uit hoo de dat de meeste de
grootte van die vrugt hebben . Deeze (teenen,welke in bet
wandelen ons veel moeite vercorzaakten, zyn van groo .
ten dienst ; veel toebrengende tot de risheid en vogtig .
heid van den grond, en deels dienende om bet gebrek
to Vervullen van de heilzaame chaduw der boomen, Welke de Inwoonders, ongetwy eld reeds tang voorleden , zo
onvoorzigtig geveld hebben ; waar door hun land geheel
bloot ligt voor de traalen van de zon, en beroo d is van
loopende rivieren en bronnen . Zy waren onkundig, dat,
op kleine Eilanden, omringd door een onmeetl}ken Oceaan, de koelheid van bet land , bedekt met boomgewi;s,
alleen de wolken kan tuiten en vcrdikken, en dus na bet
gebergte regen trelkken, om allerwegen beeken en water .
vallen to vormen . Eilanden , beroo d van dit voordeel,
taan bloot voor chriklyke droogte, die, allengskens boomen en pirotea verw estcnde, dLze1VC hykans onbewoonbaar
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baar duet worden . --- De Heer DE LANGLE en ik twyelden niet , o dit Volk hadt den ongelukkigen toe land,
waar in bet zich bevondt , aan de onvoorzigtigheid bunner Voorouderen to wyten ; en bet is waarichynlyk , dat
de andere Eilanden in de Zuidzee overvloed van water
hebben, dewyl 'er gelukkig bergen gevonden warden, op
welken bet vellen der hoomen on ioenlyk was
: dus blykt
de gunstrykheid der Natuure voor de Inwoonderen der
Iaatstgemelde Eilanden , ondanks haare chynbaare wederhouding oin die ontoeganglyke plaatzen voor zich to
bewaaren .
Een langduurig verbly ,p Isle de France , 't v:elk zo
zeer na Paasch Eiland gelykt, hee t my overtuigd, dat
de boomen in zulk eenen iland nooit weder uit pruiten,
zo zy met be chut worden voor de Zeewinden, door andere boomen o eene oin chutting ; de kennis bier van
bee s my den oor prong ontdekt van de woestheid op
Paasch Eiland. De Inwoonders hebben veei min reden
om to klaagen over de u tbar lingen van zints lange met
branden opgehouden hebbende Vuurbergen, dan wegeiis
hunne o liever hunner Vo-)i vaderen onvoorzigtigheid .
Alaar, dewyl de Mensca, door gewoonte , zich naar
bykans alle om tandig-eden chikt , dagt my dit Volk
min elendig, dan zy voorkwamen aan Capitein cooic en
den Heer FORSTER . Zy kwamen op Paasch Eiland naa
cene lange en onaangenaame reis, gebrek hebbende aan
alles, en ziek aan de corbut ; zy vonden 'er noch water , noch bout, noch verkens, cenige vogeis legts ; Bananas en Aardappelen zyn weinig heduidend , in zuike
omitandigheden, voor Zeelieden . Hunne verhaalen, vol
Ooze toe land was veel
klagten, draagen des blyk .
beter ; bet Scheepsvolk was volmaakt gezon 1 ; wy hadden op Chili alles ingenomen , vat noodig was voor eenige maanden , en wy begeerden van dit Volk niets dan
bet voorregt om 't zelve goed to mogen doers . Wy bragten 't zelve Geiten , Schaapen en Zwynen ; wy hadden
voor bun de zaaden van Oranje-, Lamoen- en Catoenboomen, en, met edn woord , van alle uorten van Plan .
ten , die waar chynlyk op dit Eiland zouden tieren .
Onze eer te voorzorg by de Landing was, eene ruimte
o to perken , rondsom welke de gewapende Soldaaten
een kring maakten : de Eilanders bevolen hebbende op
die plaats niet to komen , rigtten wy daar cene Tent op.
Toen ga ik bevel , om de gelchenken , voor de EilaiideE 4
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deren be temd, en de Beesten, voor bun ge chikt, op
strand to brengen . Dewyl ik den Soldaaten verboden
had to chieten , o zel s met de kol van den naphaan
de zodanigen der Indiaanen , die bun lastig mogten vallen , o to weeren , vonden zy zich welhaast bloot .
ge teld aan de die agtigheid van de Reeds in aantal toe .
neemende Eilanderen .
Zy wareu ten mintenachtod
derd in getal , en onder dit getal bevonden zich zeker
lltonderd en vy tig Vrouwen .
Het gelaat van veele
deezer Vrouwen was vry behaagelyk ; en zy boden
haare guntten aan ieder, die haar een ge chenk wilde
eeden. Terwyl deeze Vrouwen onze aandagt trek .
en , werden onze Hoeden en Halsdoeken weggeno.
men. Zy cheenen alle deel to hebben in deezen die '
tal ; want naauwlyks was dezelve volbragt , o zy vlooden alle weg, gelyk een bende roo vogels ; doch ziende
dat wy geen gebruik van onze naphaanen maakten ,
keerden zy binnen weinige minuuten weder, en herhaalden
haare lie koozingen, bet oogenblik om een nieuwen roo
to doen a wagtende : dit bedry hieldt den geheelen voormiddag aan .
Dewyl wy verpiigt waren 's avonds weg to gaan , en
ik zo weinig tyds had om dit Volk beter wyze van doer
to leeren, be looten wy ons to vermaaken met de trek .
ken, die zy ons peelden, om de goederen weg to neemen ; doch om elke aanmaariging , welke tot gevaar .
lyke gevolgen aanleiding kon geeven , tegen to gaan ,
beval ik, dat zy de Hoeden, den Soldaaten en Matroozen ontnomen , zouden wedergeeven . De Indiaanen wa .~
ren ongewapend . Slegts drie o vier hadden een houten
knuppel , die 'er geenzins vreeslyk uitzag . Zommigen
hunner cheenen eenig gezag over de anderen to hebbtwn .
ik hield hun voor Volkshoo den, en deelde Medailles tinder bun uit, die ik met een koperen keetentje aan hrtnne halzen hind : dan welhaast ontdekte ik, dat deeze de
allergroot le Dieven waren ; en choon zy de vertooping
maakten van de zo janigen to vervolgen , die onze Zak.
doeken hadden weggenomen, was bet gereedlyk to aien ,
dat zy bet deeden met het vol trekt te oogmerk om deeze
,Dieven niet to agterhaalen .
Slegts acht o tien uuren my op bet Eiland kur4nende
onthouden, en then tyd ten voordeelig te willende be tee ,
den, liet ik de Tent en onze Goederen aan den Heer n'ESpVaEl, mznen eer len Luitenant, in bevvaaring ; here daareh-
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laatende over alle de Soldaaten en Ma .
troozen, die zich op bet Eiland bevonden . Wy cheidden
ons daar op in twee partyen . De eer le, under den Heer
DE LANGLZ, zou zo verre mogelyk tot bet binnen le van
bet Eiland doordringen , en allerwegen, waar de grond
ge chikt was , de nuttig le zaaden ilrooijen ; om den
grond , de planten , de bevolking , de gedenktekens ,
en wat 'er meer opmerkenswaardig by dit zonderling
Volk was, op to neemen . Zy, die zich terk genoeg
gevoelden om zo verre to trekken, vergezelden hem ; on .
der deezen waren de Heeren DAGELET , DE LAMANON,
DUCIlIE , DUFRESNE, DE LA MARTINIERE, Vader REcE VEUR , en de Tuinman.
De tweede party, tot
welke ik behoorde, bepaalde zich, om de Gedenktekens,
de Huizen en de Plantadien , binnen eene myl a tands
van de vastigheid tan de kust, to onderzoeken .
De A tekening van die Gedenktekens, door Mr, HOD,
GES vervaardigd, is eene zeer onvolkomene a beelding van
't geen wy zagen .
De Heer FORSTER houdt bet daar
voor, dat zy bet werk zyn van een Volk, veel grooter
en aangelegener dan 't geen men 'er thans aantre t ; dock
zyn denkbeeld chynt my ongegrond . Het grootite van
the ruwe Borstbeelden , welke wy bier aantra en en a maten, is legts veertien voeten en zes duimen hoog, ze.ven voeten en zes duimen breed , over de chouders ge .
Ineeten, drie voeten in de dikte om den buik, zes voeten breed, en vy voeten dik aan bet grond tuk . Deeze
Beelden kunnen zeer wel bet werk weezen van bet tegenwourdig ge lacht der Inwoonderen, wier getal ik geloo ,
zonder eenige vergrooting, op omtrent tweeduizend to mom
gen berekenen . Het getal der Vrouwen cheen dat der
Mannen to evenaaren, en de Kinderen kwamen my voor
in dezel de evenredigheid tot de oudere lieden to than als
elders . En choon van bet getal van omtrent twaa( honderd Per oonen , die, by onze aankomst, omtlreeks
de Baay zamen choolden , 'er op bet hoogst driehonderd
Vrouwen waren, heb ik daar uit geene andere gis ing
opgemaakt, dan dat bet Volk van bet uiter te des Eilands
was gekomen om onze Schepen to zien, en dat de Vrouwen, uit eene grootere maate van kieschheid, o liever
om Oat zy bezig waren in zaaken van het huishouden en
met bet oppas en van hunne Kinderen, zich in huis ge .
houden hadden ; gevolglyk zagen wy van de Sexe allecn
die in de nabuur chap van de Baay woonden,
E j
Ilet
enboven bet bevel
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Het verhaal van den. Heer DE LANGr.E bevestigt dit denkbeeld . Hy ontmoette in bet binnen le gedeelte des Ei .
lands een groot aantal Vrouwen en Kinderen ; en wy al .
Ion traden in die Spelonken, waar in de Heer FORSTER
en zommige O iciers van Capitein cook in 't eerst dagten , dat de Vrouwen zich mogten verborgen h3bben .
Deeze zyn onderaard che wooningen, van dezel de ge .
daant-. als ik lraks zal be chryven . In dezelve vonden
WY kleine Takkebos chen ; bet langtle tuk haalde geen
vy voeten in de lengte, en halt niet meer clan zes duimen
over 't kruis gemeeten .
Hot gaat , nogthans , zeker , dat de Eilanders hunne
Vrouwen verborgen hadden, wanneer Capitein COOK , in
den Jaare 1712, dit Eiland bezogt ; maar bet is voor my
onmogelyk, de rede bier van to gis en : en wy zyn mischien aan de heu che wyze, op welke by met dit Volk
om ;ing, bet veitrouwen ver chuldigd, 't Been zy in ons
telden , en 't geen ons in taat getteld hee t om een
rechtmaatiger oordeel' to vellen over de volkrykheid .
Alle de Gedenktekens , die, op deezen tyd, voorhan .
den zyn, en van welke de Heer DUC E eene zeer naauw •
keurige a tekening gemaakt hee t , hadden een vry oud
aanzien . Zy zyn vervaardigd op Morais (o Begraa piaatzen), voor zo verre wy konden oordeelen uit de groote menigte beenderen, welke wy daaromitreeks vonden .-'E, rr valt geen twy el aan, o bun tegenwoordig Staatsbe luur hee t den iland der Eilanderen zo verre tot eene
gelykheid gebragt, dat 'er onder bun gees Opperhoo d
be taat , met genoegzaam gezag bekleed om een aantal
men chen aan 't werk to tellen tot bet oprigten van een
Standbeeld to zyner gedagtenis e .
Deeze zeer groote Standbeelden worden thans vervan .
gen door kleine pyramidswyze opeenge tapelde Steenhoopen, welker opper te (teen gewit is . Die oort van
MauColeams, die alleen bet werk van den uur voor een
werkman zyn, vindt men omttreeks bet trand .
Ecu
der Inwoonderen toonde ons , dat deeze leenen eon begraa plaats bedekten , door geheel uitgeltrekt op den
grond to gaan liggen ; vervolgens hie by zyne handen
ten hemel , en cheen to wil len aanduiden , dat zy in
eenen Toekomenden Staat geloo den . Ik was op myne
hoede om nit die tekenen dit be luit niet to vaardig op
to maaken ; maar dewyl dit teken door veelen herhaald
werd, en de Heer DE LANGLE, die na hot binnenite van
bet
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bet Eiland getrokken was, even 't zel de verhaalde, twyelde ik met langer aan die gis ing, en ik geloo , dat alle
onze Reisgenooter_, die bet zagen, dit gevoelen omhelsden . Wy ontdekten nogthans geene voet tappen van
eenigen Eerdienst ; want ik geloo niet, dat iemand de
meergemelde Standbeelden voor A godsbeelden zal houden, choon deeze Indiaanen voor dezelve eenige eerbie&nis e mogten betoond hebben .
Die Standbeelden , van eene colos ale grootte, waar
van ik de a meetingen reeds heb opgegeeven, en die de
duidlyk te bewyzen opleveren van de geringe vordering,
welke zy in de Beeldhouwkunde gemaakt hebben, zyn gevormd van een Volcanisch voortbrengzel, by de Natuurkundigen bekend onder den naam van Lapillo . Deeze is
een zo zagte en ligte teen , dat eenigen der O icieren
van Capitein cooK denzelven voor een door kunst gemaakten hielden, zamenge teld uit eene oort van kalk, in de
lugt hard geworden . 'Er bly t niets over, dan to verkl ..aren , hoe bet mogelyk was , zonder daar toe ge chikte
werktuigen , tukken van die grootte overeinde to zetten ;
raar dewyl zy zeker uit een zeer ligten Volcani chen
Steen be taan , kon men gemaklyk met niet zeer lange
he boomen, en rollende teenen daar onder, gelyk Capitein COOK zeer wel aanmerkt , een zeer veel grooter
2waarte opligten ; een honderd man was bier toe genoegzaam , en meer zouden 'er ook niet wel hebben kunnen
geplaatst worden .
Al bet wonderbaare verdwynt in
deezer voege : wy geeven aan de Natuur haar Steen Lapillo,
als zynde geen kunstgewrogt , en hebben reden om to
denken, dat, indien 'er geene Gedenktekens van hedendaagsch maakzel voorhanden zyn op dit Eiland , zu ks
moat toege chreeven worden aan de tegenwoordige gelyk •,
lreid van rangen ; en dat ienta;id zeer weirig bek, , orirgs
zal gevoelen om zich tot Koning to verhel :n onder een
Volk, meest naakt, leevende van Aardappelen en V ::m ;.
Daarenboven hebben deeze Eilanders geen Opperhoo d
noodig, om hun in den Oorlog aan to vueren ; zy vin .
den zich ver tooken van nabuuren , die zy zouden huunen beocrlogen, o die hun ontrusten .
Niets meer dan gis irgen kan ik bybrenp-n over de
Zeden van dit Volk , weiks Taal ik niet ver lond, en
geen ik legts een dag kon waarneemen . i\laar, tie ont'ervinding van vroegere Zeevaarderen bezitterde, kon ar:
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uit de kennis , welke ik bezat van hunne verhaalen ,
myne eigene waarneemingen daar nevens voegen .
Naauwlyks een tiende gedeelte van den grond op dit
Eiland is bebouwd ; en ik hou my verzekerd, dat drie
dagen arbeids voor elk India= genoegzaam is om hun
jaarlyks onderhoud to bekomen . De gemaklykheid, waar
mede de leevensnoodwendigheden bekomen worden, deed
my denken, dat de voortbrengzels van den grond een algemeen goed waren . Daarenboven hou ik my bykans verzekerd, dat zy de Huizen gemeen hebben, ten min ten
die van een enkel Dorp o Buurt. Ik nam de maat van
een der Huizen naby onze Tent (*) . Het was driehonderd
en tien voeten lang , tien voeten breed , en tien voeten
hhoog in bet midden ; de gedaante was die van een omgekeerde Canoe ; de eenige ingangen waren twee deuaen , twee voeten hoog ; men moest 'er dus op handen
en voeten inkruipen . Dit Huis kan meer dan tweelionderd per oonen huisvesten . Het is de wooning niet
van eenig Opperhoo d , want men vindt 'er geen huts .
zaad in, en zo groot eene ruimte zou voor hem noodloos weezen ; bet maakt een Dorp op zichzelven uit ,
met twee o drie kleine huizen op een geringen a tand
van 't zelve. 'Er is, waar chynlyk, in elk Ditri!t een
Opperhoo d, die bet opzigt hee t over de beplantingen .
Capitein cook dagt , dat dit Opperhoo d 'er de eigenaar van was ; maar , indien deeze beroemde Reiziger
hier eenige zwaarigheid vondt om een grooten voorraad
van Yams en Potatoes to krygen , moest dit veeleer
toege chreeven worden aan de chaarschheid deezer eetwaaren, darn aan de noodzaaklykheid om eene bykans al .
gemeene toe temming tot bet verkoopen daar van to verwerven .
Wat de Vrouwen aanbelangt , dur ik niet be lis en,
o zy gemeen zyn voor een geheel Dorp , en de Kinde .
ren Kinderen van den Staat ; zeker gaat bet, dat geen
Indiaan bleek bet gezag van een Man over eene der
Vrouwen to hebben : behooren zy tot den byzonderen eigendom , dan is de eigendom van lien aart, dat de bezitters 'er zeer mild mede zyn .
Reeds

(*) Dit Huis was then nog niet voltooid : zo dat Capitein coos het met geene mogelyhheid hee t kunnen zien .
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Reeds heb ik vermeld, dat eenige huizen onder den
rond zyn ; maar andere zyn gedekt met riet, 't welk een
lyk oplevert , dat 'er moeras rge plaatzen op dit Eiland
gevonden worden . Deeze rieten zyn kun lig ge chikt, en
inaaken eene genoegzaame be chutting tegen den regen
uit . Het gebouw wordt onder chraagd door pylaaren van
gehouwen Heen (*), achttien duimen dik ; in deeze zyn
bolen gemaakt , op gelyke a itanden, door welke lange
tokken teeken, die een boog vormen ; de tus£chenruimte
is gevuld met het rieten dak .
'Er kan , gelyk Capitein coon opmerkt , gees twy el
vallen , o bet Volk van dit Eiland is van denzel den
Ham als andere Volken op de Zuidzee Eilanden . Zy
hebben dezel de taal , dezel de weezenstrekken ; hunne
kl~eding is desgelyks gemaakt van de bast van den Moerbezie-boom ; doch deeze is 'er zeer chaars, ter oorzaake van de droogte , welke de boomen verdelgd hee t.
De weinig overgebleevene zyn legts drie voeten hoog ;
en deeze zel s moet men be chutten tegen dep wind,
want de boomen groeijen nooit hooger dan bet be .
chutzel .
Ik twy el niet , o dit Volk hadt voortyds dezel de
voortbrengzels als die der Societeit Eilanden . De Vrugtboomen moeten 'er ge torven weezen door de droogte,
zo wel als de Honden en de Zwynen , die geen water
kunnen ontbeeren . Maar de Mensch , die in Hud ons
Straw de traali van den Walvisch drinkt, gewent zich
aan alles ; en ik heb gezien , dat de Inboorelingen van
Paarch Eiland bet Zeewater drinken , gelyk de 4lbatrosen to Kaap Horn . Wy bevonden ons daar in het Regen- ai oen, en een weinig brak water werd 'er gevonden
in eenige holen aan den zeekant : zy booden bet ons aan,
in hunne calabas en ; doch bet walgde de meest dor tigen . --- Ik dur niet verwagten , dat de Zwynen, die
ik 'er gelaaten heb, zullen vermenigvuldigen ; maar ik
heb hoop, dat de Schaapen en Geiten, die weinig drinken , en op zout ge teld zyn , 'er zullen voortteelen .
's Naamiddags ten 66n uuren keerde ik na de Tent to
rug, met oogmerk om aan boord to gaan, ten einde de
Heer DE CLEONARD , de naaste in bet opperbevel , op
zyne beurt, aan land mogt Happen . Ik vond meest alien
aon(*) Dit is di~tge iootene Lava.
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zonder hoed en zakdoek : onz : geduldigheid hadt de Dievetl
vert :uut, en ik voer niet beter dan de rest . Een Indiaan,
die my g--holpen hadt in bet a klimmen van een terras,
Dam , naa dit dienstbetoon , myn hoed weg, en liep 'er, ,gelyk alle de anderen gedaan hadden, ylings mede been . 1k
ga Been last om hem na to zetten , willende bet voor .
regt boven zo veele anderen niet hebben om voor de zon
be chut to zyn , ziende dat elk bykans zonder hoed was,
en voer voort met dit terras op to neemen ; een gedenkteken , 't welk my hooge gedagten hadt ingeboezemd
van de bekwaamheid der vroegere bewoonderen in iets
aan to leggen : want bet woord Bouwkunst kan bier met
geese voeglykheid gebezigd worden . Het blykt, dat zy
nuoit eenig denkbeeld van Kalk gehad hebben ; maar zy
klooven de teenen op eene zeer volkomene wyze ; en
worden dezelve, zo gekloo d, geplaatst en zamengevoegd
naar de regelen der kunst .
lk maalcte eene verzameling van de oorten deezer Steenen ; zy be tonden uit Lava van onder cheide vastheid .
De ligtlte , en die gevolglyk bet chielykst kan ontbonden warden, vormt den oppergrond van bet binnen te gedeelte des Eilands ; bet gedeelte naby de Zee be taat
uit een digter opeengepakte Lava , die langduuriger weder tand biedt ; maar ik ken geen werktuig o to e,
hard genoeg , welke deeze Eilanders bezitten , om teenen van de laatstgemclde oort to plyten . Mis chien
zou een langduuriger verbly op dit Eiland my met eenige verklaaring ten then opzigte be chonken hebben .
Ten twee uuren keerde ik weder na boord , en de
Heer DE CLEONARD ging aan wal . Korten tyd daar naa
kwamen twee O iciers van de dJlrolabe my berigten,
slat de Eilanders een nieuwen die tal gepleegd hadden ,
welke van ernitiger gevolgen , dan alle de andere, Icon
weezen . Eenige zwemmers hadden onder water de kleine
label a ge needen van de boot van de 4Jlrolabe, en de
Dreg weggenomen : men hadt dit Diet ontdekt voor dat
de Dieven reeds verre landwaards in gevlugt waren .
Dewyl wy deeze Dregge noodig hadden , zetten twee
O liciers en eenige Soldaaten hun naa ; dock zy werden
begroet door een hazelbui van teenen . Een naphaan
met los kruid , in de`lugt a ge chooten , deedt geen de
min te uitwerkirg ; zy vonden zich in de noodzacklyk •
heid om 'er een met bagel gelaaden o to chieten ; eeni •
ie hagelkwrels tro en ongetwy eld een van deeze Indiaaneu :
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Ranen : want bet met teenen myten hieldt op, en bet
was onzen O icieren mogelyk, ongemoeid na de Tent
weder to keeren ; maar bet ∎was onmogelyk de Dieven
in to haalen, die wel ver teld moeten ge taan hebben
over de onmogelykheid van ons geduld o to matter .
Weldra keerden zy by onze Tent to rug, en herbaalden de aanbiedingen hunner Vrouwen ; en wy waren zo goede Vrienden als by bet eer te ontmoeten . Eindelyk werd 's avonds ten zes uuren alles weder in de
booten gebragt , die aan boord wederkeerden, en ik ga
bet tt.ken om zeilvaardig to maaken .
Eer wy a zeilden, ga de I-leer DE LANGLE my cen verhaal van
zyn' tocht na bet bmnen te geieelte des Eilands . 1k
zal bet vervolgens mededeelen . By hadt de zaaden op
ver cheide gedeelten order den weg gezaaid , en den
Eilanderen veele blyken gegeeven van zyne goede ge .
zindheid to hunwaards .
1k wil egter bun a beeldzel voltooijen met to vermelden , dat eerie oort van
Opperhoo d , aan wien de Heer DE LANGLE een Bok
en Geir ge chonken hadt , deeze met de eene hand outving , en met de andere hem zyn zakdoek ont tal .
('t Yervoig in ooze eerstkomende .)

AANMERKELYKE BYZONDERIIEDEN, BETREFFENDE
HET NOORD-AMERICAANsCH GEMEENEBEST .

Getrokken uit eene derwaards gedaane Reize,
geduurende de Jaaren 1795 , 1796 en
1797, door LA ROCHEFOUCAULTLIANCOURT .

D

DC inwooners van Philadelphia en der amliggende Gewes .
ten zyn, over 't al€emeen , goedaartig, naaraig, en
gehegt aan het Fcderalz me en de wetten van den Staat .
In de zeden heerscht , over 't geheel , eene groote eenvoudigheid, die zomwylen naar ruwheid zweemt . Voor
bet uiterlyke vindt men bier veel minder gereedheid, om
iemand plaizier aan to doen, dan in Frankryk, en zel s in
Engeland ; doch zy is in der daad net gerrnger, en vertoont zich alleen order andere gedaanten . By de perzoonen, aan welke onze Reiziger was aanbevolen, ont .
moette by, over 't geheel, eene veiplichtende vriendelyk

mindere
verdienttrap van rykdom
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lykheid, en eene algemeene genegenbeid, om op zyne
vraagen to antwoorden, zo veel hunne bekwaamheden
toelieten . Intus chen zyn zy, in zaaken, die buiten bun
dagelyks beroep gaan, zeer onbedreven , en bezet met al .
lerleye vooroordeelen ; 't welk voornaamelyk bier door
words veroorzaakt , dat niets in taat is , om bun o
trekken van hunne gelie de bezigheid , bet bejaagen van
voordeel , 't geen , wanneer bet werkzaam is in groote
onderneemingen, als bet ontginnen van nog woest liggende
landeryen, bet verbeteren van reeds aangelegde bepoo .
. Deeze ge chiktheid der
tingen , enz . alien lo
gemoederen is een gevolg der kindsheid van den Staat ,
en van deszel s zamentellirg uit allerley zoort van vol .
keren , die de denkbeelden en de behoe ten der Natien
met zich brengen , nit welke zy oor prongelyk zyn .
Voorts is deeze dri t bet gevolg van bet aanzien, 't welk
bier , meer dan elders , gehegt is aan de rykdommen ; 't
geen niet wel anders zyn kan , otudat , behalven eenige
uit teekende Eerampten, die weinig in etal zyn, legt
betaald worden , en maar voor een tyd worden opgedraagen, niets de Burgers van elkanderen onder cheidt,
. Een
dan een meer o
noodzaakelyk gevolg van deeze hoo dbezigheid is een
on eilbaar middel , tot vermeerdering van de magt en
voor poed van 't Gemeenebest ; dewyl de zamenhang
der zaaken zodanig is , dat iemand zich bezwaarlyk kan
verryken , zonder te ens bet vermogen van anderen to
vermeerderen .
In bet Graa chap van Northhumberland vond onze
Reiziger den vermaarden Priestley , die, door zyne Natuur. en Scheikundige bekwaamheden , zo veel roem
hee t verworven , terwyl zyne Godsdien tige gevoelens
hem ongelukkig hebben gemaakt . Onze Reiziger is van
meening , dat de volks-op tand to Birmingham , die de
vernieling van zyn werkhuis, en van zyne boekery, ten
gevolge had , door de Engel che Regeering was aangevuurd ; doch bier in hee t by ongelyk , dewyl die gebeurtenis , welke hem tot bet verlaaten van zyn Vaderland deed be luiten , alleen veroorzaakt wierd door zynen onvoorzichtigen yver , om de aangenonibne Godsdien tige gevoelens zyner Landgenooten to beitryden .
De Regeering hee t, integendeel , alle moeite gedaan,
om hem in Europa to behouden, door hem zeer over
vloedige chaevergoedingen aan to bieden . Met meerder
recht

voorgewenden Dood
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recht merkt onze Schryver aan , dat bet gebeurde dcu
Wysgeer zo ligt niet zou bewoogen hebben, naar America over to leeken , indien by niet verwagt had, dat
men hem aldaar , met eene zoort van bewordering, zou
toejuichen . Dan bier in vond de eigenlie de van den
Wysgeer zich deerlyk bedroogen . Want, van den eenen kant , ielden de Americaanen geen gennegzaam belang in cie door hem heoe ende weeten chappen , om zyne ontdekkingen to bewonderen, terwyl , van den anderen karat, zyne Godsdien lige beginzels niet van hunnen
maak waren ; 't geen ten gevolge bad, dat de Wys .
geer nergens met eenige belangneemirg wierd ontvangen , dan to Nieuw-York en to Philadelphia, alwaar
zich die eerbewyzingen zel s maar tot eentge weinige
maaltyden bepaalden , na welke de geheele Wysgeer
vergeeten wierd . De groote Wysgeer hee t bet eindelyk niet ]anger kunnen uithouden , in een Land, in
't welk men zo weinig agt loeg op zyne uitgebreide

kundigheden , en is to rug gekeerd na Europa , alwaar
men beter de behoorlyke huide weet to doen aan de
kundigheden en aan de trotschheid der Wysgeeretr .
In eene reize , welke onze Schryver ondernam door
een nog weinig bewoond land, om to knmen aan de
groote binnenland che meiren , die de Noord-Americaan che Gewesten ten grenspaal verilrekken , en eene
onderiinge genreen chsip , tus chen de rivieren van Sint
Laurens en de Mis i ippi , daar lellen , tro
13roeder chap van Kwaakers aan , die zich hee t begeeven order bet geestelyk opperl,e luur van GeYnair>a dhrllkin on, eene chrandere hedrieg ler , die , uit een waalaap (Lethargus) ontwaakt ,
ren o
voorgee t, dat zy uit den douden is opge laan , en ,
na al bet lo elyke to hebben agtergelaaten , thaws een
zuivere geest is . Deeze hedriegtter begon haaren rol to
peelen met de gewoone leer der Kwaakers in ver cheidene punten aan to tasten , en eene zekere hervorming
onder hen to preediken . Ras wierd zy vervolgd , doch
maakte zich te ens eenen aanhang , aan welken zy
voor telde, zich van hunne onverdraagzaame broeders
to cheiden , en zich by hct weir S6n6ca neder to zetten . Ruim dertig huisgezint en volgden haar, by welke zich cerlang nr,g twintig voegden , welke daar to
zamen een Dnrp hebben getlicht, onder den naam van
3°eru alem . Ooze Reiziger kreeg, met zyn byhebbend
~r v cr . i 8oc . 'N"), 2 .
F
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gezel chap, gelegenheid, om eene redevoering, welke
zy weekelyks in haar huis hotidt , by to woonen , die
zeer wet was ingericht , en met eene groote wel preekenheid wierd uitgevoerd . Voorts gee t by van dit zonderling chepzel `de volgende be chryving : De cbynheiligheid ttraalt haar ten oogen uit , en is blykbaar in atle haare daaden . Zy preekt weinig , zonder eene o
andere chri tuurplaats aan to haalen , en zonder to komen op bet denkbeeld van den dood , de noodzaakeIykheid der verzoening met God , enz . Ondertus chen
koestert zy een onverzoenelyken haat tegen alles , wat
niet van haare Sea is ; zy verwekt twee palt tus chen
de huisgezinnen , en beroo t wettige er genaamen vats
bun er goed , om zich hetzelve toe to eigenen , onder
den naam van haare getrouw le aanhang ter en vriendin , Rachel Millers. De ge chenlzen , welke Gernaina van de geloovigen ontvangt , zyn ge chikt tot onderhoud deezer eerwaardi ;e vriendinne , die altoos in
cene Godsdien tige verrukking is, en die zich zelve geheelenal zou verwaarloozen , indien men geene zorg
voor hiar droeg. Hoe groot, intus chen , de a getrokkene Godsdien tigheid en zel sverlochening deezer zon.
derlinge wezens zich moge vertoonen , draagen zy nog
al aartig zorg voor haare zogenoemde geestelyke zel .
ilandigheid .
Haare kamers zyn zo wet en zo gemakkelyk ge to eerd , als de . beste to Parys. Haare tuinen zyn ongemeen wet behouwd .
Men vindt by hen
verver chingen van allerleyen aart , en men pyst 'er
zo rykelyk , als ergens to Philadelphia .
Veele bewooners van 3eru aleni hebben oak reeds hunne oogen
geopend , en zien wet , dat zy by den neus geleid
worden ; doch de overigen twy elen niet aan de God . .
delyke zending van hunne opzieneres e .
('t hervolg bier isaa .)

j
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Eene Ooster che Vertelling.
(Vervolg en Slot van bl . 44 .)
et oogmerk zyns Vaders , met hem na Con lantinopole to
zenden, was, dat by in gun te van den Divan zou komen, zonder iemand ten laste to weezen . Maar de dood zyns
Ooms hadt een einde gemaakt aan alle zyne hoop op bevordering . De Bankier, nogthans, telde zo veel ten zynen behoeve to werk, dat de Groot-Vizier toe temde, dat by hem niet
zuu aanmerken als verantwnordelyk voor de misdryven van
den Bas a, en liet hens z°I 3 op bevordering hoopen . In de
daad, het hoo dmisdry zyns Ooms be londt in 't bezit van
chatten ; een misdry , zelden in d :t Land vergeeven, waar verbeurtverklaaringen van goederen het gtoot te gedeeltevan'sVorten inkom ten nitmaaken .
COULOS6r, choon by nzauwlyks immer een geweer h,dt a ge chooten, werd bevorderd tot Agi der Janis aaren ; de voormaal , ge bekleeder van then post was zeer onlangs gcworgd, op
bevel van den Grooten Heer .
IswIaeL , tot die waardtgh-id verheevt :n, vertoonde we1haist
al den trotsch van eenen Man met magt beklecd . Nu Jagt hy,
dot het toelachend Geluk h_m nimmer zou begFeven, en dat
de Ferepost,welken by thans bekleedde, legts eeu trap was om
hoag .r en hooger op to klimmen .
Eerzugt, ondertus chen, hadt hem niet zo geheel en al ingenomen, dat dezelve de di i t der Ltt de geene plaats her.
Zyn Haram werd w , lhzest voor cen der talryti te in Con ianti .
nopole gehouden . Dienstvaardigen in dit ti , k hadden hem uit
Georgia ecnige der groot ie SLhoon :hiden bezorgd .
Deeze Vrouwen ontvangen eene opvoeding, geheel ingerigt
tot de rol, welke zy , ten eenigen dage, z,illen moeten peelen .
Zy worden geleerd , a tand to doen van die kieschheid, der
Sexe zo natuurlyk eigen, en welke, in andere Linden, geagt
words het terkst bolwerk tot be chatting der deuad to wee.
zen . Alle les en, welke zy ontvang_n, komen neder op de
kunst van bt haagen , welke men h car inboczemt to be taan in
toegee lykh-id en onderwcrping . No;_thans kimnen zy zeldzaani
eenen grooten invloed verkrygen op hare heer chzugtige HeeDe zo wyi vet ch ; l ler. i e opv :edtng onzer Europi che
ren .
jonge Dogteren Salt d, z , hoe in taat otu eene dri t op to
wekken , d .e -1 ., Georgi I;e doorgaans aileen hunt e-n uitbluschen .
Te
F
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To midden van twintig Schoonh,den , walker munst choone
elders zou zyn aargr_beden, hadt isN_^.eL zyn hart aan pew!
1 :inde!yk word by moorlyk verlie d op een :
ge chonken .
kleine Fran che Slavinne , die volkomen wraak nain van het
ongelyk , haar-er Sexe aangedaan , door de ong~voelighetd van
ISMAEL .

Hec geval, 't w :1k de ern lig le gevolgen naa zich leepte ,
droeg zich in deezer voege toe . Onze Wysgeer wandelde de
Slaavenmarkt over. Hy hoorde een
rmenisch Koopman in
legt Tuksch kyven, en een jong Meisje in 't Fransch hem beBen ik niet zeer oiig-,lukkig! zeide de 4r •
antwoorden .
mender. l k heh veeWg Sequinen gege,ven voor dit kleine
Franche chepzel , en kin nietrand vinden, die haar voor de
hel t van then prys wil hebben . 1k zat z3 voor myzeiven moo .
ten houden . - Dat ii wel zert ongelul,kig, zeide ISMAEL,
die den eddmocd g,n wilde peelen ; daar zyn uwe veertig Sequinen, zend ze my .
HENR16TTA (zo was de naam deczer Fran che Slavinne) blee
ver cheide dagen in den Haram van tsMAeL,zonder dat by haar
bezogt. Dit token van kleinagting, hoe zecr hct zou gevoeld
geweest zyn by eene 4j4aii che , deeds de Fran che Schoone
nit aan. Zy hulls een Turk niet vatbaar voor lie de. Hot
omber edrag haarer Medegenooten maalue cp haar een veel
dteper indruk , dan derzelver choonheid ; zy kon haar de
Last hy, dagt zy
gun len van den Heer niet benyden .
by zichzelve , deeze bekoorlykheden omhe'zen, my voor a!toos
verwaarioozen ; myne gevaneenis zal my daar door to minder
onaangenaam wcezen . In de daad, het is gelukkig voor my,
dat de Turken zo weinig naaak Lebh :n
Hy vroeg
IsMAer., egter , toonde eerlang tinaak to bezitten .
$NR1eTTA, hoe deeze nieuwe leevensomllandigheid haar
maak.-,dl ov,a hot geniis van haar Vader .
h
te, en c, ::y nog lpyt .
land ? Zy antwoordde op deeze vr.lagen door een Tolk ; dan
zy werd met den tyd in laart, om zonder zulk een behulp
met hens to preeken . Zy vcr •. ekerde hem , dat zy vuurig na
liet weder be :,omen van haare viyh~id hackle, en g~en rnaak
a!toos vondt in hzar tegenwoord lot ; weik verma-k 'er ook
aan gehegt mot weezen , ha kon haar hut verites der vryheid
niet doen vergeeten .
londt verwonderd op deeze vetklaaring, w,lke hem
ISMAEL
geenzins behaagde . Uwe Lotgenooten , prak hy, aggen zich
de gelukkig le onder de Vrot.wen in Turkyen.
Zy zyn ,
voegde HHEN RIETTA hem toe , in laaverny gebooren, en gcvoelen niet , gelyk ik doe, Let orgemaklyke van dGy zyt
de Heer van haare harten, maar de vtr oeijirg van bet myne .
Uwe my walglyke tegenwoordigheid maakt hear by uitilek
gelukkig ; want dat gy een Man zyt , is alles war zy verlangen.

En,
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Fn, bid ik u, prak once Wysgeer, wit is het dat Gy vcrlangt? - Kieschheid, antwoordde HENMeTTA, oplettendheid,
belec dheid, ver land, en verheevenheid van ziel : met ec;n
woord, de kunst van behaagen, waar in, gelyk de Turken, gy
ook zo zeer onbedreeven zyc .
IsMAeL hieldt haar vo' r zeer grillig ; nogthans verlangen,le
dat zy van caal zou veranderen , liet hy, by het heenen gain ,
bet gewoone teken van genegenheid voor haar opgevat .
HENEIETTm volgde hem , en zich van lichen met kunnendc
onthouden, zeide zy : Nezm uw' zakdoek vry to rugge . Ik
ben verre van na de eer to dingen, waar van deeze de voorbode is. Mag ik u bidden, laat denzelven aan cone, die prys
Melt op 't geen ik vera3t . Deeze wyze van uw' zakdoek to
gebruiken is waarlyk zeer vreemd : bewaar denzelven, zo 't u
behaagt , en wagt tot Ik den zakdoek werp, en met y . Geloo my , gy zulc geduld nook, hebben .
CouLOSuI dagt weinig, dat de onder cheiding, welke by aanbood, zou verworpen worden ; doch de weigerin, diende alIeen om de vl'm by hem bet to doen opblaaken : en by ver .
zog-, als eene guest , 't seen by to vooren zich verbecidde ,
als een rvgt , cc mogen ei chen . De hoogmoedige Turk vies
aan de voeten van zyne Fran che Slavin neder, en b~tuigde
d -it zy de Meestres e was van zyn lot . Dit llreelde haar' trots;
maar Lion haare onver ch,lligheid niet overwinnen .
Tcr,vyl rs ai 3L z ;ch aan de verrnaaken der Lie de overg•, , dabs de Vizier , zyn Be cheru,heer, op niets anders dan
c'p bet voldoen van zyne Geldgierigheid en van per oonlyke
wraal' e.

De Opper-Aga, die zeer iyk en n:a ;tig was , hadt hem,
tegentvoordighcid des Sultans, durven tegen preeken ; en &wyl
hit voor eenen Staatsdienaar veel bezwaarlyker valt, den chyn
nan to neemen van eerie belediging net o bemerken , din d?e
to lra cn , was de Groot-Vizier alleen uit op h .-, t verdert \an
den Aga , en om zich met diens vat to verryken .
Hy hadt zyn plan meesterlyk uitge .lagt . COULOSKr decide in
bet geheirn . 1Jeeze zou de plaits des in ongenade gedompelcden
Agas bekleecaen . De hoop op die bevordermg evJk-e zyne ee-zugc op nieuw . Hy verbeeidZ'e zich dacrenboven, d c zulk cc,,
aanwas in Eere h :m ook te- grooter karas zou gecven op het
hart van HENRIETTA .
Hoewel IsMAeL leeds dezel ie gevestljdc reiging tot de
choone Europeaane blee betoonen , ontuekte haare ichrande ;he: .iA
vreldra, dat in de ziel h :ars Minnaars jets gewigtios oral-, en by
met een belangryk ontwerp zwanaer ,ing . (-',an
veru .ot;en
op hem to beproevtn, kreeg zy het in 't ii,)ot om dic gene,nl
:
eon Y
uit to vor chvn . Bier toe was nict meek nr odig ci n ;
Fun lige lonl,en op hem to werpen, ~ .u Cenige
a 3
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uitdrukkingen to bezigen . Niet veel kunst van Coquettery is
noodig om cen Turk in to neemen .
COULOSKI, die zich reeds zeker oordeelde, bet toppunt
zyner wenlchen to zullen bereiKen, dcedt by zone Ziclsvoo ,des e e~ne volkrnnene ontdekkin ; van het plan, door den Vizier beraamd ; een plan, 't welk, gelukkende, ge chikt was om
couLOSKI tot een der groot ieRyksbedieniugen to verhe en .
llrie digen daar naa werd de Vizier na een Eiland in den
4rchipel gebannen , en COULOSKI ver .ram , tot zyne alleruiter te
verbaazing, dat de Aga,wiens vat by hadt zoeken to bewerken,
in den post van den a gezetten Staatsdienaar ge teld a as .
Onn:iddelyk bega by zich na het vertrek zyner Fran che Sla.
vinne, om to ontdekken, o zy de chuld met hadt van die om •
wenteling. Toen zag by, welk een ongeluk hem dieigend over
't hoo d hing. HLNRIETTA was nergens to vinden. Zy was
geviugt met dcn Ge needenen, haar ten Oppas er gegeeven, en
hrdt het geheele geheim den Aga geopenbaard, die haar in haare vlugt behulpzaam was, en , z,ch van die gelegenheid belie .
nende, zich veihie op de puinhoopen zyns gevallen vyands .
COULOSKI , op nieuw in ongeluk gedompeld, begon, naar ge .
woonte, to philo opheeren . Bet goed gevorlen, 't welk by van
zi .:hz ,riven koesterde, was geenzms verminderd door deeze ophooping van ongelukken. Hy chree dezelve toe aan een za •
rlpn cop van onvermydbaare noodlottigheden . Dan zyne ziels .
kweliadie liet hem niet toe, tot zynen Vader to gaan . Maar
vindende dat eene Caravane van Kooplieden na Per re trok,
ram by die gelegenheid waar , om Con/lantinopole, voor hem
yo heilloos , to verlaaten ; en by zich genomen hebbende zccianige dingen van waarde , als by voeglyk I=on verbergen, liet
by het overige zyner reeds verzamelde chatten in de hander
zyner vyanden .
in de Caravane bevondt zich een van die met zichzelven
ingenon-.ene Per oonen, die , een hebbelykheld van twistrede»en ge ,,reegen hebbende, altoos tegen preeken, en voor geen
uvertuiging bloot taan . Deeze Man was cen Periaan, een
yverig aankleever der See van ALI. ly liet geene gelegenheid
voorbyglippen om uit to weiden in den lo van (lien beroemden
l.eeilmg des Propheets , ten koste van ohIAa, door de Turken
in de hoogite agting gehouden .
Naardemaal ISMAEL de jong te was der Reisgenooten , digt
die twistgraage Man, dat by then het gemakly :cst zou overhaa .
len . Steeds was by 'er op uit, om de zagthe :d der Wct, naar
IIMAeL, opgevoed
de uitleg,iog van ALT, to verhe en .
in de begrippen van OMAR , poogde dezelve to verdeedig , un ;
(loch zyn Party, veel meer op dit tuk a gerigt, overlaadde
.,
L
:
met aanhaalingen en m^gt , preuken . COULOSKI geraakte,
toen by Keen bewyzan mecr non aunvoeren , in drttt, gelyk
niec z Idzaam is ; maar In 't code , 't wc! :, zel Laamer gebeult,
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beurt , liet by zkh overhaalen door de redenen zyns tegen .
tanders , en omhelsde hot gevoelen der SeEte van ALI . By
crkende zel s, dat OMAR de legt ie der Men chen was, en d .Lt
nlatiEMET bIO iADi v no- lee de , gelyk de Per iaanen zulks van
hem gelooveri.
Onze Wysgeer vomit geese geringe zwaarigheid om dcezz
laat te ongehoorzaamheid by zichzeiven to rebtvaardigen ; 1 -log.
thans dagt hy, het !, an zcker geen zeer laabbaar beiryt w .e .
zen , wanneer wy van gevoelen veranderen, als men ons beweezen hee t , dat wy dwaalen .
En , in alien gevalle,
myn Vader ion niet voorzien, dat ik my in de noodzaaklykheid zou bevinden om vericheide dagen agter den anderen ten
ge chil over myne Gelka sbegrippen to votren , en in 't einde
my gArongen om myn gevoelen op re geeven , o aan :ezien
to worden voor een hardnekkig dwaazen ; een zeer vernederend
denkbeeid your eenen Wysgeer .
In deezer voege ging onze Rciziger voort , Reeds zyne
dwaashetd bemerkende , niaar ook geduurig drogredenen uitvindende om dezelve to ver choonen . Doch zodantg zyn de
Men chen ; wat wonder dat zy zo dikwer and ren hedriegen , daar zy zo veelvuldig zich aan zel bedrog chuldig
maaken ?
CouLosxt was egter niet voikomen over zichzelven voldaan ; by begon droe geestig to worden . Dan zyne onge •
lukken hadden den hoog ten top no , niet beklommen . Ee n
onvoorzien toeval voltooid! zyri onheil . De Caravane word
door Roovers aangetast .
Issuer., van alles berou d, tot
wanhoop gebragt, wilt geen redwiddel, dan tot zynen Vader
weder to keeren .
De vreugde, welke by gevoelee met weder 's Vaders Huis to
zien , deedt zyn Iced voor een oogenblik verdwynen .
6 , Myn Vader ! riep by uit, ik heb gezondigd tegen de Wys •
begeerte en tegen u . ik hen vervallen tot elke dwaaitng, die
ik oeloo d had to zullen vermyden !
„ Myn Zoon !" prak de Oude COOLOSKI, „ gy hebt aileen
• tegen uzeiven gezondtgd ; maar mis chien chutlt de mis lag
• oor pronglyk by my . Ik heb u niet genoegzaam gewaar• chuwd tegen de Trotschheid , welhe de bran geese^st is van
• alle uwe ongelukke . Nogthans kunnen uwe laat te mts la• gen u nuttig weezen in uw gehecl V01,-end leeven . Gees
• onderwys herinneren wy ons beter , dap 't geen ivy dour
• moesten koopen . Gy zyt reeds geneezen van uwen Waan,die
„ zeer verre op u de overhand bekomen halt . - Wysgeeren
• zyn niet beveiligd voor hot doen van cenige verlteerde lap .
• pen ; zy valkn zel s zomwyleu, maar ltaan weder op, oqt
• met vaster tred to loopen. Door rampipoed wys geworden ,
„ leggen zy vervolgens de Reis des Leevens a , met minder
„ a dwaalingen van bet pad der Voorzi tigheid!'

DE HONI(, POT EN DE VLIEGE ;Q.
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DE HONIGPOT EN DE VLIEGEN.

Eene Indiaan che Fabel.

E

en Dervis, beroernd door zyn hclig kvcn, Lwain by ('!'II`
Con itur :er . De meester wilde den heiiigen man wet ont .
halen, en zette heir een' pot vol honig voor. N'aauw. ;lyks had
by diem geupend , o een leger van vliegen vie) op de honig
neder . De Con iturier nain cen' waaijz om ze weg to jagen .
De vliegen, die zich op den rand van den pot bevonden , Oel
bet geniakhelyk to ontvlugten ; zy, die, mec.r begerig , zich in
hvt midden geworpen hadden, konden, wederhouJcn door de
honig, Diet wegvilegen .
De Dervis , in eene di pe mymering verzonl,en , zag
tit tooncel met e n opmejkz ;am oog aan , en liet cell
De Con ituiier , verwonderd, vro :g hem daarvan
zucbt .
de reden .
„ Dcze pot ," z~ide de Dervis , „ is de waereld , en
Zy , die op den rand van den
• de vliegen' de rnen cben .
• pot gebleven zyn , verbeelden de wyzen , die , mees •
• ter van zich-zslven , niet gelyk de dwaazen de vermaa• k, •n na;ag, :n, en zich vernoegen die even to genieten . De
• vliegen , die zich in het widden van den pot geworpen
• hebben, zyn de geenen, die , den teugel aan hunne dii • ten vierende , zich zonder cenigen chroom aan alle our .
• ten van wellust ov .rgeven .
„ V,, anneer de engel des dood ; , met eene nelle vlugt de
oppervlakte des airdryks doorlopende, zyne vleugelen chudt,
•
• zu'len de men chen , die zich op den rand bevinden, vry
• hunne vlugt nernen naar bet Hemel che Vaderland ; maar de
• laaven hunner dri ten, gedompeld in de vermaaken, zullen
• hoe ]anger hoe dieper zinken, en eindelyk in den a grond
• ge lort worden ."
EETTERY ERGER DAN ONGELOOF GEKEURD .

XIV drong , ten eenigen tyde, aan op de a '
O rc1ers, by zynen Nee , den Hertoii vaii
L dankingindeeens
dienst, dewyl by hem van de Kettery der ,7an eODr"Yic

ORLEANS,

r :,,ten verdagt hieldt. In een ge prek over Hit ondtiwerp voeg.
„ Wat de vertLiling aandc de Hertog dei Koning to gemoet
belangt,
b elangt, dat by cen 7an enist zou weeien, deeze moot gy

•
• voor vol lrekten taster houden ; want de Alan geluo,t zc .Cs in
De Koning liet op deeze ondrrii ; :,tin; vol .
„ geen GOD!"
Is 't wel snogclyk! En z t gy hier van verzekerd? Ia dat geva! is 'er rie:s Stan gelegen ; gy snoogt hem in uwen liens; handers .

MEN GEL WE R K,
TOT FRAAIJE LETTEREN, KONSTEN EN WEETENSCHAPPEN, BETREKKELYK .

V E R H A N D E L I N G
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ZLGEMEENE STELLIGE GEBODEN.
at 'er, weleer, ter in andbrenging van waare Cods.
D
dienstkennis , en aankweeking van Godvrezende gezindheden, zekere Jlellige Wetten, door bet Opperwezen,

aan zyne redelyke ch : pzelen zyn voorge chreven , zal
door niemand ontkend warden, die eene behoorlyke waardy telt in de Gewyde overleveringen der oudheid .
Hy, die Mo es de Gcudlyke Zending niet betwist, zie
lechts deszel s zamen tel in , van Godsdieri tige en burgerlyke Voor chri ten, en dit zal genoeg zyn om van
deeze waarheid overtuigd to worden . -- Dan , alzo dic
lellige bevelen eene recht treek che betrekking hadaen
op bet V'olk van I rael, zo is het eene andere Vraag, o
'er in de H . Schri ten daarenboven geene Jleliige Voorchri ten gevonden worden, die zich niet lechrs tot een
byzonder volk o eenen zekeren tyd bepaald hebben ,
maar wier verbindende kracht zich altoos uitge trekt hee t,
en nng van een noodzaaklyk gewigt is , ter verpligting
van alle men chen, die ten deezen opzigte van bet welbehagen hunnes Scheppers, door eene klaare openbaaring,
bewust, en op eene redelyke wyze overtuigd zyn .
Het onderzoek , o 'er, met 'er daad, zulke algerneen
verpligtende Jlellige Wetten in de H . S . voorhanden zyn,
welke alto men chen, zodra zy van het aanwezen derzelve
kennis hebben, uit kracht van eene G)dlyke in tellinie,
moeten onderhouJen , en wear aan wy, derhalven , die
den Bybel bezitten , oak gehoorzaamheid ver ehuldigd
zyn -- Het onderzoek hiervan zal het onderwerp zyn
deezer Verhandeling , welke ik voor dit geagt Maandwerk niet onge chikt oordeele .
. NO . 3 .
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Om de kortheid to bevorderen, is het dientlig met becheidenheid to verklaren , dat het my toege chenen is ,
dat hun gevoelen den voorkeur verdient, die de opgege .
ven Vraag ontkennend beandwoorden ; choon met eene
u ; .pondering , waar van ik in het laatJle deel deezer
Verhandeling zal gewag maaken .
lk zal , dus, de voornaam te bewyzen onpartydig beproeven, welke zy opgeven, die beweeren, dat 'er bevelen
in de H . S . gevonden warden, welke
1 0 . niet door de gezonde Rede, wanneer zy Mare na .
tuurlyke helderheid hee t , noch uit de be chouwing van Gods volmaaktheden, noch uit die der
menschlyke natuure , en 's men chen betrekkingen , zonder cpenbaaring, kunnen a geleid worden ;
bevelen dus , die, niet van een zedelyken aart , in
den eigenlyk ten zin, den naam van ellige Geba .
den verdienen, en welke bevelen
2° . door alle men chen, in alle tyden en plaatzen , moeten opgevolgd worden , zo dra zy van die lellige Geboden eene behoorlyke kennis ontvangen
hebben .
Deeze bepaaling zal genoeg zyn ter aanduiding van den
2 art der algemeene lellige bevelen .
'Er zyn 'er, die beweeien (waaronder in 't byzonder de
beroemde HUGO DE GROOT (*) verdient genoemd to wor .
den) dat bet Opperwezen zodanige algemeene
ellige
II"etten zynen redelyke chepzelen hee t voorge chreven
in onder cheiden tydperken .
Vooreerst - ter tond naa de Schepping .
Ten tweden --- ter lond naa den Zondvloed.
Ten derden - in de Upenbaaring, door Christus aan 't
licht gebragi .
1 . Tot de algemeene Jlellige Geboden dan, ter 'ond naa
de Schepping voorge chreven , brengt men gemeenlyk
a het bevel om niet to eeten van den verboden boom .
~ tot het doen van o eranden .
p
y
~- . tot de viering van den 7den dag.
a Eene leilige eet, op dat wy deeze bedenking voora laaten gaan , kan algemeen genoemd worden, zo lang
zy het geheele menschdom , in zekeren tydkring bechouwd, verbindt, choon zy daarom met behoort tot
het
(*) De sure Bell! ac P . L. I . c.
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hat getal dier algemeene bevelen, welker aanwezen wy oittkennen . Van deezen aart was bet gebod, om nut to eetcn
van den verboden boom ; hetzelve was met aiieen iellig,
maar tevens algemeen, naardien toen bet eer te cud'renpaar bet gantiche Menschdom uitinaakte . Doch , dat
dit algemeen tel ig bevel niet onder onze tegenwoordige
overweging valt, behoe ik niet to betougen .
Q Betreklyk bet bevel , tot het does van o eranden,
hebben wy dit lechts aan to nierken : -- dar 'er geen
uitdruklyk gebod voorhanden is ; dat bet uit de oude ge.
chiedenis en Diet kan opgemaakt worden , o de Aartsvaders op Godly ken last geo lerd hebben ; en dat men uit
de Rede niets overtuigends, ter bevestiging o wederlegging van deezen Godlyken wil, met upzigt r p de o eranden , kan aanvoeren. - Dan, ge teld men erkenne bier
een Godlyk bevel -- niemand, echter, der Christenen zal
bet algemeen noemen , o voor zich verbindend rckenen,
dewyl Je us Christus aan hetzelve een erode getnaakt ,
en (volgens bet getuigenis van den H . Schrvver aan de
Hebreers) met e'ene o erande in eeowighcid volmaaht hce t
de geenen die geheiligd worden (*) .
y Onder de Wetten , ter lonl naa de Schepping voorge chreven, verdient dus alleen onze opmeabing , het
bevel aangaande de onderhouding van cen der 7 dagen
der weeke .
Het is bier de vraag niet, o de openbaare hulde, op
eencn daar toe verordenden rustdag, als in zich zel betaamlyk moet geagt worden ; maar de vraag is, o wy
zulks verpligt zyn, uit kracht van een algemeen lellig
bevel Gods.
Het gevoelen nu , dat eene algemeene vie ring van 'den
Rustdag, op een van de zeven dagen der Week •--, . land
grypt uit kracht van een algemeen llellig gebod des Allerhoogtten, moet rusten : -- o op de zegening en heiliging
van den 7den dag , voorkumende in hot eertte bock van
Motes (t) ; -- o op de inilelling van den rustdag door
Motes zelven, als leunende op 't geen God gez2gst wordt
gedaan to hebben naa bet voltrekken der Schephii , ge .
Wat de plaats zelve aangaat, waar God gezegd woidt
gerust to hebben, op den 7den (lag ; van al zyn werk, en,
em die reden, dice dag gezegend en gebeiligd to hebben ;
choon
(*) Hebr. X : 14 .

(t) Gen . 11:
G^
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choon deeze woorden aanleiding geeven om to denken,
dat de Allerhoog le dien dag door eene byzondere zege .
ning hee t willen a zonderen , en van de anderen , mischien ten Godsdien ligen gebruike , onder cheiden , zo
zyn deeze woorden, op zich zelve be chouwd, toch niet
voldoende om volledig to betoogen , dat zy den Statnvader
Adam, en in hem alle zIne nakomelingen, verpligt hebben tot bet Godsdientlig waarnemen van dien zevenden
dag ; iets, 't welk, onzes oordeels, noodzaaklyk vereischt
werdt, om in die gezegden den inhoud van een algemeen tellig bevel to zoeken . Niet zonder redenen , immers, zou men verwachten, dat zulk een gebod, buiten
twy l'el , uit deszel s aart , om deszel s oogmerk, en uit
hoo de van deszel s omvang, allergewigtigst, uitdruklyk
ware aanbevolen, en in de allerduidlykite bewoordingen
der vergetelheid ontrukt ; doch van dien aart vinden wy
niets ; zo dat wy, in de gezegden voorhanden ook geen
gronds genoeg kunnende ontdekken voor bet daadlyk aan •
wezen van zulk een algemeen voor chri t, dezelve als
ongenoegzaam ter verdediging van bet vcorgemelde geWel is waar, de gewoone kort .
voelen be chouwen .
heid, welke overal in deeze lukken der oudheid plaats
bee t, kan men aanvoeren , om daar door bet gemis van
een uitdruklyk en omtlandiger bevel to ver choonen ; doch
dan bly t 'er nog eene reden ter verwondering over ,
welke bier in bettaat , dat wy nergens poor ontdekken,
dat Adam, o zyne Kinderen, o iemand der Godvruch .
tige Aartsvaderen vbbr de Wet , den zevenden dag der
Weeke Godsdien tig gevierd hebben ; den zevenden dag der
Weeke, zeg ik, en wel den zevenden van 't begin der
Schepping o (op dat ik dit in 't voorbygaan aanmerke) ;
want , zo men de gemelde woorden houdt voor - den
grond ag van deeze algemeene verpligting ter onderhouding van den rustdag , dan moest ook juist die zel de
7de dag, zou bet bevel niet overtreden worden, altoos gevierd zyn - en, in hoe verre bier aan ten min len beandwoord zy, kan ieder ligtlyk opmaaken .
Wy leezen, dat de Aartsvaders op hunne togten den
Heere altaaren bouwden, doch nimmer vinden wy daarby
eenen byzonderen dag aangetekend ; - terwyl 'er ook nergens gewag wordt gemaakt van eenige ruste, welke de
Patriarchen op hunne reizen , om den Sabbath, hebben in
agt genomen, zo dat zy bet voortzetten hunner reizen
nimmer om die reden vertraagden , 't welk , echter ,
uit
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uit kracht van de letter des bevels , haJ dienen to gechieden, en 't geen ook naderhand , onder de Wet, altyd gebeurde .
Dit laatite hee t de beroemde DE GROOT (*) aargemerkt in zyn voortre lyk tuk over de Waarh. v . d. Clir.
Godsd., en hetzelve, als eene tegenwerping tegen zyn
eigen gevoelen, trachten uit den weg to rutmen , door ,
op bet voet poor der Rabbynen, to beweeren, dat 'er een
tweeledig bevel in Mo es Wet, aangaande de viering van
den rustdag, plaats gehad hebbe ; zynde 'bet eer te (praceptuna recordandi) ter Godsdienltige gedachtnis aan de
Schepping der Waereld , 't welk reeds in den beginne
aan Adam , en in hem aan agile nakomelingen , zou zyn
opgelegd ; en bet laat le (praceptum ob ervandi), naa den
uittogt uit Jgypten, ter onderhou(ling van eene vol trekte
ruste, alleen ,aan de I raelieten , ten teken hunner verlosing uit de laverny, voorge chreven . - Alzo nu de
Aartsvaders aan bet eer le gebod , ter gedachtnis aan de
Schepping, alleen verbonden waren, hadden zy zich niet
over eene vol lagene onthouding van alien arbeid to bekommeren, en konden dus, zonder hinder, hunne reizen voortzetten .
Om niet to zeggeu dat deeze onder cheiding der bevelen
vol trekt willekeurig is , zo ileunt dezelve alleen op bet
ver chil van twee Hebreeuw che woorden, (jj :)t en

1nv)

welke door gedenken en ondcrhouden vertaald worden -zo dat wy Exod . XX: 8 leezen, Gedenkt (les Sabbathdaags,
dat gy dien heiligt, enz . en Deut . V : 12, Onderhoudt den
Sabbathdag, dat gy then heiligt . Doch deeze woorden worden onderling verwis eld, en betekenen (gelyk le Clerc j
hee t aangemerkt) in den Pentateuchus bet zel de ; want,
zegt by, gelyk zy, die de Geboden vergrten, dezelve niet
enderhouden, zo kan men rekenen, dat zy dezelve waarneemen, die dezelve in hun geheugen hebben ingeprent . Wy
zullen bier op niet langer til taan , en nog alleen de
veronder telling , dat de Sabbath niet eer dan door de
I raelieten in de Woestyne, en dus niet door de Aartsvaders, gevierd zy, bekrachti` en met de woorden, waarin
de Pro eet Ezechiel (t) Jehova aldus prekende invoert : Daar (in de lhoestyne, v s . i o .) ba ik bun myne

inzettingen, en maakte hun myne rechten bekend -, daar
aok
(") L . V. § io .
(t) Ezech . XX: 12 .
G ^
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eok ga ik hum myne Sabbathen , om een tel;en to zyn tuschen my en tus chen hen, op dat zy zouden weeten, dat
ik de Heere ben , die hen heiligdc (o van andere volken
a zonderde .)
De Sabbath was dus ook , gelyk andere in lellingen ,
hoo dzaaklyk ingericht ter bevordering van bet groote
ooimerk van I raels a zondering van andere volken, bet
invoeren, namelyk, van den dienst van den Eenen waaren God, met voorkoming , a weering en verbanning der
A godery . Dit blykt met alleen uit deeze woorden by
den Pro eet, maar ook voornamelyk uit de zwaare tra ,
waar door elk, wegens bet doen van werk op denzelven,
bedreigd werdt, uit bet midden zyns yolks to zullen uitgeroeid worden (*) . Het ho9 docgmekk van deezen rustdag kon dus nimmer beter bereikt warden, dan met denzelven toe to wyden aan de gedachtnis van de Schepping
der Waereld, waardoor zy zich tevens den grooten Schepper, den 6dnen waaren Opperheer, hunnen Koning en Bechermgod, moesten herinneren, terwyl de onthouding van
alle werk to gely k tot een onderge chikr oogmerk kon dien--n, om der. I raelieten hunne ilaverny en harden arbeid , waarvan zy door den grooten God , den oorprong van alles, verlost waren , in bet geheugen to herroepen .
Dus behoorde, naar ons inzien, bet lellig gebod, oni
den Rustdag aan zulke nuttige herinneringen Godsdien .
lig toe to wyden, alleen tot de tyden der I raelieten, zo
lang die onder de Wet van Mo es lee dcn ; Been ulgemecn Jlcilig bevel was 'er, wcik de Christenen verpligtte
um een dag der weeke o to zonderen ; ge!yk zy dit
ook toonden niet to erkennen , naardien zy in de eer le
tyden daaglyks hunne Godsdientl ;ge zamenkom len hielden , en naderhand den eerJlen dag der weeke, ter gedacht .
nis van hunnen verrezen Meester , in lelden en vierden, doch niet den zevenden dag, door God gezcg nd en
geheiligd .
Doch nu bly t de vraag nog over, o de Indielling
van Mo es niet leunde op het zegenen en hetligen van
den 7den dag , door den Allerhoog!len, ter lond naa bet
voltooijen der Schepping, als op een algemeen gegeven
voor chri t , volgens 't welk toen reeds die dag als heilig
("t) Exod . XXX1- vs . 13 . qq.
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lig gchouden werdt ? Het is moo ;lyk, dat zich i1Toes op die woorden beroepen hebbe ; daar uit, echter, volgt
geenzints, dat dezelve een aig,'rneen lleliig bevel in lui .
ten . De a zondering en hyzondere zegering van dien dag
was genoeg, om daar door de Wet van den Sabbath vour
zyne I raElieten to bekrachti ;en . Wordt 'er datrenbrr% •e n
nict vereischt , ter hevestiging der veronderl_lling, Lt
de woorden , en de Heere zegende den 7den dn ; en heih,jde denzelven , een algemeen teliig bevel belhelzen , dat
men ten vollen zich kan gerust lellen, wegens .:e Cud .
dyke herkomst dier woorden ? Wordt daartne niet gevo-derd, o : dat dezelve gegrond zyn op Gene onmidiyke
openbaaring , o dat de Schryver deezer rude oiikv :;de
zyne berichten gevestigd hebbe op eene mundlyke overlevering , waar door by vast verwittigd was van den
Godlyken oor prong deezes bevels? --- ivlaar, hoe zeer
tasten wy hier in bet cluister rond ! Hoe ezwaarlyk kunnen wy hier tot in de chuilhueken der gryze oudheiLl
doordringen, om eene behoorlyke cpheldering to erlangen
in eene zaak, welker duidlykieid, echter, ieder moest in
de oogen
traalen ! Uit deeze duisternis alleen mag
men veilig be luiten, dat 'er nimmer zulk een iteilig
bevel, aangaande de onderbouding v, •n den -,den dag,
voior de tyden van Molts g,cweest zy, 't vr,!!; niet alleen Adam en de Aartsvaders ,
maar het gant che
menschlyk ge lacht, onder eene duurzaame verpli ting
gebragt hebbe .
Het is bekend, dat de oude ge chiedenis zamenae teld is
uit onder cheiden ra~nienten , die niet Lilt C"'1ae hand zyn
voortgekornen . Het a wisrelend gebrud: van de n aan.c n Et,,him en ,7ehova, de dubi)elde verhaalen, welke hier en daar
zel s niet volkomen overeenllemmen, bewyzen dit duidlyk,
gelyk de chrandere Eichhorn zeer chcrpzinnig getc,)nd
hee t, en reeds vddr hem aangewezen is in bet WVeik ;e :
ConjccIures ur la Gene e, Bruxelles 1753 .
anneer zyn
dezelve, en wie hebben ze ge chreven
sI altneerr zyn die
ragmenten, en wie be- t dezelve veroarrield, en daar uit
dat geheel opgemaakt, 't welk wy thans hezitten, en 't
geen niet alleen blyken van de erys te oudhed, maar tevens van de eenvoudiglle eclith ~id di a lr,t ? Dit alles is
geheel v)or onze oogen bewolkt . Daatenbo-en vinden
wy hier en daar byroeg :els , welke de dui dlyk le kenmerken draar en, dat zy tot Later ty,acn i ;~ rer,k n
ben, en 'er ten zedelykcn w!tte werden I g v eon . licrvan
G 4
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van vinden wy, onder anderen , een aanmerklyk voor.
beeld in bet 2de hoo d luk van 't bock Genets, waar wy
dit vs . 23 en 24 leezen : Toen zeide Adam , deeze ( n am .
d e Vrouwe) is ditmaal vleesch van mynen vleesch, en been
van myne beenen : men zalze Maninne heeten, om dat zy
uit den man genomen is . Daarom zal de man zyn Fader en Moeder verlaaten, en zynen Wyve aankleeven, en
zy zullen tot eon vlceseh zyn . Gelyk Du dit gezegde
blykbaar, 't zy door Motes, 't zy door eenen anderen,
in bet verhaal is ingelascht, om hetzelve to doen dienen
tot eene tre ende aanwyzing van de on chendbaare trou;ve der Egtgenooten , en tot eene nadruklyke waar rhuwing (gelyk ook Je us deeze woorden ten then einde tegen de Phari eers (*) gebruikte) om nimmer dat geene
to cheiden, 't welk de Allerhoog le had zamengevoegd
--zo zou bet ook mooglyk kunnen weezen, dat de woor .
den , Gen . II : 3, En God hee t den 7den dag gezegend,
enz . insgelyks met dat oogmerk zyn- ter nederge leld ,
om dezelve naderhand to doen t}rekken tot een kragtige
beweegreden, waardoor de I raelieten, ter onderhouding
van den Rustdag , waarop zy aan den Schepper moesten
gedenken, to terker aange poord werden .
Doch uit welk een oogpunt men die woorden ook bechouwe, zy zyn onvoldoende, om ult dezelve bet aanwezen van een algemeen lellig gebod wegens de onderhouding van den rustdag to beweeren .
Dewy! nu hierby komt, bet gebrek van bewys, o immet Adam en de Aartsvaders den rustdag gevierd hebben ;
o 'er immer van dat gebod eene mondelinge overlevezing geweest zy , welke , zo die verloren geraakt ware,
voorzeker waardig was geweest door eene nadere openbaaring hernieuwd to worden ; - zo chynt ook bet gevoelen van DE GROOT ( ;) op geenen genoegzlamen
grondllag to rusten , dat de vroome Aartsvaders zodanig
cen bevel, ter herdenking aan de Schcpping, gehoorzaamd
hebben , en dat daardoor zel s eenig denkbeeld der
viering van den 7den dag tot andere volken zy overgegaan . De voorbeelden om dit to laaven, welke by uit
o/ephus en Philo bybrengt , kunnen in geenen deele opweeger tegen de menigte van overtuiglyke bewyzen ,
wel.
(*) Matth . XIX: S .

()

De Yeritate R . Cllr . P. 249.

OVER DE ALGEMEENE STELLIGE GEBODEN.

9-

welke de geleerde SPENCER (*), ZO wet met eene voorbeeldelooze chranderheid en naauwkeurigheid , als met
eene lo waardige onpartydigheid , aanvoert , ten betoo ge : dat de Heiden che Volken wel Feesten vierden,
op byzondere dagen, welke aan die Godheden, welker
gedachtnis zy vereerden , waren toegewyd ; dat de tyd
by hen verdeeld was in weeken , welke zeer waarchynlyk , uit do, op elkander volgende gedaantewis elingen der Maan , hunnen oor prong ontleenden ; doch
dat 'er nergens eenig blyk is, dat zy zich ter Godsdien .
tige onderhoudirg van den rustdag, ter gedachtnis van
de cheppirg der waereld, uit kracht van cen algenzeen
lellig gebod hebben verpligt gerekend .
Vueg bier eindelyk nog by, dat de Apostel Paulus ,
in zynen brie aan de Romeinen , waar by de Heidenen van A godery ,' en verwaarloozing van den dienst
aan den warren God , be chuldigt, zich niet op zulk
een nlgemecn ellig bevel beroept ; en uit alles meenen
wy dan deeze t ;evolgtrekking to mogen maaken : dat de
viering van den Sabbath bet eerst hebbe plaats gehad
in de woestyne Sin , by de vergadering van bet
Manna , volgens eene in telling , welke de I raellers
gezegd worden ontvangen to hebben to Mara ; want
daar , lezen wy , leldc Yehova bet Folk rechten en
inzettingen (t) ; 't welk, volgens de aanmerking van
den geleerden SELIEN, die door den Heer GODRICKE ,
in zyn tuk over bet nzenschlyk en Godlyk recht van lra door de oude Jood che
en, wordt aangehaald
Meesters , en inzonderheid door de Thalmudisten , beDeeze in telling werdt door de ret
vestigd werdt .
nader bekrachtigd , en naderhand door de Christenen,
met verandering van den dag, en 't oogmerk der viering, oveigenomen,
(*) De Ritibus Hebr . L. I . e . 5 .
(#) hxod . XV : 25,

(1)

ro.

GODRICKC, p. 75 .

(He4 Slot in bet volgend Siukje .)
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HERSTELLING VAN EENIGE PERSOONEN,

BERICHT, AANGAANDE DE GELUICICIGE HERSTELLING VAN EENIGE PERSOONEN, WELKE DOOR,
Kobold VERGIFTIGD WAKEN .
Door den
Heer BUCHOLTZ.

E
~en Huisgezin , waar onder eene Kraamvrouw , die
E en daags to vooren verlost'was, at, op een avond ,
eene oupe, in welke , op eerie tot bier toe onverklaarbaare wyze, zogenoemd Kobold , 't geen in aart en wer .
king zees met bet gemeene Rottekruid overeenkomt, geVan deeze 1bupe hadden zes volwas ene
mengd was .
De
per ooren en een kind van twee jaaren gegeeten .
Kraamvrouw had een bordvol gehad van bet bovenst ge .
deelte : terwyl de Man en Vrouw ties huizes bet benedentte uit de kom hadden genuttigd . De huisheer, echter,
at zyn bord niet ten vollen ledrg, dewyl by onder bet
op cheppen gewaar wierd, dit 'er eenige zandige to e
met de p ze vermengd was, die op den bodern van zyn
bord blee ~ liggen .
Het tweejaarig kind had naauwclyks drie o vier ectlepels vol van dit voedzel gebruikt, o bet begon reeds
to braaken . Ongeveer een uur na den eeten begonnen
insgelyks de overige per oonen onge teld to worden , en
klaagden over eene geweldige dtukl :ing in bet hartkolkje,
die gevolgd wierd door eerie hevige maagpyn en menigvuldige on~lastingen van boven en van beneden , verzeld
met een onleschbaaren durst . Het eegst van alien openbaard2n zich deeze toevallen by den Man en de Vrouw des
huizes , welke laat te , na veertienmaalen gebraakt to
laebben, negen o tienmaalen van beneden ontlasting bekwam . Deeze waren 'er bet ergst aan, om dat zy bet
grondzap , en dus bet meeste vergi , hadden inge likt.
De Kraamvrouw , die bet boven le gedeelte van bet
vocdzel genooten had , begon echter eerlang ook to
klaag,_n , en kort op elkanderen vy o zesmaal to
braaken .
De Man van den huize, die in de Mineralogie ervaaren
was, vermoedde ras, dat 'er eerie vergi tiging had plaats
gehad, en vond, by bet onderzoeken van bet overaebleeven voedzel in de oupekom, nog eenige blinkende deelen, die by ras voor poeder van Kobold herkende .
ly
liet
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midden
liet my daarom
in den nacht bet gebeurde bekend maaken , en verzocht myn raad in dit bedenkelyk
geval .
Aan tonds dagt ik aan 1het bekend middel , door myn
geachten Vriend, den Heer s . HAHNJ:MAN, me`'egedeeld
in zyn raai Weik over de Ver,-,i tiging door middel van
Rottekruid, 't geen be taat uit een pond Spaan che Zeep
in vier ponden water opgelost . Dear intus chen eene zodanige zeepontbinding een der onaangenaam te geneesmiddelen is , en ik het ook geenzins veilig oordeelde , um
aan eene Kraatnvrouw zodanig eene terke zeepontbinding to geeven , zo viel my een mengzel in de gedas
ten , 't geen, zonder die onaangenaamheid, denkelyk van
dezel de uitwerking zou kunnen zyn ; to weeten
J3

01. Arnygd. Ale . Vii' .

01. Tart. per de leq . ~ .6 .
Syr. Emul ivi Si.
/q. Co
x.
M?

S. Xle hal uuren een lepel vol. Ook ga ik, tot tiliing
van den ondiaagelyken dorst, een vlesje, mede met S'y,rupus .Ennuljivus, urn in ieder pint drank twee lepels vol
to duen . Op plaatzen, alwaar die Stroop niet wordt nagehouden , kan men aan het zel de oobmerk voldoen met
,Syr . lllthacae .
Reeds in den morgen tond ver tond ik, tot myn grootst
genne en, dat het middel volkomen aan de begeerte had
heantwoord, en dat net alleen de geweldige ontlastingen,
maar ook de hevigheid der maagpynen, hadden opgehou .
den . Wet laater my zelven near de kranken begeevende, vond ilk ze nog klaagen over eerie drooge tong, eerie
hrandende aandnenrng in de maag, een tegenzin tegen
alien voedzel ; 't geen my deed be luiten, dat 'er log eelaige Ar cnikoale deelrn des ho 1 elds overgebleeven waren ,
die eerag middel vorderden, in taat de7elve to omklee .
den , en dus on chadelyk to maaken . 'Pot dit oogmerk
List ik niets beer dan de Zwavel , gepaard met zuurtemperende en zzcht ontlastende naddelen . 1k chree
hierurn een poeder voor, zamcnge teld nit zes drachmen
witte Ma?rnc lia en twee drachruen Zwavelrnelk , tetlen5
.y pi len uit de .heziu;
met eere pardie tvv
pier zelve aankwecken ; zodanig tc cb .,aken , d .ir
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ieder alle twee uuren een theelepel vol van bet poeder,
met tien der pillen, zou neemen, tot zo lange 'er eenige
ontlastingen waren gevolgd .
De Kraamvrouw ondervond bet poedigst de begeerde
uitwerking der voorge chreevene middelen , doordien zy
bet eerst van alien aan bet a gaan geraakte, met zichtbaare vermindering der onaangenaame overgebleevene toevallen. De overige Lyders ondervonden eerlang hetzel de ; en toen ik in den avondttond de kranken bezocht,
vond ik ze alle oneindig beter . Intus chen Tied ik hun,
om nog een tyd lang met de laatst voorge chreevene
middelen aan to houden, en veel Amandelmelk to drinken, waar door ik eerlang bet genoegen had van to ondervinden, dat her genuttigd vergi geenerleye nadeelige
gevolgen had nagelaaten .
4anmerking van den Redacteur .
Ilet is to wen chen , dat door nadere proeven bevestigd mrge worden, dat zodanig eene olyagtige loogzoutige vermenging, als de Heer I3UCHOLTZ in dit geval gebruikt hee t , altoos even kragtig moge bevonden worden als de Hahnemanniaanjche Zeepontbinding : dewyl
veelen dit leelyk maakend middel niet kunnen gebruiken, en bet ook to terk prikkslend chynt voor tedere
en gevoelige gettellen, o ook overal, daar middelen, die
bet bloed geweldig aanzetten , vermyd moeten worden,
gelyk by Kraamvrouwen .
Kon men zich genoegzaani
op de enkel verzachtende Melkkuur verlaaten , zu zou
bet in zulke om tandigheden nog beter zyn . Dat dezelve in alle gevallen voldoende zou zyn , durven wy geenzins verzekeren ; maar wel, dat dezelve dikwyls van groote uitweiking is geweest , gelyk uit eenige voorbeelden , dienaangaande in de Werken van den grooten
F . HOFFMAN aangehaald , kan blyken .
Merkwaardig
is in deezen opzichte ook een geval , nog onlangs bekend gemaakt door den Heer FRIDRICH , Phy icus to
.ttlingen in bet Baadi che . Deeze Geneesheer wierd
geroepen by vy Kinderen, die, na bet gebruik van een
hoopje gedroogde pruimen, welke zy gevonden hadden,
onder bet klaagen over geweldige maag- en buikpynen
geweldig braakten, to weeten eerst de genootene pyzen,
en daarna niets dan klaar water. Deeze toevallen hadden
al geduurende drie uuren tyds aangehouden , en de toeitand
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Band dier Kinderen was allerbedenkelykst.
Want bet
geweldig braaken met een ledig lichaam hield nog tteeds
aan ; wordende de pynen en braakingen by tus chenpoozing vervangen door eene zeer bedenkelyke zwakheid,
die niet veel van een volkomen hartvang ver cheelden .
Twee dier Kinderen braakten zel s bloed ; en bet klein te
Kind, een zuigeling, dat enkel aan deeze gevaarlyke,lek .
kerny gezogen had, wierd aangetast door eene hevige
buikloop, die de toevallen eenigzins cheen to verminde .
ren . Schoon men toen niet wist, waarom die pruimen
zulke bedenkelyke uitwerkzels voortbragten , be loot de
Heer FRIHRICH echter, dat zy een o ander myn(to e .
lyk vergi hadden moeten bevatten ; waarom by beval,
dat men die Kinderen zo veel laauwe melk to drinkers
zou geeven , als men hun maar zou kunnen inkrygen .
Daar intus chen de pynen in den onderbuik, en de reeds
aanwezende loop , getuigden , dat bet vergi zich niet
meer alleen in de maag beyond , maar ook tot in bet
gedarmte was doorgedrongen, voegde by daar nog by
bet gebruik van verzachtende kly teeren . Welke behan .
deling van eene zo gezegende uitwerking was , dat eerlang alle de aanwezende ver chrikkelyke toevallen door
een zachten laap wierden vervangen , met dien gevolge,
dat drie dier Kinderen reeds op den volgenden morgen
weder ter chool konden gaan . De overrge twee waren
nog eenigzins pynelyk , en gebruikten hierom, tot verdere ontlasting van bet geen nog mogt zyn overgebleeven, wat Manna, 't geen hen ook ras tot voorige gezondheid bragt . Na dien tyd ontdekte men, dat bet genuttigd
vergi wezendlyk Rottekruid (Zr enicum i ibum) was
geweest , 't welk door een Condee chen Generaal in
ontkernde pruimen was ge tooken , om daar mede de
muizen to verdryven .
Deeze man was aldaar gelogeerd geweest , en had , by bet chielyk opbreeken
van dat Leger , aldaar deeze gevaarlyke lekkerny vergeeten .

Dr.-
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OVER IIET PAPIER MAAKEN .

i3ERIGT, WEGENS DE WYZE , OP WELKE MEN GROOTE
BLADEN PAPIER KAN MAAKEN, MET 66NE GLADDE OPPERVLAKTE, OP DEN TRANT DER CHINEESEN . Door Dr . FRANKLIN .

(Ult de Transa ions o

t'e American Philo ophical Society,
Vol. 111 .)

anneer men , in China , groote Bladen Papier verlangt to hebben, veronder tel van vier en een hal
W
langt
ellen lang, en een en een hal elle breed, gebruiken zy

twee groote Kuipen, ieder vy ellen lang en twee wyd,
emaakt van (teen, en water-di;t be treeken . In deeze
uipen wordt de bereide to e gegooten, uit welke bet papier gemaakt zal worden .
Tus chen deeze Kuipen taat een too met twee chuin
naar boven oploopende zyden ; ieder zyde is iets langer dan
bet blad Papier, 't geen men voorhee t to maaken ; zy zyn
bedekt met een yn itukadoorzel, dat eene polylling gee t,
en zO ge chikt, dat ze doorheet worden met een klein vuur,
rondsum de wanden opgaande .
De vorm is gemaakt met dunne maar diepe zyden,
ten einde dezdlve ligt en te ens tevig zy . Deeze hangt
aan ieder einde aan koorden , die over chyven aan de
zoldering loopen ; aan de einden hangt een tegenwigt,
bykans even zwaar als de vorm .
In ieder Kuip wordt zodanig eene vorm nedergelaaten,
en, met de papier to le gevuld , opgehaald . Tot dit oogmerk
taan aan elk einde van ieder vorm twee Mannen, die
dezelve, met behuip van de tegenwigten, opligten en omkeeren , waar door zy tegen de beide hellende vlakten
der Roo komen to taan . Door de drukking der vormen
tegen de weeke papierlio e, wordt bet water meerendeels
daar uit geperst : terwyl de hette van de zyden der Roo
de overgebleevene vogtigheid welhaast duet uitdampen .
Een Jongen neemt als dan bet gedroogde Blad weg, door
het op to rollen . De zyde , die naast de Roo ge taan
hee t, ontvangt eene gepolyste oppervlakte van bet tukadoorzel, en is daar door ge chikt ten gebruike. In(lien men bet als gelymd wil hebben, dan words een a kookzel van ryst by de to ie in bet vat gedaan .
LEE*

LEEVEN VAN J . G . ZIMMERMAN .

9'

LEEVENSBERIGTEN, CHARACTERSCHETS, EN GELEERDE ARBEID VAN JOHN GEORGE ZIMMERMAN, Staatsraad , en eer le Arts des Konings

van Engeland , to Hanover, Bidder van de
Orde van 1Yladomir, Lid van veele Aca .
derien en Genoot chappen . Getrokken
uit diens Leevensbeichryving, opge teld door s . A . D. TISSOT,
D . M., Lid van de Koninglyke
Socteteit to Londen, enz .
(Vervolg en Slot van bl . 65 .)

ngelukkig was
O
ren . 's Mans beminnelyke Dogter, die by op bet tederst lie hadt, tortte, korten tyd naa dat zy Lau anne
ZIMMERMAN in bet lot zyner Kinde-

verlaaten hadt, in eene kwynende ziekte ; deeze duurde
vy jaaren , en leepte haar toen weg . Zyn Zoon was,
van diens kindschheid a , door cherpheid der vogten
gekweld geweest , en verviel , naa ver cheide toevallen
van zenuwkwaalen geleden to hebben , tot een taat van
voltlaagene weezenloosheid , die nu reeds twintig jaaren
geduurd hee t.
Om deezen last van leevensonaangenaamheden to ver .
ligten , oordeelden zyne Vrienden hem een tweede Huwelyk to moeten aanraaden ; zy zagen voor hem om na
eene ge chikte Medegezellinne des icevens , en meenden
die to vinden in de Dogter van Dr . DE BERGER, 's Konings Ly arts to Lunenhurg . ZIMMERMAN volgde hunnen raad . Die tweede Egtverbintenis greep i}and in den
Jaare 1782, en trekte , met de daad , ter veraangenaaming
en teun van zyn volgend leeven . Zy was dertig jaaren
jonger dan by , dock cbikte zich volkomen haar zyn
maak en zinnelykheden ; terwyl zy hem te ens bewoog
om meer gczel chaps buiten 's burs to zoeken, en in hues
to zien, dan by tot bier toe gedaan bait .
Ten deezen tyde hieldt ZIMMERMAN zich bezig met
bet voltooijen van zyn gelie de Werk over de Eenzaamheid, 't welk, op den a tland van dertig jaaren, naa de
uitgave der eertte Proeve over dat Onderwerp , in cene
nieuwe gedaante to voor chyn tradt , in de Jaaren 1784
en 1786 . 's Mans denkbeelden over de Eenzaamheid
wa-
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waren eenigzins verzagt gewor .len, door eene zo langduuz
rige verkeermg met de Wereld ; by ga ' 'er deeze bepaaling van : De Eenzaamheid is die laat der ziele ,
waar in zy zich vrylyk aan haare eigene bedenkingen overgee t : W het was, derhalven, niet noodig, een Woestynier
o een Kloosterling to worden , om haare voordeelen to
genieten. Hy waar chuwt zyne Leezers , dat bet zyn oogmerk geenzins was, den Mensch tot bet zoeken der Eenzaamheid en bet omhelzen van een a gezonderd Leeven
uit to lokken ; by onderzoekt, aan wien de Eenzaamheid
meest voegt ; by draagt onpartydig de voor- en nadeelen
der Eenzaamheid voor . Overal tre t men in dit Werk
verhevene denkbeelden, groot che uitzigten aan ; eene
goede keuze van voorbeelden , met veel wysheids toege .
past ; overal komt de Schryver to rug op den Godsdienst, welke hens zeer na aan 't harte lag . Naardemaal
ZIMMERMAN ' S neiging, door eene verkreegene hebbelykheid , meer na de Eenzaamheid dan na de Gezelligheid
helde, nam zyn Werk eigenaartig dear van veel over, en
draagt den itempel van 's Schryvers zwak zenuwge tel .
Onder bet leezen kan en mag men zeggen : bier was de
Op teller in een zwaargeestige luim ; daar was by knorrig :
hoe vaak komen Edelen als legthoo den to voor chyn ;
hoe vaak moeten de kleine Steden bet ontgelden ! In de
daad , uit dit Boek oordeelende , zou men ZIMMERMAN
voor cen zi tend, cherp en lastig Mensch in den ommegang aanzien ; dan 'er deedt zich eene verbaazende ongelykheid op tus chen zynen Aart en wyze van Ommegang
en zyne Schri ten . Altyd zagt , belee d , in chiklyk in
de zamenleeving, niet in ttaat om iemand een beledigend
woord to geeven, was by, de pen in de hand hebbende,
tekelagtig tot cherpheid toe . In de verkeering wederhieldt hem de welvoeglykheid en de zagtheid van zyn
Character ; maar a gezonderd, op zyn boekvertrek zittende, leepte hem de kragt van zyne ziel, de lie de tot de
deugd, en zyn a keer van alles , wat belachlyk was, weg,
en dan ontzag by niets .
ZIMMERMAN 'S Werk over de Eenzaamheid maakte niet
alleen in Duitschland, maar bykans de geheele leezende
wereld door, grooten opgang ; de vertaalerde hand vondt
bezigheid om bet in de meeste taalen over to brengen :
het zette den reeds bekenden Schryver eene wydklinkender beroemdheid by . Hadt by dit onderwerp, over 't algemeen , geene zo behaagelyke gedaante weeten by to
zet•
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zetten, dan zou cen Wysgeer lo e gevonden hebben om
to glimplachcn, daar een Ho -arts, de Eenzaamheid aanpryzende, een gelie d Werk chree voor eels der chitterendst leevende en heerschzugtigite van alle Gekroonde Hoo den . De Keizerin van Rusland bedankte , by
eenen Brieve , den Schryver voor bet vermaak, 't geen
zy uit bet leezen deezes Werks ge chept hadt. De Brie
gtng gepaard met een heerlyk Geichenk, en werd dit alles gevolgd van eene geregdde Brielwis eling, die, met
eene groote openhartigheia van haare zyde, aanhieldt tot
den Jaare 1793 , wanneer zy dit chri tlyk onderhoud
chielyk a orak . CATHARINA DE 11 noodigde ZIMMERMAN uit, om zich, als haar eer le Geneesheer, to Petersburg neder to zetten . Dan by deeze roeping weigerende,
verzogt zy hem , eenige welgeoe ende Artzen haar aan to
pryzen, om in de Stcden en Legers gebruikt to worden ;
zy chonk hem de Ridderorde van IIladornir .
Een der ultlleekendile voorvallen in ZIMMERMAN'S leeven was bet opontbod, om FREDERIK DEN GROOTEN, ter
gelegenheid van diens laat te Ziekte, in den Jaare 1786, als
Arts by to than . I-let was voora to zien, dat 's Mans
Geneeskunde geene hulp aan dien Vorst zou toebrergen
dan by bediende zich van die gelegenheid, om vertrouwlyk
to kunnen omgaan met cen Vorst van dat zonderling Cha .
ra ter, wens zielsvermcgens , tot bet laat le zyns lee .
vens, in zo vollen that bice'ien . --- Uit deeze veikeering met dien Vorst ontleende ZIMMERMAN de to le tot
een belangryk verhaal , na,':erhand in 't licht gegeeven .
De voorlceuze, die FREDERIIC ten zynen opzigte betoond
hadt, deedt hem eigenaartig naigen tot een gun lig denkbeeld over dien Monarch . Met den Jaare 1788 z+ondc
by in 't licht , eene Verdeedtbir ,g van FREDERIK DEN
GROOTEN tegen den Graa DE MIRABEAU, en in 't Jaar
1790, Fragmenten over FREI)ERIK DEN GROOTEN, dier.ende als J3ylaagen tot de Ge chiedenis van dins Leeven,
Regeering en Ckaraaer .
Alle deeze S€hri ten, den honing van Pruis en betre ende, gaven ergernis aan veelen, en telden hem bloot
aan trenge beoordeelingen , voor welke by zich gevoeliger betoonde , dan be laanbaar was met de Lust zyns
gemoeds .
ZIMMERMAN'S Godsdienllige en Staatkundige Begrippen hegonnen in den laat len tyd zyns leevens in eenen
merkbaaren tegen tand to komen met de Beginzelen , die
. N O . 3.
M END. 180c
H
met
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met . Zo veel yverS over geheel Europa ver preid wer~Ten
en ngang vonden . Dit wekte lee ;is zyn ligt aangedaanen en in 't vuur gebragten geest op . De Illuminates,
in zarnenvoeling met de Vrymetzelaaren , vertoonden
zica, om deezen tyd, in Duitschland, en verwekten geweldige beweegenisien Icy Mannen van Letteren en bedagtzaamheid . Alen verunder lelde , dat zy niets minder
op bet oog hadden, dan de a cha ling van bet Christendoi a en de omverwerpirg van alle vastge telde Magten ;
en teiwyl de Vooi landc .s van die begrippen oordeelden,
dat bier uit de heilzaamtte gevolgen van allerleien aart
tonden gebooten to warden, vreesdcn hunne Tegen tandern , dat dezelve de bionnen zouden worden van alien
ramp, die met mogelykheid bet Menschdom kon tre en .
ZIASMMERMAIV bevondt zich onder de eeriten , die
zich a s Weder tanders vertoonden . Zyne hoogagting voor
den Gou~dienst en Maatichaplyke Orde , en, mis chien,
de betrekking , waar in by tondt tot Gekroonde Hoo den, deeden hem alle de beginzels deezer nieuwe Wysgeeren in bet ongun tigst en haatlykst daglicht be chouwen . Fly bondt hun vol vuurs tegen Lnd , vormde met
andere Geleerden een plan van ive tryding, en d ::edt,
op 't laatst, cen lap, weiks regtvaardiging wy vOor zyne Vr .erden overlaauLn - to weeten, by zondt dear Keizer LEOPOLD ecn Gc chri t, waar in by de vcider lvke
Grondregels van then nicuwen Aanharg, met cie iieiktte
en a .i tig Ie kleuren, a childerde, en de midielen ors
denzeiven to onder to brengen aan de hand ga ; iniddelen,
welke wy ver taan hcbhen dat be tonden in ccr,c be lisende tus chenkomst der Burgeilyke Magt. LEOPOLD, test
dusdanige maatrcgele .r wel overbe ende, zondt hem een
Bjie ter bcantwocrdinge , `epaard met eon chitterend
Ge chenk ; doch 's Keizers hurt daar op volgende dood
ontzette die Party van diens veel vermogende be chernuirg.
ZIMMERMAN, eater , zich vereenigende met den I-1« r
HOFFMAN, to Weenen, die een Tydi hri t , op de out e
beginzels tleunende , uitga , ver laauwde niet in zyi cii
yver .
Zy vielen aan , en werden op hunne be jrt a : ngevallen . ZIMMERMAN wi!~kelde zich cngelukl ;iy; in tot
een Regtsgeding, door een tukje, in HOFFMTAN's 'I'ydcnri t geplaatst, getytcld , de Baron VAN KNJCGE ouatnaaskerd , a/s een Ilhaa inttat , ecn Des;; oca ac,' cna e. nr
holAsverleider .
Naaruemaal deeze be cbuldi ;;ijigen decis

gegrond waicn op een Werk, door den Baron nret openlyiz
your
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voor bet zyne eikend , werd 'er een regtsgeding tegen
ZIMMERMAN aangevangen, als Schryver van een Lasterchri t, en,hy was huiten taat oni zich uit dit wargaren
to redden en to verdeedigen .
Dit Twist chri t- chryven, gepaard met zo onaangenaaine gevolgen, kan men zich ligt verbeelden, was aLerongun tigst vo"ir een Man van zyn aandoenlyk Zenuwge tel .
Daarenboven werd zyn gee,,t uvermand tour vrees voor
eigen ly gevaar, op de aanvadering der Frarl c/ie'a na het
Keurvor tendom van Ilarover,, in den J, :are 1 794 . Hot
denkbeeld van een arm Emigrant to zullen worden ,
zwee de here geliadig voor den :geest ; en kon de onderhandeling , die gerusdieid aan Ila, over veiitha te , horn
geene ,eiustilellin,; ver c ta en . Zints Slachtnia nd halt
by laap , eetlust , kragt , en alies wat welgedaanheid
Beaten mogt, verlooren . Zyne verzwakking bice Reeds
aainhouden . . ._ In Luu".vrnaand des Jaars 179 ; bezogt by
no- eenige Zieken met zyn rydtuig ; doch bezwynide, als
't ware , van vernioeijeriis , ais by con `trap was opgeklommen . Ecn Geneesmid~iel voor to chryven was voor
hcm een nioe yk work .
ly klaagde zomtyds over verwarring in zyne denltb :.elaen, en laakte daarom alien arbeid . Men hieldt dit, in den aanvange, voor eene vlaag
van Hypoo_hondrie ; maar het bleek welhaast , dat eene
gezette Moi,inrb'Alie hem niet t , )eliet eeni en tyd lang den
leap zyner d, ukbeeld`n aaneen e ciiakeld to houden . Hetn
wedervoer , 't geen zo veele Nlannen van vernu 't overkwain ; ddn Meri, en ali^s overheer chend denkbeeld overweidrgde alle de overi,,;e , en bragt het zielsvr rno cn to
onde_r, 't w&k niet in taat was dat denkbeeld to verwyderen . Alle to c. .voo .di :;heid van geest behoudende, en
de klaarhcid z ; n r begrihnen owtrent alle voorwerpen ,
verkoos by niet langet ZICh daar mede hezig to houden
l "alien , at om jets to verrigten, en zel s zyne raadgeevinnen nict dan net rnociie uitbrengende, zag by in zyne
verh2elding teeds den I':ard Ay n huih plundercrde, even
g,ayk i=aseAr, geduurig een Vuuikloot waarde aan zyne
zycie to hebbert, en si?INELLo dart dat de Duivel tegen
over hem 11entidt .--l-1y .0 ehruikte eenige Geneesmiddelen, en
dee't c ,,,: rc : .je ; n: ."ar allec yonder vrugt . Hy keerde na
zvii huis we ler, vervuld met bet zel -ie ontrustende denkbe id, w,tar
by 't zeive vcrlaaten hadt ; onophoudei.as
k was vocr zy^en geest het begrip, dat by geheel van
)316tH w"s. Dit trcurig denkbeeld beheerschte hem
H ^
der .
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dermaate, dat by zich van allen voedzel onthieldt ; deels
althans chree men die weigering toe aan zyne vrees
voor Armoede . Hy vermagerde zodanig , dat by een
geraamte geleek , toen by op den zevenden van Wyn .
maand des Jaars 1795, in den ouderdom van zes en zestig jaaren , lier .
Zyne Egtgenoote betreurde hartlyk then waardigen
Man ; dit deeden ook zyne Vrienden, zyne Zieken , en
alle Geneeskurdigen, die hun beroep ter harte neemen ,
en op vorderingen in de Kunst prys tellen . 're regt
mogt zyne troostlooze Weduwe chryven : „ Welk een
„ Man zou myn ZIMI4ERMAN met geweest zyn, indien
„ zyne Zenuwen niet over hem geheerscht hadden ! " In dp daad, bet was zyn zeer aandoenlyk Zenuwge lel ,
't geen, in zommige om landigheden, by hem eene kleinmoedigheid veroorzaakte , anders zeer vreemd van zyn
levig Charaeler ; 't waren zyne Zenuwen alleen, die to
Sans ouci, by bet naderen van 's Konings kamer, bee den ; als by in' een rydtuig zat , duchtte by alle oogenblikken voor eenig ongeval, en telde zich als eene bange
Vrouwe aan .
ZIMMERMAN, wiens Leeven , Werken , Uitgang en
Ge teltenis e wy dusverre ge chetst hebben , was groot,
zeer welgemaakt, hadt een vasten en gemaklyken tred,
deedt zich behaagelyk voor, hadt eene aangenaame lem,
de volgeestigheid zyner ziele chitterde ten ooge uit ; en
hoewel de Kinderziekte zyn aangezigt eenigermaate gechonden hadt , was bet egter legts in die maate , dat
zyn Gelaat daar door zo veel belangryker wierd, als zyn
vel in helderheid verlooren hadt .
Van 's Mans in 't Nederdaitsch vertaalde Werken.
hebben wy , in onze Lctteroe eningen , berigt gegeeven , en kunnen dezelve op ons B,iekenregister, zeer gereed, door de desbegeerigen , naage laagen en gevunden worden . Wy twy elden Been oogenblik, hun dienst
to zullen doen met bun cen Man to doen kennen, wiens
Leeven met opmerking to leezen niet weinig loi e tot nadenken gee t, en veele les en van nuttige toepas ing oplevert, ook voor de zodanigen, die zich in Leevenskringen
geplaatst vinden, anderzins wyd en verre ver chillende van
de Leevensloopbaan, die ZIMMERMAN betradt .
UIT-
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IN DE JAAREN MDCCLXXXV, MDCCLXXXVI,
MDCCLXXXVII EN MDCCLXXXVIII, DOOIZ
J . F . G . DE LA PCROUSE . UITGEGEEVEN
VOLGENS EESLUIT DER NATIONAALE
VERGADERING VAN DEN 22 VAN
GRASMAAND 1791 , DOOR M . L .
A . MILLET -MUREAU .

(Vervolg van bl . 75 . )
die agtigen aart der Inwoonde .
V anrendenvanverregaanden
Par-sch Liland heb ik, in myn voorgaand
, de doorilaandile

Reisverhaal
taalen opgegeeven . Dit
iluk verdient eenige overweeging .
Het is zeker, dat dit Volk het zel de denkbeeld van
Die tal niet lice t, "t well: wy daar van vormen . By hun
is 'er mis chien geene chande aan gehegt : maar zy wisten zeer wel , dat zy leelende eene onregtvaardigheid
pleegden ; naardemaal zy onmi1delyk de vlugt koozen, oni
de itra e to ontgaan , welke zy ongetwy eld vreesden, en
die wy hun zeker zouden hebben aangedaan, in evenredigheid van het misdry , indien wy ons eenigen langeren
tyd op dit Eiland onthouden hadden : want onze verregaande zagtheid zou onaangenaame gevolgen naa zich
hebben kunnen deepen .
Niemand, de verhaalen van de laat te Zeereizigeren geleezen hebbende, kan de Indiaanen van de Zrei,?sec voor
Wilden houden, in den volt}en zin dier benaarninge . Zy
hebben , daarentegen , vry groote vorderingen in Bechaa dheid gemaakt , en ik houd deeze Lieden voor zo
bedorven, als de om tandighe,wlkzyichget
plaatst vinden, toelaaten .
Dit onguntlig denkbeeld,
wegens hun , teunt niet op de onder cheidene Die tallen, welke zy pleegden, maar op de wyze van dezelve uit
to voeren . De grootlle Schurken in Europa zyn zo geveinsd niet als deeze Eilanders . Alle hunne vriend chapsbetooningen waren geveinsd ; hunne weezenstrekken drukten nimmer een gevoelen van waarheid uit ; en de man,
then men het meest moest wantrouwen, was de Indiaan,
ivien men op bet oogenblil . een ge chenk gedaan hadt ,
11 3
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en die zich bet volvaardigst vertoonde om 'er duiz :nd
kleine dien len voor to doen .
Met geweld braaten zy by ons Meisjes van derticn o
veertien jaaren , iii de hoope, dat wy iets your dezelve
zouden geeven : de wederzin, welken deeze jonge ,),rteis
beto-nden, woes uit, dat, ten deezen aanzien, b,et Landsgebruwk ge chonden werd . Geen een Fremsch,7ur''2 bediende zich van hot barbaai ehe regt, hem ge chor;r .e : ; ; en
indien zy eenige ougcnblikken aan deeze begeerren tier natuure voldoening gaven, was bet verlangen en de toe tem •
ming wederzyds, en de Vrouwen decd , --,, dzn eer[ten lap .
Iit hervond in dit Land a_le de Kun ten der Scc :,tCZt
Eilande,n ; doch ir.e t veel minder middelen om uezelve uit
to oe enLn, ter oorzaake van gebrek aan de ruwe lo len
daar toe noodia . Hunne Canoes hebben ooh dczel de ge .
daante ; dock ze zyn zamtnge leld uit zeer in'rlle plan .
ken, vier o vy voeten Lang ; ten meesten l .unnen zy
vier per bonen voeren . Ik heb 'er legts drie in dit gedeelte van bet Eland gezien, en bet zou my niet verwonderen, indien, wegens mangLi aan bout, 'er eerlang
geen een gevonden wierd . Dan zy hebben geleerd, zich
zonder dezeive to beheipen . Zy zyn in die kunst van
zwemmen zo uitgeleerd, dat zy, zel s als de zee het hoist
taat, tot op twee mylen a tlands van het trand zwem .
men , en, na land keerende, dikwyls, uit aartigheid, de
plaatzen kiezen, waar de branding der zee met het groot .
ile geweld op der oever breekr .
Her kwam my voor, dat de kust Diet vischryk is , en
ik gelco , dat de Eilanders meest van voorraad nit het
groerend ryk leeven . Hun voedzel be taat uit Aardappelen,
Ya ns, Bananas, Zuikerrier, en eene kieine vru ;;t, welke op de rotzen aan den zee .-:ant groeit , gclyk aan die,
welke gevcn?en wyrordt in den /Itlantr cIcu Oceaan , op
plaatzen, niet wyd van den Keerk ,in- gric ;en . Do weinige Vogels , veih e wy op et i :'lat3,_lu . .i't3 u - n , l :unnen
niet aarceme :kt worden ais l;en eg> :nu tot het u t eweren
van een aanmerkelyk deel des voedzels . Onze Zcelieden
ontmoetten 'er teen eeu Landvoael, en zel s de ZLevogels
zyn 'er chiars .
Dc velden v , nrden blykoaar met vry veel belci :ls bear.
beid . Zy pluhl.en het g,res uit, bn-v,,cn bet iii 1 :+, ;_ pen
zamen, verbs i 'en 't zel ve , en beruc 'Peri den : rnnd met
de as ehe. Dc Banana-boomen plantcn zy in c . . :e rechte
lyn .
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vert voor Schepen, die 'er landen, en daarenboven op Been
grooten a tand van de Societeit Eihanden ligt .
Ik heb ge prooken van een tocht landwaards in , ondernomen door den Heer DE LANGLE met zyn gemeld
reisgezel chap : Deeze Heer deedt bet volpnd ver lag van
2yne bevinding en wedeivaaren : „ Wy richtten onze koers
van bet Brand oostwaards, twee mylen ver na bet binnen te van bet Eiland . De wandelirg viel vry moeilyk
over heuvelen, bedekt met Volcani che teenen ; dan ik
ontdekte wel poedig, dat 'er voetpaden waren, langs
welke wy gemaklyk van huis tot huis konden komen .
Wy bedienden 'er ons van, en bezogten ver cheide gronden,,met Yams en Aardappelen bezet. De grond deezer
beplantingen was eene zeer vrugtbaare tuinaarde, die
onze medegenomene Tuinman ge chikt oordeelde om 'er
onze Zaaden in to doen groeijen . Hy zaaide 'er kool,
wortelen , maiz , enz . Wy deeden ons best, om de
Eilanders to doen begrypen , dat deeze zaaden wortelen en vrugten, ge chikt om te eeten, zouden voortbrengen . Zy begreepen ons volkomen, en weezen ons tertond de beste gronden aan ; de plaatzen aanduidende ,
waar zy lie st deeze nieuwe voortbrengzels wilden ge .
zaaid hebben . Wy voegdcn by de gemelde moeskruiden
de zaaden van Orange-, Lamoen- en Katoen-boomen, en
deeden hun begrypen , dat dit Boomen , en de andere
zaaden Planten, waren .
„ Wy ontmoetten geene andere Plantgewas en dan de
Papiet-Moerbezieboom (*) en de Miro a . 'Er waren ook
vry uitgettrekte velden, bezet met de Turn-Nagt chaduwe,
welke bet my toc cheen dat bier geteeld werd op landen,
reeds uitgeput door de teelt van Aardappelen en Yams .
„ Wy
WEIty, blykt, volgcns renousE, vcol in bevolking agterwaards gegaan *,e weezen , als mede in voorthrergzelen van den grond :
dit althans mag op, ;etnaahc worden ult hot aanmerkelyk ver ehil
tus chen de herigtcn dier twee Reizigeren . De Lerzer, , die begeerig mogt weezen o'n hun to vergelyken , raadpleege de Reis
van ItoccEWEIN, ten jaare 17a9, o
Pre ident Des ERO'SS van Lilt Well, gegeeven hee t, in zyne
Hi loire des 1ral'rbatisns aux Terres duilrales . F R . EDIT.
(¢) Mortis P«pyr ara , zeer veeivuldhg op apan, waar zy
den bast bereiden tot papier . Deeze bast, by uetlek veezelagtig
zynde , dient aan de Vrouwen op Loui iana tot hit inaaken van
verrch~ide w-rken van deeze diaaden, Hot hlid is ,oed um
Zydew ormen to voeden . Deeze Iiooin groelt thans in Frankr,3k .
. RDIT .
1'n
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„ Wy zetten onzen weg voort na hct Gebergte, dat,
choon van eene aanmerkelyke hougte , gemaklyk to beklimmen viel . 't Zelve is met gras begroeid . Wy be .
peurden geene tekens van eenigen wateritroom . Naa omtrent twee mylen oostwaards gegaan to hebben , keerden
wy zuidwaards na den oever, evaar wy den voorgaanden
avond geland waren, en op welken wy door onze Verrekykers eene groote menigte Gedenktekens gezien hadden .
Veele lagen omverre geworpen, en het bleek, dat de Inwoondeis geen werk altoos maakten om ze to her tellcn ;
andere tonden nog overeinde, met hal vertvoeste voet lukken . Het groot te, door my gemeeten, was zestien voeten
en tien duimen boo-, het bovenll:uk mede gemeeten, op
zichzelve drie voeten en Zen duim haalende ; dit is van
zeer poreu e Lava en gansch ligt : de breedte , over ae
chouders gemeeten, haaldc zes vocten en zeven duimen ;
de diktc aan het grondituk was twee voeten en zeven
duimen .
„ Een klein Dorp ontdekt hebbende, vervocgde ik my
derwaards . Een der huizen was drie honderd vocten ]an-,
en hadt de gedaante van een omgekeerde Canoe . Zeer
digt by deeze plaats zagen wy de grond lagen van vercheide andete huizen , welke niet meer be tonden . Zy
be taan ult eenen van gekloo de Lava , waar in holes
zyn, twee duimen over 't kruis wyd . - Dit gedeelte van
het Eiland kwam ons voor, in een beter taat van bebouwing , en vollcryker to weezen , dan de gedeelten aan
Cooks Baay gelegen . De Gedenktekens en Terras en wa .
ren 'er ook veelvuldiger . -- WVy ontdekten op eenige
van deeze Steenen , uit welke deeze Terras en zyn zaxnenge teld , eenige ruwe uithakkingen van Geraamten .
Wy zagen daar ook drie holen , met teenen gevuld ;
waar uit wy opmaakten, dat zy genieen chap hadden met
graven, waar in de dooden lanes . Een Indiaan ga cans,
door zeer uitdrulayke tekenen , to ver taan, dat zy de Lyken daar ter aarde be Liden , en dat deeze vervulgens
ten 1-lemel gingen .
„ Op het Zee crand vonden wy Pyramiden van tcenen,
zeer net ge chikt , bykans in dezel de gedaante als de
tapels kanrnkogels in cen Artillery-park . Wy zaun
cenige nren chen-bcenderen in de nabyheid deezer Pyramiden en v .,n die Standheelden, die alien den lug na de
zee gekeerd had •l en . In den tnorgen hadden W,wy zevc ;i
onder cheidene T erras cn b ; v-ct, op welke Bcclden ioii1I 5
den,
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den , ecnige no .; oveteinde, andere nedergeworpen , van
elk •m der alleen in grootte ver chillendo. Dc be cliadi .
gin . ;cn des tyds waren 'er moor o rein aan to zien, naar
derzclv,~r oudheid . Wy vonden naast bet verst atgele~
gent: een pop van riet, verbeeldende eene mcnsc : .lyke
gedaante , tien voeten hoog . Dezelve vr<, s gekleed in
een witte to e , daar to laude gemaakt ; bet huo d was
van eene natuurlyke grootte, main bet ly dun ; de leden
voorts in eerie vry goede evenredighe :d ; van den hals
ping een net, in de gedaante van een mandje , ovcrde'.:t
met, ecu witte to e ; het bleek met gras opgevuld to
tveezccn . San de zyde van deezen pop was het beeld van
een Kind, twee voeten lang ; de armen lagen kruislings,
de beenen hingen nederwaaids . Deeze pop lion niet veele laaren betlaan hebben ; inis chien was dezelve een
model van landbeelden , die opgericht zouden gewordeo
zyn , ten eere van de U K-,2on des Lands . --- Naby
dit z :itde Terras waren tw, :e Parapets, die eene ruiinte
bell )egen van drie-bonderd en vier-en-tachtig voeten in
de lengte, en vier - en twiutig in da> breedte . Wy waren
nit in that oin to bepaalen, o dit een vergaderbak
was voor water , o h .:t be inzel van den aanleg eener
iterk :te ; loch bet kwam ons voor, dat dit een onvolto3id
%vc .k was .
„ Onzen weg westwaards aan voortzettende, kwamen
ons rmtrent twiutig Kindeien tegen, die onder bet opzigt
eeni,o,er Vrouwan gingen, en den weg cheenen to nee~nen
na de huizen , van welke ik hier boven ge prooken hob .
„ lean het Zui 1 -e,nde van bet Eiland ontdekten wt'
den Crater o mo,d van ecn ou,le Vo1ano ; de grootte,
diepte en de gereg,elde gedaante verwekten onze verwon ,
de: in ; .
Dezolve hee t de gedaante van eea geknotten
Ke - -o1 . De boven le zyde, welke de groottle is, Meek
meet dan twee darden van eerie myl in omtrek to bebbe, , ; do henedenzyde mo ;en wt' berckenen , door to vcG •
onu h 1,a :a, dat de zyde van den legal met don pil e ti
hock van omtrent dertig Graaden maakt . Doeze taa .v ,-e
gro ndvla'.~te levert een volkotm n cirkel op ; do bodeni is
mce .as ig ; 'er zyn groote pnelen van versch water, welks
opper akte block boven hot watorpas der zee to zyn ;
de dieptz van deezen Crater is ten min len acht i:o •i dcrd
voc "Ill .
,,, Vader RECZVr-JR, die in den Cater ncd rdas': tee,
v_rb'aldc ons , dat dit mJ .eras omringd was met een-ige
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fChoone beplantingen van Banana- en Moerbezie - boomen.
Het blykt uit onze waarneemingen in het langs zeilen van
de kust, dat (en groot geJeelte daar van na den zeckant
inge1tort was, en dus cen 33nmerkelyke breuk in den
Crater ntaaktc; de hoogte van dcelC breuk is ccn der·
de vall den geheclen l\.egel, en de breedte een tiende
vall den opper -omtrek. lIet pas, 't welk uitgefprooten is aull de zyden van den Kegel; de moer3sr~n ~
welke men aan den boJem vindt, en de vrugtbaarheid
der omliggende landen, wyzen uit, dat de onderaal'ufche
vuurc:n aldaar, z:nts bngen tyd, uitge.bluscht zyn (*).
Dc eenige Voge)s, wcike wy op het EIland zagen , lintmoetten wy in 't diepst van den Crater.
" Dc avond noodzaaktc my om na de Schepen weder
te keeren. \Vy zagcn, digt by een huis, eene groote
m~nigte Kindcrcn,
die, op onze aankomst, wcgliepcn. Het Ii. h~en ons toe, (k[ dit huis de woonplaats w.!S
van aile Kil;llercil in dat Di1hiCt. 'Er was tc weinig
verfchil in dcrzdver oudenlom, om alle te behooren t(jt
de twee VrLluwen. die met de1'lelver oppasLinci bcl:tst
fcheencil. Digt by dit huis was een holtc in de :larde,
waar ill zy Yams en AardappcIen kookten, op de wyzc
by de Societeie Ei/(mdere!l gebruiklyk.
~, By ons wederkecreil a:m de Tent bood ik :lan drie
Inbuordingen de drie onderfcheide foorten van Dic![Cll
aan, welke wy veor hun be!lemd haddcll.
" Deeze Eilander5 zyn g~stvry: menigmaal booden zy
ons, onder den weg, Aardappclen ell Zuikerriet :lail;
doch zy lieten nooit eene ge1egcnheid voorby glippcn
om O!lS te belleelen, :lIs zy ht!t ol;gefiraft kondcn doen.
" Naauwlyks een ticnde gedeelte vJn het Eiland is
bebnuwd. De land~n, welke men ontgonnen heeft, zyn
aangekgll in een rcgelm~atig lallgwerpig vierkant. l'n
zonder een:~e omheinirg. Hct overige des Eilar.ds is,
geJyk ook oe top pen der berh.:n, met grof gras bedckr.
Het was in het regen· I;;ifoen, wanneer wy ons d;;~r bcvonden, en voig/!ns onze waarne.eming W:lS de a2rue tCIl
min11en een v')ec dicp donrwaterd. Ecoige holen op de
heuve)s bevattcn een weiniti versch water; duch wy Zl-

gen

C·) "

Danr is op den l(ant van den Crater, ann de zy..!c n1
de zee. (en HandbeelJ, by~.ans gehed door dell eyo vernit:l,\;
dit wyH uit, dat de Volcano, zints verfdldJI! ~I.:uwen, OPel.!'
hOliJl.n he~fc te

Lrandtn."
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gen nergens bet mingle blyk van een water troom . Het
land cheen van eenen vrugtbaaren aart, en 'er zou een
veel overvloediger groei weezen , indien bet we! bewaterd
was . Wy verkreegen van de Inwoonders geen bet min .
Re onderricht van eenig werktuig , by hun tot den akker - arheid in gebruik . Waar chynlyk teeken zy in den
gereed gemaakten grond, met tokken, gaten, en planten
op die wyze hunne Yams en Aardappelen . Schaars ontmoetten wy eenige Mimo as ; de grootite takken haalden,
over 't kruts gemeeten, drie duimen .
„ De waar chynlykte gis iug, welke wy konden maaken omtrent de Regeering deezer Eilanderen, was, dat zy
alien een Volk uitmaaken, verdeeld in zo veele Di tridlen,
als 'er Morais zyn , dewyl alle de Dorpen naby deeze
Begraa plaatzen gebouwd waren . De voortbrengzels van
den grond chynen gemeen to zyn aan alle de Inwoonderen van bet zel de Di lrid . En dewyl de Mannen
zonder eenige kieschheid de Vrouwen aan Vreemdelingen aanboden , is bet vry natuurlyk to veronder tellen,
dat ze aan geen Man in 't byzonder behooren , en dat
de Kinderen , als dezelve ge peend zyn , overgegeeven
worden aan de oppas ing van andere Vrouwen , die in
elk Di tri& belast zyn met de zorge om dezelve op to
voeden .
„ Tweemaal zo veel Mannen als Vrouwen kwamen
ons to vooren , en, indien de laatstgemelde niet minder
talryk zyn , hebben zy zich meer in hu s gehouden dan
de Mannen . De geheele hevolking mag op twee duizend ge chat worden . Ver cheide huizen , welke wy zagen houwen , en bet groot getal Kinderen , deedt ons
denken, dat bet getal eer toe- dan a neemt . 'Er is egter grond om to denken , dat de Volkrykheid grooter
was, toen men meer bout op bet Eiland vondt .
Indien deeze Eilanders verzamelplaatzen van regenwater maakten , zouden zy een der groot te onheilen van
hunnen tand verbeteren , en mis cbien hun leeven verlengen . Men ziet op bet Eiland naauwlyks den Man ,
die blyken draagt van meer dan vy en zestig jaaren
oud to weezen ; indien wy anders uit bet gelaat den
ouderdom konden chatten van een Volk, met bet well
wy zo weinig bekend ware . , en wells Ieevenswyze zo
grootlyks van de onze ver chilt ."
('t Vertrolg tier raa .)
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AANMERKELYKE BYZONDERHEDEN, BETREFFENDE
BET NOORD - AMERICAANSCH GEMEENEBEST .

Getrokken uit eene derwaards gedaane Reize,
geduurende de Jaaren 1 795 , 1796 en
1797 , door LA ROCHEFOUCAULTLIAN000RT .

(Vervolg van bl. 78 .)

eermaalen had onze Reiziger gelegenheid, om de beM
werking van de Ahorn boom -zuiker to zien , en
then aangaande veele waarneenlingen in to zamelen . On-

der anderen meldt by, dat de boomen, zo als zy in het
wilde groeijen, jaailyks ieder drie ponden zuiker geven ;
doch dat die hoeveelheid tot zes o zeven ponden kan
vermeerderd worden, wanneer de boomen, met behoorlyke tus chenruimten, in een bogaart worden geplant . Niet
alleen bekomt men uit het eer te zap van deezen boom
de zuiker, maar het tweede zap is zeer ge chikt tot het
bereiden van een aangenaamen Cyder-drank ; terwyl
eene derde tapping goeden wyn-azyn oplevert . De tyd,
op welken men dit zap bekomen kan , begint met deli
eer ten February, en duurt zes weeken ; doch zo dik .
wyls als bet in dien tyd regent o vriest , moet men de
dagen voor verlooren rekenen , en dus wordt de inzameling zeer gering, wanneer het zaizoen tegenloopt . Met
dat alles chynt decze zuiker een voorwerp van een voordeeligen koophandel to kunnen worden : dewy] , over 't
algemeen gerekend, twee per uonen , in e6n zaizoen, vy
o zes honderd ponden zuiker kunnen bereiden, en men
dus in that is bet produ& to vermeerderen , naar inaate
men meerder handen kan aan bet werk tellen ; zynde de
overvloed der boomen zo aroot , dat men niet ligt ban .
den genoeg zal kunnen bekomen , om ze alle to ge'
bruiken .
Onder de nieuwere ontginningen van onbebouwde gron .
den in Noord-America is die van den Heer William on
tie aanzienelyk te . Het grondgebied, 't Been men hem
gegeeven hee t, is aan den eenen kant bepaald door bet
meir Ontario, en aan de andere zyden, meerendeels,
door de rivier Gdnes e . Zyne geheele bezitting zal ong--

1 14

lVZONDRHLDEN

eveer tachtig Engel che mylen lang en vy -en-dertig
br,e I zyn . De eer te uitgavers, die be teed hebben moeten worJcn, otn e i eenen zo uitge tiel.ten grond jets to
begim;e a , zyn voo ;z,~ker onnoem4lyk grnot geweest : want
de yaanlegger hee t, ten aicn einde, bJbalvea bet aanleg .
gea van rydwegen na d ;, voornaam te nabuutige Steden,
nog eene rnenigte huizen en abrieken moeteti bot.wen,
ondler welke men zeven houtziagmolens en drie koornIlioilens telt . Ondertus che :i zyn hem reeds v`ah zyner
uitgaven verged,, door het verkoopen van aclitmaalhonderlduizend akers, op welke by ten mintlen vy tig duizend ponden terling hee t gewonnen .
Van bier bega zich onze Re :zigcr nlct zyn gezel chap
ra den beroemden waterval van Nia,ara, aangaande wel .
h ..n by , onder anderen , her volgende aantekent . De
v,oed, die uit bet meir Erie voortvloeit, verbreedt zich
ailengskens , zei s tot drie rnylen wydte by Chippava .
Thans vernaauwt by a.ich poedig, en loopt te ens
langs een bed van eene teile helling , tot dat by aan
de plaats des watervals nadert , op welke bet water met
de groot ~e iieiheid een val doet van honderdzestig voeten hoogte, die ech er in zekereu zin in tweeen ge plitst
is door een cilandle, 't ;een Lit den rots tcen uit leekt,
en hard genoe; is , om de woede vaa bet water geduurenJ e zo veele eeuwen to heuben kunnen verduuren .
I-let neder tortend water vcrdcclt zich, in zynen val, voor
een gedee ;te, in een damp , die verre boven de hoogte
van den val opryst, en zich zel s met de wolken chynt
to vermengen . Het overig water vormt , door zyne botzi :it;en tegen de rotzen , een geduurigen draaikolk , die
geheele wrakken van che; en , t{ammen van en worteide
bu-inien, en alle, lei arderc dirgen , op bet strand uit •
w_ rrit , die in bet water der meoi ;vuldige meiren en
i'vieren, welke bier, to zamen vereenigd, al's ter ned~i ( :oi ten , zyn verzani : Id . Peneden den waterval vernaguwt he, bed der rivier zich nog meri .elyl:, eveneens
ass o een gedeelte van deezcn ontze :t_,n jcn viecd was
verdweenen, o wegge lokt in de ingevvandlen der aarde .
Net gedruis , de kooking van bet onregehaaatig ge chokt
water, en eene verbaaz_nda ii_,l1i id der golvcn, houlen
as a, tot zeven o achst niyien benedien den waterval, ca
me°i kan eerst op een a iiand van negen mylen, zonder
i .- e clo7sheid, van den eenen oever tit den an~iereu vzaren . Nog is aanameri,cnswaaidig, dat bet water in zynen
val ,
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val, door do te ens aanhoudende voortgaande beweeging,
eene kromme lyn betchry t, dte cen vryen toegang, van
eenige voeten breedte , tus chen den voet der rots en
den waterval zclven overtaat . Hier kan men veilig wan .
delen ; doch men is 'er als a geicheiden van de geheele
waereld , terwyl hot water, door de groote dikte zyner
kolom, van vooren en van boven, alien toegang van verche lucht belet ; zo dat men nict lang in deeze zonderlinge grot kan vertoeven, zonder gevaar van to ttikken .
Na zyne terugkomst van de Nuordelyktte grenzen
van den Noord-Ainericaan chen Staat, bega zich onze
Reiztg_r na Masl'achusl~tts , eat kwam ziek to Brston,
van waar by , na zyne herliching, over Philadelphia na
de Zuidelyke Provincien vertrol, , alwaar by geheel andere zeaen on manieren ontmoette , zo veel ver chilende van die der Noordelyke Cewesten , dat by als in een
ander land cheen overgab :gt. Te Charl~.,stown vindt
men, in do hebbelykheden der inwooners, byna niets gemeen met die van Philadelphia , dan do wjelde in bet
aanrichten van prachtige gastrnaalen . De ver•m ogenie lieden, die hier woonen , zyn niet , gelyk in bet Nc )rden,
in eene geduurige bezigheid cm pun vermogen to vermeerderen, maar laaten hot bejaagen van winst over aan
do kooplieden, die hier zcer menigvuldig zyn . De eigenaars der plantagien verkoopen meestal hunne produ&en
aan de kooplieden ; we :ke geringe arbeid pun niet veel
bezigheid veticha t : zo dat zy hunnen meesten tyd aan
do vermaaken der zamenleving kunnen be teeden . Deeze landbouwers woonen zel s nret eons op hunne planta .
gion , maar vergenoe ;en zich, met dezel ve , van tyd tot
tyd , to gaan bc-zoeken ; terwyl zy hat verder bc •l uur
ammn een Dire&eur over laaten . Uceze vermog erode lieden
zyn dus meerendeels steeds to Charlestown , cn die weinige, welke andcrzins nog ci cp hut}ne landhoeven woonen , begeeven zich, geduurcnde hat beet zaizc en, oolc
na de Hoo ditad , om dus de gevaarlyke heete koortzen to vermyden, die , in de n :.buur chap der Rystvulden, zo menigvuldig en zo doodelyk zyn . Do kooplieden
dryven wel een uitgebreiden handel , dock laaten hunne
meeste zaaken ook al door gelastigden verrichten ; zo
dat zy
cells den nooc iaen tyd hebben , om deel to
yeomen in de rykelyke gastmaalen , de kostbaare theepartyen , do chouw pelen , en in de overige vermaaken , in welke alles , wat eenigzins vermogend is , Her
7ya
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zvn levee lyt . De meeste ryke inwooners van ZuidCarolina zyn in Europa opgevoed, en bezitten dus een
inaak en eene leiding in hunne bedryven, die meer met
de onze overeenkomt, dan met die der Noordelyke Americaan che Gewcstea . De vrouwen zyn bier ook leevendiger , en neemen deel aan alle de vermaaken der zamenleving , zonder dat bet haar tot oneere wordt gerekend. Dos is de Sex,- bier aangenaamer en geestiger,
dan to Philadelphia , doch mincer begaa d met choonheid ; 't geen voornaamelyk aan bet climaat moet wore
den toege chreeven , door welks ongun tigen invloed ,
zo wel mannen als vrouwen , poedig verouderen . Dikwyls zou men eene vrouw van dertig jaaren voor een
besje aanzien : terwyl de mannen, op bun vy tig te jaar,
reeds geheel grys zyn .
Schoon de invoer van Negers eigentlyk verhoden is ,
gaat dezelve toch leeds haaren gang , hoewel echter
dit verbod eenige verzachting hee t to wege gebragt in
het lot deezer ongelukkigen, welke men ter markt brengt
als os en o paarden . De teeds vernieuwde vertooning
van deezen koophandel, die ctoorgaans, vier o vy maalen
ter week, plaats hee t , maakt hun , die deezen handel
bywoonen , ongevoelig voor zulk een chandvlek des
menschdoms : terwyl bet dringend eigenbelang daar aan
den naam gee t van bet vry gehruik maaken van zynen
eigendom . Hoe onbillyk, intus chen , de Slaavenhandel
ook zyn moge, tot bier toe is men , in de meeste plaatzen van America , in de onmogelykheid, om zonder
denzelven de zaaken gaande to houden . Inzonderheid
hee t dezelve in deeze land treek plaats, alwaar de bezittingen van eene groote uitgebreidheid , en veelal verre van elkander verwyderd zyn . Veele eigenaars hebben
bier ver cheidene plantagien , die zy maar voor een gedeelte kunnen bebouwen , om dat zy alles met hunne
eigene Negers moeten verrichten, zonder dat zy elders
Negers o andere arbeiders kunnen buuren . Inzonderheid geldt dit bet Westelyk gedeelte des lands, 't welk
veelal be taat uit natuurlyke o door konst gemaakte
moeras en, die tot den rystteelt dienen ; waar door bet
land zeer ongezond wordt , en jaarlyks aanleiding gee t
tot kwaadaartige koortzen, die voor de blanken dikmaals
doodelyk zyn , doch de Negers zelden aantasten . Bet
Oostelyk gedeelte van dit Gewest is intus chen veel
hooger, en daar door gezonder . Hier plant raen gene
Ryst,
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Ryst , maar Catoen, Tabak, en Graanen van allerlei
aard .
Georgie is nog veel ongezonder dan Zuid-Carolina,
en daar door ook nog weinig bebouwd . Savannah, de
Hoo d tad der Provincie, bevat naauwelyks zevendui .
zend inwooners, en daar onder maar drieduizend blanken. In deeze Stad vond onze Reiziger geen gebouw
van eene zo groote uitgebreidheid en terkte, als de
openbaare begraa plaats : buiten twy el, om dat deeze
laat }e verbly plaats des menschdoms alhier berekend
is naar derzelver noodzaakelyklieid, van wegen de menigvuldige ter gevallen . De landbouw be taat hier voornaamelyk in bet bouwen van Catoen en Ryst : zynde
de kweeking der Indigo geheel to niet geloopen , en
die van den Tabak onlangs aanmerkelyk verminderd .
De vrye invoer der Shaven is hier nooit verboden geweest , en kan bier ook niet ontbeerd worden , zo lang
men geen middel weet to vinden, om den Rystteelt to
doen vervangen door bet bouwen van een gelykzoor .
tig graan , 't geen aangekweekt zou kunnen worden ,
zonder behulp dier ondergeloopene velden, die voor de
gezondheid der blanken zo doodelyk zyn .
Op de grenzen van Georgie woonen de Indiaanen, die
den uaam voeren van Chak Satins , Cherokecs en Creeks.
Men begroot bet getal deezer lieden op ongeveer vy en - dertig duizend zielen . Zelden leven de bewooners
van Georgie volkomen in goede vriend chap met hunne
koperkleurige nabuuren , en zy zouden ze gaarne na de
overzyde der Mis i ippi doen verhuizen . Ondertus chen
moet men erkennen , dat de Georgiaanen zelven de oorzaaken zyn der ge chillen , in welke zy met de Wilden komen . Deeze lieden zyn de ondeugend te van alien, welke de Noord - A tnericaan che Gewesten bewoonen . Zy veroorloven zich allerlei kwellingen, ciie tal ,
verraad , moord , en alle andere misdaaden , tegen de
inlanders, die zich dan wel eens, met eene ontemhaare
woede, wreeken , en zo wel hunne onderdrukkers ,
als derzelver geheele huisgezinnen, uitroeijen . Niet alleen laan de Georgiaanen een greetig oog op de bezittingen der Wilden , maar ook op die der Spanjaarden
in Florida, die bun zeer gelegen zouden komen . Hoe
zwak de Spanjaarden bier to lande zyn , kan men bier
uit genoegzaam opmaalcen , dat zy geen middel weeten,
om zich van bet noodige to voorzien, dan door tus chenMENG . z8oo . NO . S .
I
lkomst
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komst der Engel chen : hebbende Spanje, 't geen by .
kans ongeloo lyk chynt, aan twee Engel che 1\Iaat chap .
pyen bet uit luitend recht toegetaan, om West-Florida van al bet noodige to voorzien ; 't geen den En •
gel chen in banden hee t gebragt den geheelen handel in
vellen van bevers, otters, en van alle andere pelteryen,
tot zel s in Georgic.
In de Zuidelyke Provincien van Nonrd -America ontmoet men dezel de onver chilligheid voor bet beoe enen
der Weeten chappen , als in de Noordelyke Gewesten .
In de laatstgenoemde kan men dit toe chryven aan gebrek aan tyd , van wegen de onmaatige begeerte , met
welke een seder bezield is , om zich to verryken . Dan
daar deeze gouddorst in de Zuidelyke deelen weiqig be •
lpeurbaar is , mag men 'er zich over verwonderen , dat
de Weeten chappen , zonder welke een nieuw Land
nooit tot zyne rypheid komen kan , bier zo traag wor .
den beoe end . Men vindt wel bier en daar , in de Vereenigde Staaten , eenige Maat chappyen van Wysbegeerte , Geneeskunde, Fraaije Letteren, Landbouwkunde,
enz . ; doch deeze Vergaderingen houden geen gemeen chap
met elkander , en zommtge vergenoegen zich met den
blooten tytel , zonder Jets uit to voeren : terwyl zy
voorzeker veel dienst zouden kunnen doen , met bet
ver preiden van eenvoudige onderrichtingen over den
Landbouw, bet ontginnen van woest liggende landen ,
de Geneeskunde, enz .
(Ilet Vervolg en Slot hierna .)
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nagenoeg, z-') oud als de waereld . Uitet iteelen
tteekende glans en luister Iicten niinmer o , de oogen
R
ryds tot zich
trekken . Nauweder begeerlykheid en
is,

des

to

lyks verwier eene Maat chappy zich eenig aanzien o grootheid, o men vond 'er Dieven . Even dit zel de kan men zeggen van de Letterdievery : deeze that ook met de waereld in
oudheid gelyk . Zo draa be chua de Maat chappyen begonnen
l:ebben to be taan ; zo draa 'er nien chen gdvonden wierden,
die, door het aankweeken en openleggen van chttterende ver.
tandelyke vermogens , aan anc'eren den voorrang betwistten ,
zag meu, v .,n dat oogenblik a , Dieven, die zich met de ge.
1eer4
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Ieerde voortbreng elen van anderen veriykten ; en wel met
grooter vryheid en onbeichaamdheid , om dat D ; e llalen van
dat oort niet door tr .nge wetten, gelyk bet wegrooven van
eens antlers wettigen eigendom, wierden to keer ;-egaan .
Reeds in den uchtend tond der waereld, onderwund zich PRO'
IIETHEUS, JUPITER in bet vormen der menlchen na to boot en ;
ja, ow zyne heelden to meer chnonheida by to zetten en den
glans des Opper-men chenvorrners to verdonl,eren, (loop by teelsgewyze ten Hemel in, Dam van dear bet geheiligd vuur, om met
hetzelve zyne ruuwe aardklompen to bezielen . I oe ontzetttnd
ook zyne tra e geweest zy, echtcr hee t zy wtinigen a gechriIt . Allen denken w :1 aan den Cauca us , en den lever
pikkenden Gier ; maar weinig:•n bez : eii , dat zy ook deeze

trenge tra oe ening met bet groo : te retht verdienen . linmers, nauwelyks vertoont 'er zich , zel's in onze verl'chte da .
gen, eene choone HELENA, o men zier duizend MENELAUcSEN
en PARISSLN gereed , om die choonheid weg to vo<'rtn . en ten

hunnen gebruike to doen dienen . ll z chtelp,e Kraaijen, die de
a ;evallene o uitgerukte Pauwen-veder,n opraapen , en , met
dezelve opge ierd, n .ast de zyie des Pauws durven tappen,
hee t men in alle tyden gevonden , en men tre t ze nog daagEn dit hee t niet alleen
lyks aan, by alle be chaa de Volken .
plaats by weezens, die, door loeheid buiten taat om icts nit
to denken , alleen doer roetrz' cht gedrongen wordeu , met
vrcemden roo hunne chamdiheid to btdekken , maar zel s by
zulken, die bet meest op de etterdievery chelden, aanhou .
dend op hun cheppend vernu t op hunne ver landelyke verrn gens, noeven , en met de groot te verzekeringen betnigen ,
dat de vruchten van hunnen arbeid, welle zy der waereld ter
beoordeeling voorlog,ien, onvervalscht utt hunne ei„en hars eleder ver iert zich to -ar met den
nen zyn voort e pro :tn .
voorhanden zynd ° butt (*) . Wel is waar, dat een beleezen
beoorditelaar . even tetyk SOCRATES, die den boo m , ,ed van
den Wysgeer ANTHISTENES door de eaten vin zynen ge cheurden
mantel ontdekte, ook in laat is, dezulkcn, nu en dan hunne
verwaande bedriegeryen onder den news to wryvtn, en hunnen
trots to vernederen ; maar hunne ha'lt'tarri .•h eid, al worden zy ,
in Jlagranti dilil , betrapt, is even zo men tot bekentenis to
dwingen , als die t aced mori che lon,en, die , wtetende, dat
bet teelen, voleens de wetten van LYCURGUS geborloo d, dan
alleen maar chandelyk wa , , wanneer men van de daad Iron
overtuigd worden, zich licver, van een' ge toolen, en onder
zynen mantel verborgen Vos , her hart liet a knaagen, dan
zich eene bekentenis to i,iaten ontwringen , welke hem voor
altoos met bet brandwetk van oneer zou be tempeld heb
ben.
(•)

ouisque e /poliis recenthus ornat .
1 2
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ben . - Ceivoone dicvcn , door pyn en banden
noodzaakt, belyden ten laat(ten hunne wandaadtn : een Lctterdie
bekent nooit, en ontduikt this meestal die veracl - ting,wa,unede
by door her vonnis van alle zel cheppende Vernv ten moest
gebrandmerkt worden . Vluchtloos tiaehtte PHILOLAus den Godlyken PLATO zel to overtuigen, dot by deszelts werken I ai geplonderd, om zyne eigene met den roo to lo eeren ; PLATO
wist alien onderzotk van then cart btrhendig to ontwyken .
Men verweet ARISTOTELES in het openhaar, dat, zo DEMOCRITUS
en andere Wysgeeren op tonden , om hunne eigendommen ,
waarmede by zyne Schri ten oppronkte , van hem to rug to
vorderen , 'er nmets dan bloote geraamten zouden overbiyven :
bet ging met hem , als met den Dichter MENANDER , wiens
boeken , choon door CRATINOS en ARISTOPHANES , om Letterdievery, ernhg aangeklaagd , evenwel , om dat bet moeielyk
valt, in zaaken van dat oort , rechtvaardig to betls en, de
gerechte ira , door allerhande uitvlugten , wisten to ontgaan .
Ja, al londen, b . V ., RACINE, CORNEILLE, THOMAS, VOLTAIRE,
tnz . uit bet kille gra op , om veele onzer hederdaag che
Nederland che Dichters voor den rechtbank der genie to daagen, als hebbenie zy de voornaam te choonheden, met welke, zo wel hunne Toneelwelken , als andere in groot getal
vervaardigde Gedichten praalen , van hunnen akker wegge to .
len ; al riepen zy hen met eenen doodbiee' en mond toe , Ego
Yirgilius eci, Wit alter honorern, altoos toch zouLn zy blyven
beweeren , dat deeze vruchten, op hunnen eigen grond ingezameld, hen in wettigen elgcndom toebehoorden , en zouden de
klaagenden met een' champeren lagch a zetten .
'Er bly t
dus weinig hoop overig, om eene mtsdaad, van den aanvang
det w icrnld reeds begaan, en tot op onze tyden toe, met zo
groote onbe chaamdheid , voorrgeplant , immer utt geleerde
iaat chappyen to kunnen weertn , en de lelyke Kraaijen to
belettetl , om , met ge lolene vcderen omhangen , zich onder
den taati,- ;en troep van choone Pauwen to Inengen ; evenwel
wil ik bet waagcn, !'er mogt no .- lets aan hunne bekeering
to doen zyn) um iets to nedel to iellcn , wajr aan de
Letterdiev,;ry zich kan ptegelen . o Gy ! die even met de
Werken van d° gtieerd(te Schryvercn omij-rirgt, als de Dwin .
geland DIONVSIUS met zyne Vrienden , die by . volgens bet
zeggen van D1,'GENES, be chonwende als wynzakkcn, zo long
lecks eenig aal,zten voor d,z, :l,e beheld, als zy eenige lekkere rppen bcwaan'•e n, en zl'nLr wellust kondtn bevoiderlyk
zyn ! Gy, die , ah vraatzieke Har r,yen , op vreemden roo
verhit, alles , wat gy kung , medevoert , ell wit uwe roo zucht niet kan weglkepen , vera;ruist en verdel, t ! Gy! die ,
zel , door logheid ell bekrompenheid , a i vertland , butt( n de
mooglykheid g, .tleld, om op tenlgu eclhciool ;tn„ cn aan~piadk to
maaken, de V erken van geILelde en v .ndingtyke Vernu ren
cer-
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eerloos be leelt ; hunncn luster door uwe woorden bezwalkt ,
otn uwe gewaande grootheid to meer to doen a tteeken,
en, door gehuurde en geroo le choonhedcn , het oog der
waereld to verblinden ( )
wat toch is uwe bedoeling?
Beze t gy met, hoe laagh irtig uv be taan zy? hoe verachtelyk dit u maakt in de oogen van Kern ers? Weec gy niet ,
gelyk PLUTARCLUS z,gt, dat het allereerloost is, uwe grootheid
to bouwen op de putnen van hen , die de erk le hand tot
uwe verhe $ng hebben geleend ; dat gy volmaakt gelyk laat
met den verachtelyken itierendte , welke den Arend verliet,
toen by door vermoeidheid niet meer kon vliegen? Weet gy
niet, dat het misdaadiger is, den letterarbeid van a getlorvene ver landen zich toe to eige'ten , dann hunne as che en
chimmen to ontrusten ? Zo uwe vrortbrens elen eens die
waarde bezaten, dat zy de aandacht van waare Kenners konden trekken ; zo gy cens in laat vwaart, om eigene en onverhoonheden op to dis i.hen , hoe zoudt gy dan to
men~de
Inoede zyn, wanneer andcren die voor uwe oo ;;en weg!lalen,
en uwe paerlen mi,,brttlkten , o1n hunne dote kroonen op to
ieren? Zoudt gy met van i'pyt en verontwaardiging in uwe
ziel verteeren , en, gelyk II UCRATES in dierr,clyk geval , uw
leeven in z-_ltsverveellrg rond!le,pen ? En ty lchaamt u niet,
andcren dit grievend eed . . ;n to c'o_n, en, wat g y in anderen wraai .t , met cell ("` vcth1Q.c c t gelaat to vertichten? Duizenden van ver lorvene Ver,Iut .,:n roepen, als ck Zo n :Pg pleeken, klaagende uit het ombcr g1 at :
Post aliquot wea 1 egna virlens mirabor aristas .
Irnpius hac tare culta notalea miles habebit
Barbarus has getes g
---- en quc s eon evirneis agrosr
In ere nuns IIIeliboee pysos, posse ordine vices (t) .

Evenwel lopt gy uwe ooren voor die ldaag em, gelyk TLYSszs dezelve lopte , om nit t verlokt to warden door den betoverenden Sireenenzang ! Zo verre, zest rLINIUS, gin , weleer
de achting en eerbied der oude Schilder~ voor hunne ver lorvene Medekunllenaars , dat zy het voor eene heilig cheunis hielden, iets aan hunne nazelaatene Kunst ukken to veranderen, al was het zel s , dat een vethaaste dood lien had belet , de laat le hand aan dczelve to leggen . Volgt deeze lo lyke be cheidenheid na, liever dan voor hct oog van andcren
met geleenden glans to pryken . Hee t de natuur u de noodige
krachten gew,;igerd, orn in ecnig vak van geleerdheid to chitteren , dan is het veel edelmoedtger, zyn onvermogen openlyk to belyden , zyn' chrylust to beteugetell , dan, in trot chen
waan ,
(*) Convealase juvet praedas, et vivere rapto . ( ) Vino . Eclog . I .
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waan, de natuur geweld aan to doen , en, terwyl men nauwelyks op de voeten kan laan, met ICARUS naar de zon to willen
opvliegen, op door kunst gemaakte o geroo de vleugelen ; o
den Loon des Nachtegaals to willen nazingen , daar men lechts
als een Uil kan kras en. De natuur hee t haare gaaven onder cheiden, en met ongelyke maate, uitgedeeld ; al wie derzelver in praak vrllgt , i, pryzei,swaardig. 't Is lo lyker met
BOILEAU to zeggen, els men geen vonkje dichterlyK vuur in
zyn hart voelt glooren : Pour moi Phebus el ourd, et dpolion e 1 mort : dan den Zangberg to ontluisteren , door de
choonheden van oude en laatere Dichters als eigene uit to
venten .
Welligt verbeeldt gy u , dat gy, choon met eens anders
verdieniten uitgedost, evenwel bet oog der men chen zult verblinden , en de waereld van uwen roem zult doen gewangen
gy bedriegt u grootlyks
gy hygt naar grootheid,
en zult niets dan chande en oneer Inzamelen .
Hoe duur
hwam PSACTON zyne roekeloosheid en verwaandheid niet to
itaan, toen hy, lechts met men chelyke krachten bedeeld , bet
werk van den On ter elyken wilde verrichten ! Hoe noodlottig was bet uiteinde van ICARUS , toen by , met verachting
van de wyze les en zyns Vaders, de hlaakende zon to digs
naderen wilde! Dietgelyk lot toe t alien , die huiten hunnen
natuurlyken pheer pringen, en op een anders roem hunue
grootheid poo ;en op to bouwen . Overal champer a gewezen ,
met vernedering en verwytingen overlaaden , voor een voorwerp van pot en algemeene verachting gehouden, durven zy
van ichaamte nauw de oogen op laan, even gelyk de E el by
PHAEnRUS, die, door den terken wind van zyne leeuwenhuid
beroo d, door welke by onder de landlieden chrik en zidderlng
had ver preid , zjnen roekeloozen trots met een dubbeld getal toll l igen moest boeten .
Nauw ver chynt 'er een
Werk in bet licht , van welken aart ook , o men ziet een
droin van ARCHIMEDESSEN in de weer, om to beproeven , o
onder bet chitterend goud ook eenige vermenging van geDe CRATINussEN rusten
ringere metaalen gevonden worde .
niet, voor plat zy de versch ultgekomene Werken, als bet ware,
op de pynbank hebben gebragt, om de Schryvers eene onbewimpelde bekentenis o to pers en . De honderdoogige AttcussEN gluuren aanhoudend in bet rond , en gispen , met
eerie onverbidlyke ge trengheid , de kleen te eilen niet atleen, maar tcvens den gering len Die lal . A1 bee ., men dan
de behendighetd in bet ileelen van den be aamden cACUS ; at
is men, gelyk by, op ailerhande listen en hedriegeryen a gericht , vroeg o laat weet de cen o andcre nERCULES den
roo to ontdekken, en den dander loon naar werken to vercha en .
Streelt u dan niet wet de blyde hoop, verachte
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telyke Letterdieven ! dat uwe w mdaaden lang in het duister
zullen blyven . Ontrukt vry de ichoon le plaat en aan HoRA.
TIUS,

VIRGILIUS ,

RACINE,

CORNEILLE, VOLTAIRE, OM

chen : zwygt vry van hunnedezlvinuwWerk tolas ver .
dien ten, om grootsch to gaan op eenen kort tondigen ]o ,
welken bet l'ubliek u , in zyne eer te verbystering , toe.
2waait
Renmaal zullen zy tegen u getuigen : eenmaal
zal hen recht wedervaaren voor den be cheiden rechtbank der
onpartydigEleld! i .n zwygen zy ; dan zullen uwe eigene Werken
tcgen u Ipreeken, en een hillyk vonnis over uwe verdien lea
itryken ! --- Vaart maar voort, zegt MARTIAAL tegen hen,
die zich zyne vindingen toeelgenden , om den edelen eernaam
van t)Ichter , by de kie che Romeinen , ten zynen kosten , to
verwerven : uwe Weiken zullen u eons vraagen :
Is 't niet eons anders roo , waarmee g' u hebt verrykt ?
Is 't niet eens antlers goed, waartnea gy laatig prykt?
't Is nutloos , u voor 't recht to daagen ,
Verntits uw werk u zel van die /lal overtuigt (I) .
't Is edel, (ilc beken het) zyne krachtig le poogingen aah to
wenden , ter uitbreiding en aankweeking zyner veraandelyke
vermogens
't is roemryk , door geleerde Schritten, den
kring der Weeten chappen uit to breiden , en , langs lien
weg , zynen naanl aan de laattte nakoomling chap aan to be't Verdient lo ,
de voet tappen onzer grooter
veelen
voorgangelen to betreeden, en het poor , 't welk naar den
Tempel der Wysheid leidt, verder to vere enen
Maar
zo hier toe de vereisch , e krachten ontbreeken, en de natuur
ons minder gunt}i ; btdeeld hee t met uittleekende zielegaa .
ven, is het veel lo lyher , zich zclven niet als Schryver aari
bet Publtek to ' iilen opdringeu , dan , met eenen geleenden
tooi , deszel s achting en eerbied o to verges . Schri ten, al leeken zy in verhevenheid en raaiheid_ o by die van
Geleerden van den eer ten rang , zo zy lechts op het •e zond
verilar.d gegrondvest zyi . en met Gene eioene, o ngekun tet .
d e voordragt pryken , erlangen altoos een heusch onthaal
daar , integendeel , de Letterdlevery , vroeg o laat , die
behandeling wedervaart , welke de trot chewan ogd
cooed verdlenen . De uitmuntende Dlchter MAL,ILIUS chree zich
altoos deezen lelregel voor :

'k l1,"

(* bidice non npes e,2 nostris, 'sec virdice br'ris,
S :ut Guar; t licit;u, tahi, :ua pagtna ur e3 .
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'k Ml nimmer iemands wet k be leelen .
Ik plant, ik oogst van e°g, n grond .
De vrucht, die bier to was en lond,
Zal ik der waereld mededeelen (*) .
Deeze be cheidenheid en ingetoogenheid
trekken ieder ten
voorbeelde ; deeze les verdient met guldene letters ge chreven to worden voor h .t oo ; van ells, die, door chri telyke
o mondelinge voordragt , zynen letterarbeid aan de algemeene beoordeeling aanbiedt . Dan zou gewis die vloed van
Boeken, die ons daaglyks over troomt , minder worden . Ge.
rirgere ver tanden, onbekwiam om de geleerdheid met nieuwe
iyindingen to verryken , zouden de geleerde voortbreng elen van
anderen gebruiken ter leeringe en aankweekinze hunner ver,
miogens, niet om, met dezelve belachlyk opgetooid, voor het
oo g van -bet Pubiiek to pronken ; en de waare geleerdheid
zou door haaren choonen glans to helderer ch,tteren , eii
met algemeene goedkewing vereerd en ont angen worden .
Ed

Am lerdam,
Jan . x8oo.

En .

(*) Nostra loquer . Null! rerun: debebimus or a,
Nea urtum , ed opus ven:ee.
MAN. Lib . I .

OOSTERSCHE

GRONDREGELS

EN

SPREUKEN .

en chen Leeven is een Dagboek , in 't welk geene ,
dan braave en lo lyke daaden, behoorden to worden
opgetekend .
Uwe Ouders verheugden zich by uwe Geboorte , terwyl
gy chreeuwde . Lee dan op zulk eene wyze, dat, daar gy
vrolyk zyt in 't oogenblik uws a ttervens, anderen moogt zien
we en en .
Vie van beiden aan chouwt de Hemel met bet meeste genoecen
den Ryken, die een zegen voor den Armen is,
o den Armen , die den Ryken niet benydt ?
De legt te van alle Vor ten is by , die de Boozen met
hoope treelt , en alleen chrik verweltt in den boezem der
Braaven .
De Wereld zou verlooren gaan , indien 'er geene dan Ge
leerden waren .
Eenmaal wee over den Man , die van alles onkundig is ;
maar zevenvoudig wee over hem, die, wanneer by w,-et wat
reit
s
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reit en goed is , in eenige betrekking , lrekkende tot bet
welvaaren en geluk des Menschdoms , betgeen by weet Diet
daadlyk to werk lelt .
Vor len kunnen Diets goeds doen , zonder den raad der
Wyzen en Braaven ; maar de Wyzen en Braaven kunnen
gelukkig weezen , zondcr de guest en be cherming tier Vor len .
De braa lcn onder de zodanigen , die onder de Kinderen dcr Men chen Grooten genaamd worden , zyn de zullien , die vermaalt cheppen in bet gczel chap der Ver landigen en Braaven .
Hut lcgt lc character onder ban , die
men met den naam van Philo ophen vertert , is dat van den
N1an , die alleen de Vriend chap dcr Grooten zockt.
Wee dat Volk, by 't welk de Jonge-lieden reeds de Ondeugden der Bejaarden hebben, en den Bejaarden Dog de Ongeregeldhedcn der Jeugd aankleeven .
Het rustloos gedccite des Menschdoms mag men in twee
dtcicn on lcr chuden
In Men chen, die zoeken en Diet
kunn,. .i vinden ; en de zodanigen, die vinden en Diet weetca
to gen!tttn .
Len Me,,sch kan zonder Brocder, maar Diet zonder Vriend,
leeven .
I)e wecz ;n!yke WW%ecs is by niet , die zynen Vader verlooicn ha t ; maar hy, d!e van zynen Vader geen goede Op .
voc, iii vcrkreeg .
iet ~s met ecn gcuit Woord even eons als met con a ge chootcn Pyl : de laat ie , cens a g chooten , keert Diet tot
den Boog to rug-e
; bet ecille 1,ouit Diet weder op de
Lippcn .
Bet Geheim, my tocvertrouwd, is myn Slaa : my eers
ont nahpende, zou bet myn Me .ster worden .
Wanneer cen bgt volvocrbair werk to doen laat, waaroin
zeit ;_y dan overto111g,: n,i-'d'clcn aanwenden ? Waaroin een
Peek opvatten , als cen Naalde het veriigten kan?
Under arse onder chcidene oorten van Haat is die van een
Ny . igtart de onveizoeniyk te . Deeze is con ongeneesbaare
krnkcr .
Geduld is de lcutel voor ell.e dour, en hot geneesmiddel
tegen ailen hwaad .
Ongedold onJer drukkend Teed is do diepte der vcrdrukking zelve .
Dc Kat is een Lecuw voor de Muis ; maar deeze legts een
Aluis voor den Tyger .
Honden bla en tcgen do Alaan ; maar de Maan bly t des ondanks ongelloord chynen .
De Dcurwa .:ter aan tie poort eens Zotten Mans mag altoes,
trcr waarhc d, z° gen : Daar is niemand t'lniis .
Indien iemand u 7,p-,t , dat een Berg vin plaats verwiselde, gy moobt d,t gelocv .n ; maar, inlien itmmd u vermeldt,
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meldt, dat een Man ,
tondt, zyn Cbira&ter
enaar der tegenoverge
geen bet min e geloo

ANECDOTE

VAN

die langen tyd eene Ondeugl ten diea le
gcheel veranderd hee t , en pen beoetelde Deugd gewurden is, laat daar aan
.

DEN

BEROEMDEN

MONTESQUIEU .

en Heer, to Mar eilles zich bevindende, huurde een Boot,
E
met oogmerk onw 'er mede voor vermaak to zeilen . Hy
geraakte in ge piek met de twee jonge knaapen ,

aan welken
bet Vaartuig toebehoorde .
Onder dit praaten ontdekte de
Heer, dat zy beiden geen Vaarensgezellen van beroep, maar
Zilver mits waren, en den tyd, then zy van hunne beroepsbe .
zigheden konden uit paaren, op deeze wyze be teedden om iets
meer to winnen.
De Heer ga deswegen zyne verwondering to kennen , en
chret dit gedrag aan inhaa!igheid en chraapzugt toe.
Een
hunner voerde hem daar op to gemoete : „ Ach . myn Heer!
• indien gy de reden wist van dit ons doen , gy zoudt bet
~, aan een edeler b .ginzel toekennen . Onze Vader, bezorgd
„ ow zyn Huis en Huisgezin voor to taan , verzamelde ahc s ,
• wat by bezat, byeen, en kogt een Vaartuig, met oo,ucerk ow
„ op de kust van Barbarye handel to divven : doch , onge• lukkig door een Zeeroover ontmoet en genomen, werd by
• na Tripoli gevoerd, en voor Slaa verkogt .
Hy hee t
„ ons geichreeven , dat by in handen gevallen is van een
• goeden Meester, die hern met alle menschlievendheid behan• deli ; maar dat de orn, tot zyn Losprys gevordeid , zo grout
~, is, dat by Dimmer in laat aal weezen , die to verzamelen .
„ Hy voegt 'er by, dat wy daarom alle hoope , van hem
• immer weder to zullen zien, moeten laaten vaaren , en ons
• to vrede houden met to weeten, dat by zo veel goeds geniet
• als zyn ta , tt gehengt . --- Om eenen by ons dieibemin• den Vader aan ons<_Iven en zyne Famriie weder to gee .
• ven , doen wy ons best , om alles , wat in ons v ermogen
• is , can to " enden , tot bet zamenbrengen van de om tot
„ zyn ~ osprys nood'g , en wy chaamen ou,s mer, by w,'len
• V.tarensgezellen to weezen ." - Zeer getro en voerde z:c.li
die Heer over dit eenvoudig berigt, en deedt hun, by 't bee Den gaan, een ruime gi te .
Eenige maanden naa dit voorval zaten de beide Broeders
in hun Winkel to werken , en vonden zich verrast door de
t'hu;skomst van hunnen Vader , die zich in hunne armen
wierp te ens zyne vrees to kennen geevende, dat zy op gee• rechnnaatige wyze gekomen waren wan het Geld tot zyne
Irerlos ing becaald : want de om was to groot ona door hunne be2

e Heer to
D' leezen van iemand to
onsleggen
geheelbyonbekend
den Koning to
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2igheid to kunnen worden overgegaard . Zy betuigden van
de geheele Vrykooping onkundig to weezen, en konden alleen vermoeden, dat zy huns Waders verlos ing hadden dank
to weeten aan den vreemden Heer, wiens edelmoediglleid zy
zich nog leevendig herinnei den .
Naa den dood van MONTESQUIEU vondt men onder diens
papieren een ver iag van de geheele toedragt deezer Vrykoopinge, en van het beleid, door hem gehouden, om dit Geld na
Tripoli over to inaaken . Het gee t genoegen, zulk een weldaa .
dig bedry
; maar
dit genoegen groeit zeer aan, wanneer wy die vereeniging van
Deugd en groote bel;waamheden aancre en in een Schryver zo
beroemd als MoNTESQUIEU .
ANEEDOTE VAN DEN HEERE DE LA MOTHE , BISSCHOP VAN
ORLEANS .
: LA MOTHE , Bis chop van Orleans, was een
Kerkvoogd van uit teekende verdien te en zeer voor.
beeldlyk gediag . De Ondeugd zelve deedt hulde aan zyne
deugden. Wanneer aangelegenheden, de Fran che Geestlykheid betre ende, zyne te,enwoordighcid to Parys vorderden,
was by gewoon , een bezoek o
Ver/ailles. LODEWYK DE XV en zyn Zoon de Dau yn , zo
ras zy ver londen , dat by in de Antichambre zich bevondt ,
gingen hem onder den drang der Hovelingen zoeken, en brag .
ten hem in bun vertrek . Naa met den Kerkvoogd een geprek to hebben gehouden, 't welk de Koning en de Troons .
opvolger zo lang mogelyk rekten , deedt LODIaJYK in eigenn
per oun hem uitgeleide , en , by het ncemen van ai cheid hem
omhelzende, plagt by to zeggen : „ Bis chop, bid Gad voor
„ my : want gy zyt een Heilige onder de men chen ." Met
eene recht Engelagtige godsvrugt en lrcnge zeden , paarde
deeze Kerkvoogd cene vrolvkheid van geest en aangen-.amheid in de verkeeriug , welke hem alter harten deedt winners . Op zekeren dag , als zyne beurs , welke inderdaad
die der armin was , ledig was , vernam by , dat de Intendant van .miens aan de aanzienlyk te Vrouwen der Sta,1 een
pragtig Ball zou gerven : die gelegenheid nam zyne werkdaadige welwillendheid to baat , om zyne beurs to vullcn .
In plaats van ter ruste to gaan , laat by , 's avonds ten
tien uuren , zyn rydtuig in pannen , treedt 'er in . en beveelt zynen dienaar , na het Hotel van den Intendant to ryden . By 's Bis chops aankomst hadt bet Ball pas een aanvang
genomen ; de Vrouwen , alien pragtig gekleed, zagen den Kerkvoogd
D
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woogd niet , o zy namen de vlugt , in ver cheide vertrek.
ken van het Hotel zich ver chuilende. Om een einde to
maaken aan deeze verwarring, verzogt de Intendant den Bischop , in een ander vertrek to gaan , orn alddar to hooren,
vat de Kerkvoogd mogt to zeggen hebben . „ Ik heb u nietc
• to zeggen," hernain de braave man ; „ ik ben tachtig laaren
~, oud , en heb nog nooit een Bail g,z , en ; hierom heb ik
„ my herwaarts ,,begeeven ; heb derhalven de goedheid , de
• Dames wederom by elkander to rorpeu ." Met moeite wordt
het vel trooide en ont lelde gezel chap van nieuws byeengeb ragt. Ten laat len chaaren zy zich rondonl den Bis chop ;
zyne vrolykheid doet haar moed cheppen ; zy nodigen hem
om to danzen . „ Gy danst, Dames ," prak de Bis chop,
• en ik zie het met verinaak ; doch, onder dit alles, zyn my„ ne armen zonder brood , en zwemmen in traanen . 't Is de
• zaak van hun , die hun vermaak neemen, hunne traanen op
• to drongen . Ziet hier hunne beurs," voegde 'er de waar„ Wy
dige Bis chop neveps, „ gy ziet dat zy ledig is ."
• zullen die vullen, Mynheer," hernamen de Vrouwen, „ doch
• onder voorwaarde dat gy met ons zult danzen ." Ininiddels
gnat de Beurs rond, en keert tot den Bis chop met eene aanzienlyke omme to rug . Thans wordt de Prelaat uirgedaagd om
to danzen . „ 't Is waar ," zegt by , „ dat ilt hec beloo d heb ;
• doch ik heb vergeeten 'er nevens to voegtn , dat 'er twee
• dagen in de week zyn, op welke ik niet kan danzen . Laat
„ Thugs• ik eens zien , wat dag bet heden is?"
• dag, Mynheer," was bet antwoord der Vrouwen . -„ Waar .
• lyk , het doet my Teed," prak hierop de Bis chop ; „ want
• deeze is ongelukkig een van de dagen , op welke ik niet
• kan danzen . 1k moet my derhalven van myne belo te out• laan ; maa : gnat gy uweu gang ; en ik wensch u alien een
• goeden nacht."

LAAGREID EN

SEUIPENDE VLEITAAL VAN DEN CARDINAAL
DE POLIGNAC .

Lets kan tre ender en tevens kwellender weezen, din de
N
laagkruipende Vleijery to zien, waar toe Mannen van Vernu t en Bekwaamheid zich omtyds vernederden . Wanneer to

,

XIV zyne pragtige Tuinen to Marly aan den Cardinal DE POLIGNAC vertoonde , ' erden zy , order die wande .
ling, overv2llen door een Regenvlaag
Do Koniag ga zyn
.
leedweezen to ver tain , over bet nadeel , 't wAk 's Cardinaals
Kleeding door then Stortreeen ziu lyden . Ih! Sire, la Pluie
de Marly ne mouille pas! „ O,:h ! Sire, de Regen van Manly
• maakt niet nat!" - Hoe zeer veigit to deer geleb .nh_id de
Schryvver van den .4nti • Lacs• :tins z'c'I z i P ~!
DEWYK DE

ME NG EL WE R K,
TOT FRAAIJE LETTEREN, ICONSTEN EN WEETENSCIIAPPEN, BETREICICELYK .

V E R H A N D E L I N G
O V B R D E

4LGEMEENE STELLIGE GEBODEN

ZI.

(Vervolg en Slot van bladz . 93 .)
Nvrat
NV
at

nu, in de tweede plaats, die lellige IVetten
, welke, volgens veeler gevoelen, tertond naa den Zondvloed zyn voorge chreven, deeze kan
men in zekeren zin algemeen noemen, voor zo verre zy
nan Noach en zyn huisgezin gegeven werden, weike in
dien tyd, naa de overtlrooming der toen bekende Waereld, het gehcele menschdom uitmaakten . Doch wil men
die bevel-In insgelyks betrekken tot de volgende Ge .
ilachten , zo dat zy in een cigenlyken zin ook ons zouden verbinden , en uit lien hoo de die geboden algenicen noemen , dan krygt deeze zasak eene geheel andere g2daante, en dan worth het moeilyker, daar aan het
zcgel der goedkeuring to hangen .
Volgens de opgave der T abb~ ncn waren 'er zoven Wet .
ten van then aart, welke wy alien niet zullen npnoemen,
dewyl 'er lechts twee onze opmerkin verdienen, van
welke alleen in de H . S . gewag gema2kt w or .i r .
De cer ie deezer Wetten belielst een verbod wegens het
ecaen van bloed.
De andere Wet hee t hair opzigt op de ilra ecns
me nlchenmoorders .
Het eer(te gebod komt voor , Gen . IX : 4, in deeze
woorden . 41 wat zich roeri , (z _gt God aan Noach)
dat levend is, zy u tot pyze ; ik heb het u al gee?even gelyk het groene kruid. Doch ha ylcesch met zyne ziele,
(d . i .) met zynen bloede, zult gy niet ecte;a .
'Dr zyn voornaamlyk twee ondcr cheidene uitleggingen,
wet.
MENt . 1800. NO . 4 .
K
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welke de geleerden , aan weerszyden door getuige.
nis en der Rabbynen ge terkt, van deeze plaats opgeeven . --'Er zyn 'cr , die meenen , waaronder de geI_erde SELDtN (1) , dat bier bet eeten van raauwe en
lloedi ; e vleeschbrokken , welke van levesade Dieren a gechcurd werden, verbuden wordt . Schoon de grondtext
en de Griek che overzetting beide met deeze opvatting
wel zyn overeen to brengen, zo laat bet zich toch bezwaarlyk gelooven, dat dit verbod zou zyn ingericht onr
eene barbaar che wreedheid to voorkomen , welke nimmer, zo bet al mooglyk zy, dan by de allerontmenscht te
Volken zou kunnen plaats hebben . .I-Wy voegen ons dus
liever, met DE GROOT, by anderen,die in deeze woorden
alleen een verbod van 't bleed eeten vinden, en dezelve
aldus opvatten : 'Er wordt gezegd, Gy zult geen vlcesch
ecten met zyne ziele, en ter opheldering bygevuegd, dat
is , met zynen blocde ; waar mede dan to kennen gegeven words , dat bet wel geoorloo d was, vleesch to
ceten , doch naa dat bet eerst van 't bleed gezuiverd was,
als zynde daar in de ziele o bet leeven , volgens een
overoud gevoelen, gelyk uit overvloedige zo wel Joodche als Heiden che getuigenis en blykt, welke door de
Uitleggers worden aangehaald .
Wanneer men de woorden op deeze wyze verklaart ,
dan komen daarmede zeer juist overeen ommige plaatzen, welke in de Wet van Mo es voorhanden zyn, waar,
in 't byzonder, den I raelieten, in 't algemeen, bet eeten
van 't bloed (en niet alleen bepaaldlyk van dat der O erdie en , zie Lev. XVII : 13) op dood tra e verboden
words : want (wordt 'er bygevoegd , vs . i i en 14)
de ziele des vleejches is in het bleed, en het is het bleed,
't welk op den altaar voor de ziele verzoeninge doen zrrl.

D,+n, van meer aanbelarg is bet, to wceten, ten wellken einde dit bevel aan Noach en zyn huisgezin zy voorge cl+reven? In de bepaa!ing van bet doeleinde, komen
alle Uitleggers, zo wel ouden als laateren , your zo ver .
re ik ze heb kunnen raadpleegen , met elkanderen overeen, door to tellen , dat de Allerhoog le daarmede beoogd hebhe , de bewooners der hernieuwde aarde to bewaaren voor eene levenswys , welke met alleen bet ken,
merk zou zyn van eene ruwe woestheid, maar zel s aanlei~•) G3DRICIZC, p . 73 . SCLDE;us, 1 . 1 . L . VII , c, I .
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leiding tot cene onbetaarnlyke wreedheid konde geeven ;
op dat zy Diet, bet onbereide vleesch met hei ; Need inzwelgende, tot eene onbe chaa dheid zouden aervailcn, ,velke,
o choon zy al Diet bet gcbruik invoerde , nm -1e raauwe
vleeschbrokken, van levende Dieren a ge cheurd, \'crsch
en laauw to ver linden, op bet geluk, echter, des g : :zelligen levens noodzaaklyk inbreuk moest rraaken , en de
verhevenheid van 's men chen redelyke natuure vc idrekt
onwaardig was ; --- op dat Diet wederom d ;; uit ;t-roeide
boosheid zich zou verbre2den op de aarde, en drxelve met
wrevel vervuld worden ; - en, eindelyk , rp !at zy
Diet, door cene ontaarte behandeling der Dieren , als 't
ware bloedgieriger wordende, ook minder zwarigheid zouden maaken, in den roo hun onderhoud to zueken, ja
zel s hunne medemen chen ligtvaardig om to brengen ;
om welke redencn dit verbod, tegen bet eeten van t
bloed der Dieren, in ecn ona cheidbaar verbard taat,
met de Wet, aangaande de tra , die op 't vergieten van
men chenbloed ge leld werdt . Bcoordeelen wy nu het
verbod wegens bet ecten van bloed naar deszel s oogmerk,
zo moet deszel s algemeeithcid vervallen , zo dra de redenen ophouden , waarorn zulk een bevel werdt voorgechreven , en de tyden zo we] als zeden zo zeer veranderd zyn, dat zy zullc cen verbod geheel nutteloos maaken . In de eer }e tydpeiken van 's waerelds onbe chaa de kindsheid , naa dat voorbeelden van tomelooze bedorvenheid den aardbodem verontrust hadden , was bet Been
wonder, dat 'er, ter luiting en voorko,ning van verdere
woe •t e on geregeldheden , zodanig verbod ge chiedde, 't
welk op bet huisgezin to rneer indruk moest maaken,
naar maate hun de uitroojing der geweldige Enakims,
mannen van naame ,
en hunne gunstryke behoudenis ,
versch in bet geheugen lag iogeprent . Dan wy gelonven niet, dat de bedoeling van dat gebod zich verder
uittlrekt dan tot die vroege tydperken , naardien de toenem; nde be chaa dheid den mensch z ,a zeer verandert , dat
by, uit zich zelven , van zulk' oort van rucvheden een
inwendigen a keer gevoelt ; terwyl bet gebruik van eenig
bloed in de pyy%en, Dog in deeze digen, uit kracht van
dat gebod, to vermyden, buiten twy lel, naar eene overgcdrevene Gudsdient{ i'heid zoude zweemen . De uitoe en'ng van een lellrg gebod kan op zich zelven Dimmer
den alwyzen God behaagen ; het is alleen de zedelyke
gcmoedsge teldheid, welke den Ailerhoogiten aangenaana
K
is ,
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is, voor zo verre daar door de betrachter bet zedelyit
oogmerk, in dat gebod vervat, poogt to bereiken . Dit
oogmerk nu kan by ons niet meet plaats grypen ; want
de waereld is thans to be chaa d, dan dat zy nodig zou
hebben door oortgelyke bevelen, als bier aan Noach
werdt voorge chreven, van woeste wreedheden a ge chrikt
to worden : zo hetzelve dan eene algemeene bedoeling
gehad hebbe, ('t welk echter nergens to kennen gege ten
wordt) kan bet, diensvolgens , voor ons Christenen als
Diet aanwezig be chouwd worden .
Hier zou ik dus tot de tweede Noachi che Wet kunnen overgaan, zo ik Diet verpligt was nog kortlyk twee
tegenwerpingen in overweging to neemen . Men zou, namelyk , kunnen zeggen , dat Moles, uit kracht van dit
verbod , ock den 1 raelieten , en dat de Apostelen den
Christenen bet gebruik van bloed ontzegd hebben .
Vooreerst merken wy aan , dat her geheel niet nodig
is, dat de Voor chri ten van Mo es en de Apostelen dit
Noachisch verbod ten grond lage hebben ; ja , was dit
verbod als zulk eene algemeene tellige Wet by de Jooden en Heidenen erkend geweest, dan zou bet ook overtollig geweest zyn , dat bet naderhand in 't byzonder
werdt voorge chreven . Maar bet komt ons, ten tweeden,
niet moeilyk voor., de oorzaaken en bedoelingen van Mo .
es byzondere Wet, als mede die der Apostelen, kort en
voldoende in deezer voegen aan den dag to leggen .
Volgens bet getuignis van veelen, die toonen met de
zeden en gewoonten der oude Heidenen bekend to zyn ,
waaronder de geleerde SPENCER (*) voornaamlyk verdient genoemd to worden, was bet eeten van bleed niet
ongewoon by de oude Heidenen, en bet gebruik van hetzelve in den dienst , den A goden o Da coons geheiligd ,
zeer gemeenzaam ; zo dat zy, volgens een oud bygeloo
in den waan zynde , dat de Demons met bloed moesten
onderhouden worden , bier en daar gewoon waren in bet
open veld bloed to lorten (t), en insgelyks hetzelve op
byzondere eestmaaltyden to nuttigen , dewyl zy ge .
loo den daar door to bevestigen de naauwe gemeen chap
tue .
(*) In eene wjdlopige gelcerde Verhandeling over ACl:.

XV : 20 .

(t) Hier uit laat zich waar chynlyk de reden opdelven van 't
bevel, Lev . XVII: 13 .
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tus chen hen en de Daemons , waarop zy zeer ge teld
waren .
Was alzo deeze gewoonte ona cheidbaar aan den A godendienst verknocht, de Wet , die een verbod wegens
het eeten van bloed behelsde, werdt van daar zeer wyslyk door Mo es den I raelieten voorge chreven, als zynde
rechtttreeks ge chikt, om krachtdaadig mede to werken
ter beieiking van bet groote plan van den I%Io ai chen
Godsdienst .
Dht verbod, den I raelieten gegeven, diende eigenaartig en hoo dzaaklyk , om hunne a zondering van de a godi che Volken, en van hunne gebruiken, to bekrachtigen ; men kan 'er echter tevens als een reden van dit verbod byvoegen, 't geen in bet XVII Hoo d t . van Lcviticus in deezer voegen wordt uitgedrukt : ,, tegen diens
• ziele, die bloed zal gegeten hebben, zal ik myn aan• gezigt zetten , en zal die uit bet midden haares Volks
„ uttroeilen ; want de ziele des vleeschs is in bet bloed ;
• daarom heb ik bet u op den ahaar ge,even, om over
„ uwe zielen verzoeninge to doen ; want bet is 't bloed,
„ dat voor de ziele verzoeninge doen zal ."
Maar bet is voor ons genoeg, indien uit de oorzaak en
bedoeling van dit Mo aisch voor chri t blykt , dat betzelve alleen tot de I raelieten bctrekking hee t, en dus,
lechts voor eenen tyd zynde, niet van dien aart is, dat
men deszel s herkomst uit een algemeen Noachisch verbod
behoe t o to leiden .
Op gelyke wyze laat zich bet be luit der eer te Apostoli che Vergadering to Jeru alem, 't welk in bet XV
Hoo dtt . der Handclin„en is aangetekend, uit den aart
en de ge teldheid der Christlyke Kerk in dien tyd, verklaaren . Het is bekend, dat ommige Joodsgezinde Christenen, uit Judaea , de bekeerde Heidenen to Antiochien
de waarneming° van de plegtigheden der Mo ai che Wet
willende opdringen, de Gemeente to Antiochien goedvond,
de Apostelen Paulus en Barnabas , met eenige anderen ,
o to vaardigen na de Ouderlingen en Apostelen to Jerualem, om over deeze zauk , waar uit reeds veele twisten ont taan waren , eene behoorlyke en be lis ende uitpraak to doen . Het betluit, 't welk bier op de Vergadering nam, was : dat zy den bekeerden uit do Heidenen geen
mccrderen last wilder opleggen, dan dit noodzaaklyke ; dat
zy zich zouden onthouden van 't Been den A goden geo
K 3
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erd was , van 't bleed era vary 't ver li .kte , en van
hoerery .
Hoewel aan der Joodsgezinden begeerte Diet in alien
opzigte voldaan werdt, zo bcoogden echter de Apostelen,
alle verwydering to voorkonien , en den band der hroederlie de naauwer toe tc haalcn ; dit kon zeer eigenaartig
door eene in chiklykheid jegens den zwakkeren van den
scant der gelovigen uit bet Heidendorn bevorderd worden,
en deeze in chiklykheid bellond in zich to onthouden van
dingen , welke daarom voornaamlyk volgens Mo es Wet
ongeoorloo d waren, en ook daarom to meer door de Heiden che Christenen moesten ge chuwd worden , orn dat
die dingen , toen ter tyd , met den dienst der val che
Godheden, by bet gros der a godi che Volken, verbonden waren .
Terwyl zy dus door de waarneming van dat Apostolisch
voor chri t bet geeven van ergernis en vermydden, voorkwamen zy tevens bet gevaar om zeiven Diet wederom
tot die verkeerde gewoonten to vervallen, welke by bet
Heidendom , waar uit zy hunnen oor prong ontleenden ,
in zwang gingen .
Men ziet dus, zo wel uit de aanleiding ass uit bet oogmerk van dit Apostolisch voor chri t , dat hetzelve zoo
lang lechts nuttig kon zyn , zo lang 'er Joodsgezinden
waren, wier zwakheid en bekrumpen denkwyze zulk eene
toegevendheid vereischte ; en dat bet geheel overtollig
werdt, zo dra deeze verklee dheid aan Mo es 'Wet opbield, en 'er ouk geen gevaar meer was, dat de Christenen, door de gebruiken der nabutige Volken , tot bet
navolgen van a godi che en chandlyke gewoonten zouden
verlckt worden .
Het preekt daarom van zei , hoe veikeerd deeze
handelwyze der Apostelen aangevoerd wordt ter taaving
van bet be taan van een algemeen Ileiiig'ge 1:od, volgens
't welk den Christenen, in 't algemeen , 't &c~raik van
bloed zou onrzegd zyn ; alzo en het verbod aan broach,
iden ;slze Christenen gegeven, geheel byzonen aan Lie
der, en near die iyden ,etchrkc is .
De andert W&t, aan Noach gegeven, hee t haar opd wordt, die
zigt op de jira , wa vrmeds de mensch bedreid
bet bleed van ~-yncn naluu,'genoot zoade vcrgieten .
Deeze Wet verdient to meer onze opinerkino, om dat
'er team deztIve, in den lrikt len zin genon.en, en als
eene
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eene algemeene tellige Wet be chouwd, door de Reg .
ters der Volkeren , en de Vor ten van alien tyd, zo dikwyls , rechtitreeks gezondigd is . Doch eeni e w e .n i e
aanmerkingen zullen ons overtuigen , dat men oc~k deeze
Wet niet als zodanig kan o moet be chouwen . Zy lust
aldus : JP e des naeri chen bloed vergiet, zy n Hoed zal door
den naen che vergoten ivorden (*) .

'Er zyn 'er, die willen, dat de heer chende boosheid
voor den Zondvloed ook daarJoor inzonderheid ver chrik .
lyk was, dat men zich niet ontzag, door geweld en
moord , de onderlinge zamenleving in cen toneel der
gruwzaarn te wreedheden to misvormen . Dewyl 'er toen
nog geen vastge telde en geregelde loegtbanken warcn ,
goldt alleen bet re it des terkiten ; terwyl men (v,rlyeos
veeler gevoelen) de onderlinge verwoest7ngen itra e!o ,<er
pleegde , naar maate risen zich door de handelwys van
God met Cain eene toutmoe!iger vryheid veroorlo,, L, ;
waarop Lamech zel s bet oog zou gehad hehben, winneer by zeide : Cain zal evenr •o ed'g gerr'ra/en ruorden ,
'naar Lamech eventigmraal Jer e .a .'n , '.

Dan, hoe waarichynlyk bet ook zy , dat deeze Wet
aan Noach gegeven werdt , om bet pleep1 van oortge .
lyke ongere4eIdheden , weike voor den Lo; d lot,I hadden plaats gehad , to voorkomen ; hoe natuui 1 k het ouk
was, dat zy, om de kleinheid van 't getal (ter t,e~imaalige aardbewooners, door cene chcrpe ttrcni!hc:id belrachtigd werdt ; zo chynt echtcr de op egeven aanloidende o~)rzaak, tot die voorgrande losbandrgneden, meer op eene bepiegeling des veinu ts, dan op goeden grund to teunen ;
terwyl bet voorbeeld van Law,-c-15 ten mit:ti:~n nicts a doet, gelyk elk oplettende zal bemerken, die zy ne woorden , zo nadruklylt in den alouden , ecnvou'rgen, d 'Ch
tevens hoogdravenden preektoon ter nedergeAi°Id, in VLrband met 't geen dezelve voora gnat, o verk .e c . .
Het komt ons , derhalven , voor, d tt zy a zaak uit
bet juiste oogpunt be chouwen , d,c deeze Wet , aan
Noach voorge chreven, ais zecr ge ch :kt, ja _el s 1-) , - 1zaaklyk voor 't behoud des meaiche -i, zynde h,'t Leld
van God op deeze aarde , in die tyden aa, :ricn ; dc)
daarom niet beweeren, dat die Wet eene a1 ;c,nce ~e vs .pligting hebbe to wege gebragt, als ware liet met v-rgte-

(*) Gen . IX : 6 .

K A

is6

VERIIANDELINci

gieten van 't Wed eens dood lagers altoos onbetaatnlvk,

en kunnende o moetende uit dkn hoo de nimmer ednig
doodilager , in welk een geval ook , van den loud be,
vryd worden . Dusdoende , immers , zou de bekende
preuk : Sunmmin jus, Lnrma injuria, meer dan eens
kunnen bewaarheid worden . We! is waar , bet trydt
in 't algemeen niet met de begiuzeis van Regt en billykheid, dat een dood lag d^or bet leeven van cten daader geboet wordt ; I-let is bier ook de vraag met, o
dit door bet voorbeeld van alle Volkeren gettaa d , en
dus deeze telli e Wet , reeds door 't gehruik ten mina
ien, allcmeen gehandhaa d words ; rnaar 't is de vraa?,
o men, volgens den letter deez°.r Noach.•i/ehe Wet, altoos
verpligt is to handelen, en dus nimmer tenig dood lager
to ver choonen ? Deeze v i aag zullen wy on tkc ;u nd be .
andwoorden, op deeze due gtonden
i° De grond lag der lra l n in den burger(laat (want
dat bet nict seder geoorloo J is voor zsc,2 zelvcn, altyd,
bet reit van vedervergelding to oc lenen , behoe t geen
bewys - waarop echter in de Wet aan Noach hoogst .
waar chynlyk gezien wordt) de grond lag der 'cra hen in
den bwgerthat is to zoeken in bet rcgt ter verdediging
van de openbaare veilighcid ; zodat de handhaving der
openbaare veiligheid ook alleen bet oognacrk der 11ra len
zyn moet . De Regte'r oordeelt naar bet uitwendige van
de misdaad, en dus naar den invlocd, welken die daad
laee t, o kan hebben, op bet algemeene welzyn der maatchappye . Het is dus niet bet zede1jke, bet intvendige
lechte cener daad , 't welk de aard che Regter in aan •
metking neemt, daar God alleen bet /-art beoordeelt, en
alleen ook bet zondige van een bedry lra 3en kan, als
zynde God alleen de Opperheer over de itervelingen ,
die alien ten lien opzigte gelyk laan, en otn deeze gelykheid geen i egt kur nen hebben over dat geen to be .
Ilis cn , 't welk alleen np bet Geweten hetr<kking hee t.
O choon dus de dood lag , om bet zondtge , des doods
waardig ware, zou bet eehter mooglyk zyn, dat dezelve,
met opzigt op de uitwend ;ge welvaart der maat chappye
in 't algemeen , niet met den dood behoe de , ja zel s
niet moeste ge tra t worden . - Men' zou, dus, aan deeze
Wet niet verpl'gt wezeri,
", wanncer bet zogcnaamde rcgt van pardon voor
den Staat no J :aaklyk werdt , door 'r groote aantal, by
yooib •, van bun, die zich aan 't vergieten van men chen-

bloed
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bloed hadden chuldig gemaakt , by welker gernis de
Staat een groot naadeel zou mroeten lyden . Stel zel s,
dat een Vorst , o een allerverdi .nstlykst mensch , zich
met bet bloed van zynen naasten bezoedeld had, van
wiens behoudenis bet algemeene wclzyn , 't zy in oor .
log , 't zy in vrede , voornaamlyk a liing ; zou dart bet
geval niet moo,1yk kunnen zyn, dat zulk eenen aan de
trenglreid der Vet wierde omtrukken °?
3° . Eindelyk , zo deeze Wet altoos naar den letter
3noest belee d worden , hoe veel hardhcid zou dikwyls
daar mede gepaard gaan ! 'Er is toch een aannierkiyk
ver chil tustchen den ontmenschten , welke zynen broeder ; in koelen bloede , o op een verraderlyke wyze ,
met overleg den dolk in bet hart toot, en tus chen hem ,
die toevallig, door zyne dri ters overmeesterd , o doox
drank beneveld , zich aari een neerliag chuldig maakt ;
waaruit dan blykt, dat, lchoon de Regter incest volgen,
bet uiwendi e van de da d betlist, de byzonder gen
vailen eene by on,l ;re beuordeeling , en verzachting van
tra , kunaesi vt.rdrenen .
IIetoeen wy tot dus verre over deeze Wet kortlyk heb .
ben b\, "Lbragt , zal genoeg zyn om ons to overtuigen,
dat zy even min , als de uvcrn~e, welke wy in overweging natnen, als con : lj!' wcetae / cllige Wet kan be chouwd
w+,ruLn .
Zyn 'er dan, naar ons berrip , goene zodarige Geboden, noch terJiond naa de Scheppzng, noch ter/lond naa
den Zondrlued ; wy poeden uns tot bet laat le deel deeaer Verhandelinge , tot bet onderz ~ek , op welk een
gr nd lag hunne meening rust , die beweeren, dat 'er,
in de Boeken des Nicu,ren Verbonds , zodanip algemeene
iel'ige Gebodery zyn voorgge chreven .
III . Eer ik echter voortgaa aan to toonen, dat 'er ook
niet in bet Euangeliunr algerrcene Jiellige Gcboder voothanden z}yn , moet ik den LLezer aan die uitzuhdertng
herinneren, waarvan ik i,i dit deel, volgens belo te, zou
preekcn . Zy betre t die twee leliige bevelen , dour
Christus vooioeichreven , en die met reden den naarn
van a gerneene Jlellige Geboden verdienen , voor zo verre
elk Christen , myns oordeels , verpligt is , dezelve als
nuttige plegtigheden , om zeer wyze redenen door den
Zalhgmaker ingetleld en aanbevolen, to onderhouden . 1ik
}euoele de In!/olling van den Doop cn hot H . Avond
:11(l/,
!,
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rttaal. Voor zo verre deeze bevelen van een itelligen
cart zyn , als niet recht lreeks voortvloeiende uit de natuar van het Christendom , noch uit de betrekking, waar
in de Christen that tot zynen Godlyken Al .-ester ; zo is
de verpligting om aan dezelve to gehoorzaamen insge .
lyks alleen berustende op den geopenbaarden wil van
den In ieller, en kan niet uit de bron der zcdelykheid
worden a geleid (*) . -- Hgewel nu deeze in iellingen ,
in den eigenlyk ten zin, niet den naam van H'ctten draagen, als zynde enkel ten Godsdien tige gebruike ge chikt,
en Diet door belo ten o bedreigingen bekrachtigd , zo
moeten dezelve, buiten twy el, aangemerkt worden als
tellige G, :boden , die in 't byzonder op alle Christenen
hunne betrekking hebben, en in then zin ook den naam
van algei.zeene bevelen waardig zyn .
Deeze uitzondering nu gemaakt zynde , vindt men ,
voor 'roverige , geene algemeene rellige voor chri ten ,
noch in de Schri ten der Euangelisten , noch in die der
P±postelen . Wet is waar, nrcn zou hiertoe kunnen brengen , het geloo in Christus, als pligt be chouwd, 't welk
byna op seder bladzyde ingeprent wordt . Het maakt
voorzeker onder c'heid, welk denkbeeld men hecht aan
dat geloo . Houdt men hetzelve, volgens de doorgaande leer der H . Schri t, voor eene eerbiedige en hartlyke erkentenis van, en vertiouwen op , Christus , als
den waaren AMes ias, den van G )d gezondenen Verlos er
des rnensclrdonrs, dan behetst het niets duisters, noch is
met eenige verborgenheid omzwagteld , waar door de
niensch, met behulp van zyn gezond ver tand, niet zou
kunnen begrypen , dat by , in zyne nieurve betrekking als
Cbric.e°n , door eene natuurlyke verpiigting verbonden
was , om , over tuigd van de voortre lykheid van Je us
leer en de waarachtigheid zyner wonderen, hem als den
beloo den Mes ias aan to neernen, zyne les en en geboden
(*) De Heer

EUDDAtUS

denkt 'er anders over, en noemt dezel-

ve in iituta divina, qua bene icium divinum hominibus exlrbent ;
et cum lege naturals ad bene icia dijrna acceptanda ob ;g#-nur,
ebligationem ad Sacramentoruin u um naturalern es e dicen dam
as ent . --- t)it doer by . ow niet met de Sociniaanen, o Zrwriniaanen , Christus voor een nieuven JVetgever • to erkernen .
GoDRrcKir , p . 83 . V. v . MARcr, Prx at. ante Dis ert . de GaoTr0 , p . XII .
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den op to volgen , en op zyne be'.o ten bereidvaardig to
vertrouwen .
Het geloo in Christus, derhaiven, een pligt agtende,
die wel door eene openhaaring bekend werdt, dock bekend zynde in zich zelven acne innerlyke waar dl y en betaamlykheid hee t , en natuurlyk , van ze& , eece ongeveinsde betrachting vordert ; zo zullcn icy nu onze aandacht moeten vestigen op de Vraag, o Christus ook andere nieuwe Wetten hebbe voorgei~ , ; :even, welke •n iet
211e op bet natuurlyk regt gegrond zyn, o
liever, welke, zo als DE GROOT zich uitdrukt, den Christenen eerie
lerkere o uitgebreidere, dan eerie szatuurlyke verpligtiog
tot iets , opleggen ; zo dat, volgens zyn gevoelen , ((jp
dat ik bier 's mans eigen woorden bezige) honzines ulte_
s°ius obligcntur, Chri!ti lcgibus, quam ad ca , qu-e jus
vaturz pes e obligat , tai uze , coneubzrzatus, dzvortzus :
Polygamia aliaquo (*) .
Ik heb thans nit voor , dit alles in 't breede uit to
itaalen o
takswyze to behardelen ; bet zy genoeg bier
dit algerneene aan to tiippen .
W .anneer wy niet mct DE GROOT (t) de grenzen v,-ti
de natuurlyke verpligting to naauw beperken, maar car
onder alles betrekken , 't geen de Rede ons, in alle byzondere gevallen en betrekkingen, als bet allerbeste, be .
taamlyktte, en met 's men cnea geluk en waardigheid het
Incest overeenkomende, doet kennen en goedkeuren ; dart
is 'er nets in 'c Eeangeliutn , 't wek niet eigenaartig
overeenkomt met de in praaken der verlichte Rede, welke ons niet alleen leert bet gccilc to kiezen, maar eigenlyk altoos verpligt , in alien gevalle , bet be.+te naa to
jaagen ; zo dat bet_ onbetaamlyke der aangehaalde voorbeelden van Egt heiding, hceiwyvery, enz . door de Rede ons geleerd , eJi in verre de meeste om tandigheden
als vol trekt ongeoorloo d a ge chetst words . D t ayes
Rent in met de uit praak der Rede, zo als zy ('t welk
wy met dankbaarheid etkennen) door de Openbaaring,
nopens hat zedelyke, ,unstryk verlicht is.
Allies, derhalven , w&t Je ius, die r.inrmer eenige BurverlyJe Wetten, welke by zyne komst geeerbiedigd werden
~'

~ ; De Y. B . ac . P . L . I, c . 2, § . 6 . L . I, c. r, § . :7,
4 . Prol-goza . No . 4 ; .
i) Zee de Latyaichc 11,e e .tatie, p . 9 .

140

VERHANDELING .

den binnen Pahestina, a cha te ; Alles, wat Je us, niet
als een nieuwc Wetgever , maar als een Godlyk Leer
aar van waarheid en deugd , zyne navolgers ter betrach ..r
zing inboezemde , was (behalven de twee opgenoernde
plegtigheden) van een zedelyken aart, ingericht om hen
met de choone en eetivoudige natuur van den waaren
en verheven(ten Godsdienst bekend to maaken, en diende
om hen op to leiden tot eene hartlyke beoe ening der
edel le pligten, welke niet in uitwendighedon be londen , maar uit eene zuivere bron van gevoelige erkentenis en ver landig pligtbeze moesten voortvloeien . Dit
was bet oogmerk van den besten en groot len Leermeester, die immer de aarde betrad ; dit bevorderde by, als
de A gezant des Allerhoog ten, door zyne prediking, en
bier toe had by, de Wysheid des Vaders, niet noodig ,
nieuwe , algemeene , tellige bevelen voor to chryven ;
maar 't was den mond der `Vaarheid genoeg, 's menchen natuurlyke verpligtingen , door alle nevels van
chaadlyke byvoegzels en verbasteringen , to doen door=
dringen, en dezelve in hunnen eenvoudigen en eigenaar .
tigen luister to doen uit chitteren .
Zie hier, Leezer, myne voorgenomene taak, naar myn
oogmerk, a gehandeld . Ik zou nog kunnen herinneren ,
dat 'er eenige in tellingen en raadgevingen in de Brieven
der Apostelen, en vooral in die van den H . Paulus, gevonden worden , die men onder de tellige be chikkingen
zou kunnen plaatzen , doch welke thans gevoeglyk door
my met tilzwygen kunnen worden'voorby gegaan, naardien bet door niemand, die met eenig oordeel die aukken gade laat , zal betwist worden , dat dezelve tot de
byzondere huishouding der Gemeenten, ten tyde van de
Apostelen, behooren, en dus in geenen deele den naam
van algemeene tellige geboden kunnen draagen .
Am ierdam,
0 February i8oo .

R . K.
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AANMERKINGEN OVER DEN INVLOED VAN HET
CLIMAAT VAN EGYPTEN OP DE GLZONDHEID
VAN DESZELFS BEWOONERS . Door OLIVIER,

toegevoegd Lid by het Nationaal Inlitut .

'~y7anneer men zyne aandagt vestigt op de menigvuldige
W til taande wateren , moeras en , gra ten, enz . van
Neder-Egypten , zou men vermoeden , dat de Natuur,
die Reeds op een gelykmaatigen voet werkt , dit Land
gemaakt had tot eenen zetel van be metting en ter elykheid . De ondervinding bewyst intus chen hot tegendeel .
De Glieken en Romeinen hebben zich nooit bek1 agd
over bet climaat van Egypten . Ook nog heden ten dage
genieten niet alleen de Cophten en Arabieren eene blueijende gezondheid ; maar ook de Europeaanen en Mammelukken ondervinden bier de gewoone ongemakken der
menschheid minder dan elders, en verlengen bier hunne
dagen zo goed als in de meest begun tigde Gewesten van
Europa .
Geduurende myn verbly in Egypten, heb ik alle mogelyke moeite aangewend, om de reden der gezondheid
van dit Land to ontdekken, niettegen taande de zich aldaar bevindende menigvuldige bronnen van be metting .
Het chynt klaarblykelyk, dat de verder elyke veerkragtige vloei to en , welke door de tililaande wateren wor •
den voortgebragt, haare verbetering gedeeltelyk ver chuldigd zyn aan de drooge en brandende lucht der Woestyne, die bet meerendeel van Egypten omrin„t, en voorts
aan eerie alpeterachtige en zoutzuure zel ilandigheid,
welke door den geheelen dampkring ver preid is . Buiten
tegen praak brengen de Noorde-winden , die geduurende
een groot gedeelte van bet jaar waai ;en, veel toe tot de
zuivering der lucht , door de ongezorde dampen naar
Opper-Egypten to dryven , en den dampkring geduurig
als to vernieuwen . Doch dit alleen zou niet voldoende
zyn, om de verder elyke uitwaas emingen to verbeteren ,
die anderzins noodwendig be mettelyke ziekten zouden
doen ontttaan , vooral geduurende den Her st , wanneer
deeze winden zeldzaam waaijen , terwyl daarentegen
de nadeelige dampen in then tyd bet menigvuldigst
zyn .
De
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De zoute zel landi, heid , over welke ik heb ge prooken , en welker oor prong en aard wy onnoudig oordeelen aihier to onderzoeken, is bier zo overvloedig, dat zy
zich overal , in de gedaante van kleine kry tallen, vasthegt . De oppervlakte des aardrvks is 'er van doordrongen : de regens, hoe zeldzaam ook bier to lande , ontbinden ha :,r , en voeien haar mede naar de poelen en moeras n, uit welke de inwuoners hair, na bet uitdroogeri
des waters door de z-)merhette, verzamelen . Zodanig is
de oor prong van bet zout , bekend onder den naam van
Nats°on .
H ie zeer ook de dampkring met deeze zouten vervuld
is, dr en dezelve echter geen nadeel aan de longen . De
borstteering , die zo al gemeen is in de Eilanden van den
Archipel en in Griekenland, komt zeer zeldzaam voor
in Egy ; ten , bet z}t dat deeze zouten niet cherp genoeg
zyn , om de longen aan to grypen , bet zy dat 'er met
dee eive eene andere zei tlandigheid vereenigd is , welke
zodanige nadeelige gevolgen verhindert . Daarentegen zyn
zy zeer nadeelig voor bet z•) gevoelig werktuig des
gezichts , en aan hun chry ik voornaamelyk de reden
toe der oogont teekingen, die in Egypten zo menigvuldig zyn , en dikwyls blindheid ten gevolge hebben . Te vergee sch hebben zommige Schryvers de reden van dit kwaad gezoot in bet yne zand , 't geen
de Zuide-winden zorrityds in de lucht ver preiden . Doch
daar deeze zandtluivingen maar zeldzaam gebeuren , en
kort van duur zyn, kunnen zy met geene mogelykheid
de oorzaak zyn der menigvuldige leepende en hardnekkice' oogont leekingen , die bier ten alien tyde voorko .
men . 1n Pei ie , alwaar de gemelde Egypti che win,
den onhtkend zyn, en waar de dampkring nooit met dit
yne tltn zand bezwangerd wordt, vindt men die zel de ha.dn, kkige ou ;,ziekten , als in Egypten ; doch ook
bier is de lucht vervuld met dezl de bytende zout. e.
Van een ver chrikkelyker aard is de Pest, die zornwylen in Egypten ont laat, en een gedeelte der inwooners
sveg leept . Deeze ziekte woedt het heevigst geduurende
bet gemaatigd jaargetyde, en verdwynt geduurende de hette
van den zorner . lntus chen is deeze ziekte bier niet natuur!yk, maar wordt uit Turkye aangevoerd met de pel .L
teryen , die van daar naar Alexandria worden overgevoerd .
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voerd . Door bet verhinderen van den invoer deez'r, van
wegen bet warm climaat, onnoodige waaren , z,)u dus
die gees el des menschdoms gemakkelyk geweerd kunnen
worden .
De Melaatschheid is bier zeldzaam , en vertoont zich
niet onder die ys elyke gedaante, onder welke zy voorkomt in de Eilanden van den Archipel . Ik heb alles ,
wat deeze ztekte betre t, niet ten vollen kunnen ontwikkelen ; doch bet komt my voor , dat de weinige melaat .
chen , die in Egypten voorkomen , aldaar eigentlyk niet
to huis behooren : voorts dat de Grieken meermaalen
door dit kwaad worden zangetast, dan de Mu ulmannen ;
de armen meer dan de ryken, en daarentegen, dat deeze
ziekte nooit onder de Europeaanen wordt be peurd.
Ook vermeen ik, dat deeze ziekte haaren oor prong verchuldigd is aan bet legt voedzel, en wel voornaamelyk
aan bet misbruik van gezouten visch .
De tus chenpoozende en remitteerende Koortzen, zo al .
gemeen in andere moeras ige Gewesten , zyn bier byna
onbekend, zel s in de nabuurichap der rystlanden . De
heete koorts , een weinig menigvuldiger in Opper- dan
in Neder-Egypten, wordt vry gemakkelyk geneezen door
de baden , de verdunnende en verkoelende middelen
terwyl dezelve wordt voorgekomen door de rust, de baden, bet maatig gebruik van vruchten , en het eeten van
plantgewas en . De Roodeloop is bier zeldzaam gevaar1yk , om dat zy meestal van eene goedaardige natuur is,
en alleen ont taat uit bet misbruik van onrype vruchten .
De Winter is in Egypten z,er zagt en g .:zond : waar .
door men 'er zeer zeldzaam die zwvaare Verkoudheden en
Zinkingsziekten ontrnoet, die dikwyls in Europa zo hard .
nekkig zyn . De Zuide-, Noorde- en Weste-winden zyn,
geduurende deezen tyd, zeer gezond . Doch de Oostewinden zyn ongezond, en verwekken hoo dpynen : zel ,
zouden zy beroerten en andere gevaarlyke krankten veroorziaken, zo zy dikwyls voorkwa :nen . Het is dus gelukkig , dat zy zeldzaam zyn , en maar alleen orntrent de
Voorjaars nachtevening waaijen . Omtrent then tyd wordt
ook zomwylen een zeer heete Zuidweste-wind , geduurende eenige dagen , waargenoomen , welke de veerkragt
der lucht ver lapt , en den dampkring ondoor chyrend
maakt . Deeze wind is vnorzeker zeer onaangenaam en ongezond, en wordt door zornmigen verward net den gevaarlyken Samiel, die zomtyds woidt waargenoomen in Arabie,
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bie, Me opotamie, en in bet Zuiden van Per ie ; loch

geheel ten onrechte, dewyl deeze beide winden niets gemeens hebben .
Flet Voorjaar is in Egypten doorgaans de ongezond(le
tyd van bet jaar, en de ziekten zouden 'er dan zeer meiiigvuidig zyn, indien de Zuidelyke winden menigvuldiger waren . Doch de maatigeedd, de rust geduurende bet
waaijen van den Zuiden wind, en voedzels uit bet groeijend
Ryk, zyn doorgaans voldoende , om de gczondheid to
bewaaren . Gcduurende den Zomer vestigt zich de wind
in bet Noord-noordwesten, en waait, van 's morgens ten
neg~n o tien uuren , tot aan zonne-ondergang. Deeze
wind verkoelt de lucht zodanig, dat de dagelyk che b et .
t o to Alexandrie, Rotette en Damiette , zelden grooter is
dan 25 o 26 graaden , volgens de chaal van Rcarsn ur. Deeze wind ver preidt door den dampkring eene
zo overvloedige vochtigheid , dat zy op de kusten in da
gedaante van kleine druppels nedervalt na zonne-ondergang ; zynde deeze vochtigheid minder , naar maate men
zich verder van de kusten verwydert . Deeze maatigende
vochtige winden maaken den Zomer in dit Land zeer gezond : zo dat men , geduurende then tyd, doorgaans
een ona gebrooken gezonchA kan genieten , wanneer
men maar zorg draagr , dat de onzichtbaare uitwaas erning niet verhinderd worde, en men zich voornaamelyk
tot voedzel uit bet groeilend Ryk bcpaalt .
Met bet begin van den Her st worden de winden ver2nderlyk, choon zy tech 't meest uit bet Noorden blyven waaijen . De nachten worden dan koeler, doch, geduurende den dag, houdt de hette tand, ja is zomwyien
ilerker , dan geduurende den Zomer , om dat bet dan
dikwyls zeer lil weder is , en de wind ook wel eens
naar bet Zuiden loopt . Omtrcnt deezen tyd komen 'er
zomwyien Rotkoortzen voor ; gelyk ook eene gevaarlyke
ziekte , die het meest overeentlemt met onze Hospitaalen Gevangenis-Koortzen . Deeze ziekte tast meest zwakke, ongezonde, en onmaatige n;en chen aan, benevens die
geenen, welke door eene ongereg,1de levenswyze, o eene
voora gaande ziekte, verzwakt zyn . De Geneesheeren van
bet Land weeten geene andere middelen bier tegen, dan
verdunnende en verkoeleude, die doorgaans in deeze gevallen meer kwaad dan goed doen .
Het is in Egypten een aangenoomen gevoelen, dat bet
geilagt der Mammelukken op den duur in dat Lard niet
Zulu
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zou kunnen be laan, zonder nieuwen toevoer van vreemdelingen ; maakende men elkander diets , dat hunne
kinderen met her eer te o her tweede ge lagt uit terven . Dit luk cheen my to gewigtig, om niet naauwkeurig to wbrden nagegaan ; waarom ik Diets verzuimde, om to ontdekken , o dit ver chynzel voortkwam uit
de luchtsge leldheid van bet Land , dan o bet een
gevolg was der kwaade zeden van de Mammelukken, o
van de gebrekkige opvoeding hunner kinderen .
Her is waar, dat deeze vreemdelingen , over bet algemeen, weinig kinderen hebben, om redenen, die wy
aan londs zullen aantooncn ; dock de ondervinding leert
riet, dat deeze kinderen , getrouwd aan Georgi che o
Circas i che laavinnen , Diet in taat zouden zyn , Pen
meer o min talryk ge lagt na to laaten . De meeste Boys,
de Cache s , en veele gemeene Mammelukken , die ik
zou kunnen noemen , hebben een groot aantal lerke en
gezonde kinderen nagelaaten , die op hunne beurt vaders
zyn geworden van even gezonde nakomelingen . Insgelyks leert de ondervinding , dat Europeaanen , die zich
in Egypten hebben nedergezet en met vreemde vrouwen
zyn getrouwd, even good gezonde kinderen hebben geteeld, on Diet minder in getal, dan zy in Europa zouden
hebben kunnen doen . Men weet , dat de Grieken en de
Romeinen met veel ophe preeken over de vruchtbaarheid
der Egypti che vrouwen , zonder dat iemand der nude
Schryve .en hee t aangetckend, dat de Per en, die Egypten
geduurende zo veele jaaren hebben overheerscht, en die de
nabuurcn zyn der Gewesten, uit welke de Mammelukken
voortkiomen , aldaar niet hebben kunnen aarden . Doch
laaten wy de lucht en de landsge teldheid van Egypten Diet
be chuldig~nn : de lucht is to gezond , en de heilzaam te
voedzels zyn bier to gemakkelyk to bekomen, om aan bet
voortteelend vermogen eenige hindernis toe to brengen .
Laaten wy liever onderzoeken, o Diet de regeeringsvorm
der Mammelukken , hunne bedorven zeden , en de gebrekki ze opvoeding hunner kinderen , de bronnen zyn,
uit welke deeze vreemde telling is voortgekonnen .
Geduurende den voorigen Regeeringsvorm van Egypten , wierd dit vrye Land overheerscht door een handvol Georgi che en Circas i che laaven, welke , volgens
eene Dog zonderlinger in lelling , bun gezag en hunne
chatten Diet overlieten aan hunne kinderen , maar aan
hunne laaven , die, na den doud hunner Mammeluk che
MENG. 1800 . NO . 4 .
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opperheeren , derzelver nalaaten chap verdeciden . Alleen
op deeze wyze hebben de onderdrukkers van Egypten
zich , geduurerde meer dan vy honderd jaaren , deeds
vernieuwd en voortgeplant door bet jaarlyks aankoopen
van laaven uit hunne o :)r prongelyke Gewesten , terwyl
hunne kinderen niets bezaten , dan bet geen hunne moe .
ders ,in taat waren geweest voor run to be paaren ;
waar door zy , na den dood hunner vaders , door de
overige Mammelukken ver tooten , wedeikeerden in den
gemeenen burger taat , en aldaar doorgaans in armoede
kwynden, o zich naar elders begaven, om hun levensonderhoud to zoeken . Waar door zy, in hunne hoedanigheid als nakomelingen der overheer chers van Egypten ,
onhekend waren .
Daarenboven moest de nakomeling chap der Mammelukken noodwendig zeer gering zyn , om dat de rneeste
deezer lieden ongehuwd Iee den . Om to kunnen trou .
wen , moesten zy , volgens hunne zeden , een gencegzaam vermogen bezitten , om een zogenaamde Harem,
met de daar toe benoodigde laaven , to onderhouden ,
war toe niemand van hun in taat was, o by moest
eeh goed ampt bezitten . Daar nu zodanige posten maar
weinig in getal waren , ontbrak bet den meesten aan tie
vereischten tot bet huwelyk . Hier komt by, dat de
meeste dier geenen , die getrouwd waren, hunne viouwen verwaarloosden, en zich liever met hunne laaven
aan ver oeijelyke wellustigheden chuldig maakten . De
gemeene Mammeluk lee de doorgaans ongehuwd , verknogt aan een' meester, then by tot aan deszel s overlyden diende, en welken by naderhand, in zyne chandelyke vermaaken, navolgde .
Naar maate de Mammeluk che vaders weinig werk
van hunne kinderen maakten, zorgden de mceders daar
zo veel to meer voor . De moederlyke tederheid hieM
zich geheel bezig met deeze ongelukkige wezens, die
door hunne vaders , als bet ware, ver tooten wierdenn.
Daar nu deeze vrouwen meestal gebooren waren in koude lucht treeken, gaven zy aan hunne kinderen eene op .
voeding , ge chikt voor bet luchtge tel , onder 't welk
zy zelve ter wereld gel-omen waren , doch geenzins
voor bet heete Land van Egypten . Zy voedden, namelyk , hunne kinderen op in digt ge lootene vertrekken,
dekten en kleedden dezelve veel to warm , en gaven
bun, behalven haar eigen zog, nog dat van eene voed .
ter ;
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ler ; 't gcen dikwyls ten gevolge had, dat deeze 1lagt .
o ers eener kwalyk geplaat te tederheid , in de eer •
te maanden van hun leven , aan tuiptrekkingen tierven , o door rotkoortzen wierden wegge leept ; terwyl
de kinderen der landlieden , die tot aan den taat der
huwbaarheid naakt loopen, die leeds aan de wis elval .
ligheden des weders zyn blootge(teld, en die zich met
allerley gro voedzel moeten behelpen , met den grootlien vooi pued opgroeijen , zich perk vermenigvuldigen, en eene terke lichaamsge teldheid bekomen, weh
he hun eenigzins tot vergoeding ver(trekt voor de onder •
drukking en de dwingelandy, waar mede de Mammelukken hun, geduurende een zo aanmerkelyk tydvak, hebben overheerscht .
UITTREKZEL EENER REIZE RONDSOM DE WERELD,
IN DE IAAREN MDCCLXXXV, MDCCLXXXVI,
MDCCLXXXVII EN MDCCLXXXVIII, noon,
J . F . G . DE LA PIROUSE . UITGEGEEVEN
VOLGENS IIESLUIT DER NATIONAALE
VERGADERING VAN DEN 22 VAN
GRASMAAND 1791, DOOR M . L.
A . MILLET-MUREAU .

(Vervolg van bl. 112 .)
der Schepen van Paasch Liland ,
kwamen zy
2r van Bloeimaand landde een gedeelte van her Scheepsvolk op bet
Bland Mowee . „ De Leezer," chry t de Heer PeROU •
sE , „ moet in dit Werk geen breed verhaal verwag• ten van een Volk , zo ten overvloede bekend gemaakt
• door de .Engcl che Reisbe chryvingen : deeze Zee -rei •
• zigers bragten vier maanden op die Eilanden door, en
„ ons verbly was llegts ecnige uuren ."
Diensvolgens vinden wy weinig belangryks, tot dat zy,
geduurende hunne Reis op 34" Noorder Breedte gekomen, zich omgeeven vonden door nevelen en dampen ; 't
welk den Scheepsbevelhebber verpligtte, om alle voorzor .
gen to gebruiltien tegen corbutike ongeileldheden .
Geduurcnde den ledigen tyd , welken zy hadden, buiten
bet
L s
as bet vertrek
N
op den io van Grasmaand 1796,
aan de Sandwich Eilanden , en op den
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het Vol
gezigt van eenig land zeilende, was men bedagt op
g-nde werkzaamheid .
By bet gereedmaaken tot
de
den Tocht hadt men zeer goed gekeurd bet denkbeeld,
dat hard gedroogd Koorn veel beter zou blyven dan Meel
o Be chuit, en in gevolge daar van een grooten voorraad
van gedroogd Koorn medegenomen . Zy hadden ook Mo .
len teenen van vier en twintig duim over 't kruis en
vier en een halve duim dik . Vier man waren 'er noodig om die in beweeging to brengen en aan den gang
to houden . Toen zy 'er meal made gemaalen hadoen,
bevondt de Bakker, dat bet Graan alleen gebrooken en
niet gemaalen was ; en de arbeid van een geheelen dag,
van vier man, elk hal uur a gelost, leeverde niet meer
dan vy en twintig Ponden van dit legte meel . Naardien bet medegenomen dus gedroogde Graan bykans de
hel t van hun leevensvoorraad uitmaakte, zouden zy zich
in groote verlegenheid bevonden hebben , waren zy 'er
niet uit gered geworden door bet vindingryk vernu t van
den Heer DE LANGLE , die , met behulp van een Ma .
troos , die voorheen een Meelmolenaars knegt geweest
was, op bet denkbeeld viel, dm aan de Molen leenen 'de
beweeging to geeven , gelyk aan die van een WindKoornmolen . Eerst beproe de by bet met zeilen op den
wind gezet : dit laagde eenigermaate ; dan welhaast werd
by to raad .°, een draaikruk in tede to neemen : door dit
middel verkreeg men Meel, zo goed als van een gewoonen Koornmolen, en zy waren in taat om elken dag twee
honderd Ponden Koorn to maalen .
Een gan che reeks van Zeemans waarneemingen voorbygaande, komen wy tot de eer te weezenlyke ontdekking op deeze Reis gedaan, die van een Baay o Haven,
door geen der vroeger,: Zeevaarderen ontdekt . Dezelve is gelegen dertig mylen ten Noord-westen van Los
Remedios, de uiter te grens der Spaan che Zeevaarderen,
omtrent twee honderd vier en twintig mylen van NVootka ,
en honderd van Prins Williatns-St' aat. Aan deeze Plaats
ga de Heer PeROUSE den naam van Port de Fran air.
Ly vonden groote moeilxkheden by bet landen , welke
zy eindelyk, op den veertienden van Hooimaand, to boven kwamen .
PeROUSE verhaalt hunne ontmoeting der Inwoonderen
in deezer voege. Geduurende ons verbly aan den ingang
van de Baay vonden wy ons teeds omringd door de
Canoes der Indiaanen . In verruiling voor ons Yzer,
boo .
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booden zy ons Visch, Otterhuiden en die van andere Dieren aan, als mede een en ander luk van hunne kleed ng .
Zy hadden , tot onze groote verwondering , bet voorkomen van op den handel wel a gerigt to weezen, en zogten den koop to luiten ten meesten voordeele voor zichzelven ; bier in behoe den zy voor de bedreeven te Koophandelaaren in Europa niet to wyken .
Daar was geen
onzer Koopwaaren, op welke zy zo ge teld cheenen als
op bet Yzer . Zy namen ook eenige koraalen ; doch dit
diende veeleer om een koop to luiten, dan tot eigenlyken handel .
Wy haalden hun oak over om koperen
plaaten en ketels to neemen ; doch dit laagde legts eenige keeren : Yzer waardeerden zy boven alles . Dit Metaal was egter by hun geenzins onbekend. Zy h Aden
ieder een Dolk , daar van gemaakt , aan den hals ibanen . De gedaante van then Dolk geleek na de Krits der
nwoonderen van Hindo lan, doch ver childe 'er geheel
van in het handvatzel o de gr-,ep ; deeze was n?--t anders dan eene verlenging van het lemmer, rond ge~naakt,
en zonder eenige cherpte . Dit Wapentuig was bc lo)ten in een lederen icheede, en cheen het cterbaar te van
alle hunr a bezittingen .
Ziend.e dat wy deeze Dolken met zeer veel aandagts bekeeken, gaven zy oils door
tekenen to ver taan, dat zy dezelve nimmer gebruikten
dan tegen Dieren des wows . Eenige Dolken waren van
Koper ; doch zy cheenen dezelve niet boven de Yzeren
to chatten . Het Koper is algemeen genneg onder hun ;
doch zy bezigen bet nicest tot halscieraaden , artnbanden, en andere pronkery ; ook punten zy 'er hunne pylen mede .
Het was onder ons eene groote vraag, van waar deeze Metaalen kwamen . Het Koper mogten wy veronder tellen dat oor pronglyk be tondt in dit gedeelte van
4merica, en de Indiaanen mogten bekwaam weezen om
bet tot bladen to maaken ; maar oor pronglyk Yzer bethat, naar alle waar chynlylcheid, nict in de natuur , o
althans zo zeldzaam , dat weinig Mineralogisten bet ooit
gezien hebben . Men kan bet met aanneemelyk keuren ,
dat dit Volk de bewerking zou gekend hebben om het
Yzer-oir in den that van Metaal to hervormen . Daarenboven zagen wy , op den dag nnzer aarikomst, gepolyste
halsbanden, en eenige kieine lukjes van Geel-koper, 't
geen men weet dat cene zamenacaing is van Koper en
L
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Link . Gevolgiyk leidde alles , wat wy gezien hadden,
ons op om to denken , dat de Metaalen , welke wy zagen , uit Rusland kwamen , o
Maat chappy aan lud ons-Baay , o
l;,w, icaanche Handelaaren , die tot in bet binne ;li h van tlmerica
Teizen, o
s van de Spanjaardc;r . loch ik zal hier
naa doen blyken , dat zy allerwaarichynlykst die Metaalen van de Pus en kreegen . Wy h~boccn bet een en ander van dit Yzer medegenomen ; bet is zo zagt en laat
zich zo gemaklyk nyden als Lood , en mis chien is bet
Voor de Myn to kundigen niet oni .ot 'iyi ; , bet Land
en de Mynen aan to wyzen, waar tiit trot gehaild werd .
De zugt tot Goud is niet erker i.eer c':,ende in Euro .
pa, dan die tot Yzer in dit ge,,tc •e lre v^n r r,zer~c., ; 't
geen ten bykomenden bewyze treht van do c .,aarschtheid
deezes Metaals . Elk Eilander bezit '(r w at van, loch,
om de waarheid to zeggen, in kleine hcc~v .h`id ; maar
zy zyn'er zo greetig op ge teld, dat zy nuts onbeproe d
laaten oin bet to verkrygen .
Op den dag onzer aankoin te werden wy bezogt door
het Opperhoo d des voornaam ten Dorps . Eer by a-in
boord kwam , cheen by v oor de Zon e : n nehed uit to
torten . Hy hieldt daar op eene h: age aanij3raak, welke
be looten werd met cenige z2cr aangenaan:e .,ezangen,
die zeer veel overeenkomst hadden met ons e, :rwcudig
Kerkgezang . De Indiaarerz van zyne Canoe z ;ngen met
hem mede, herhaalende Choorswyze bet zel de Lied . -Naa deeze pligtpleeging kwamen zy meest alien aan boord,
en dan len een uur ang op bet geluid van hunne eigen
iemmen, 't gees vry gaed in deli toon was .
d vertcacide ge chenken ; dit
ik ga
maakte hem voor ons zo lastig, dat by ell ;en dag vy
o
; en ik was als genoodzaakt de ge chenken herhaald : keeten to hernie :iwen , o
anders ging by onvergenoegd heenen , en in ri< ~,°Ide bedreigingen, die egter niet zeer to duci .t_:n wares .
Zo ras wy ons op bet Eiland gevzstigd hadd°n , kwamen meest alle de Indi .arae a van de "Buy er :~ cards .
I-let gerugt onzer aankomn te hadt zich tot do oinliggende
ireeken uitgebreid . Wy zagen veele Canoes aanroeijen,
belaaden met eene zeer groote meni ;te ('ttervci1cn, welke wy van deeze Indraanen lij uildcn poor bylen, niesen, en lukken Yzer . Zy ga%•e n, in den beginre, hunne
Salm
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Salm voor tukken van oude hoepen ; dock zy werden
welhaast wyzer , en wy konden geen Visch van hun
bekomen dan voor pykers en under klein yzerweik .
Ik geloo dat 'er geen Land gevonden worst , waar de
Zee-otter algemeener is, dan in sit gedeelte van ilmerica ;
en bet zou my Diet verwonderen , indien een Factory o
Handelplaats , bier aargPlegd , die den handel angs de
Zeekust veertig o vy tig mylen uitbreidde, 's jaarlyks
tien duizend van deeze Ottervellen verzamelde .
De Heer ROLLIN, Chirurgyn Major van myn Fregat,
vilde , ontleedde , en vulde cen deezer Otters op , de
tenige, welke wy konden vangen . Ongelukkig was dezelve Diet meer dan vier o vy maanden oud, en woog
legts acht en een hal pond .
Op de ,IJirolabe virg
men een Otter , die engetwvi'?td den I,?diaane a ontkomen
was ; want by was zwaar gewond . Dezelve cheen den
vellen groei bereikt to hebLen, en woog ten mintten zc .
ventig ponden . De !-leer DE LANGLE liet dien Otter
villen , om denzelven op to zetten ; doch daar de last
daar toe gegeeven was op bet oogenblik van ons inzeilen
in de Baay , werd bier op gear agt ge laagen, en wy
konden den kop noch de kznh bewaaren .
De Zee-otter is een Die, van bei'zrlei leeven, beter
hekend ter oorzaake van de
aaiheid der huid , dan uit
bon de van eene naauwkeuri ge be chryving deezes Diers .
De Indiaanen van Port de Francais noemen 't zelve
S,',,3er ; de Rupen geeven 'er den naam van Colry-morsky
:.an , en o°_tder cheiden bet AATy je door den naam van
Alaska . Eenige Dierbe chryvers hebben 'er van ge prooken onder de benaaming van Saricovienne ; maar dc bechryving van do Sartcovienne by den Heere DE BUFFON
beantwoordt in geenerlei opzigt aan dit Dier, 't we]'veeleer gelykt naar den Otter van Canada, dan naar dien
van Europa.
Ten dage onzer aankomst op de tweede ankerplaats,
vervaardigden wy een Ob ervatorie , op een Eiland, een
naphaan choot van bet Schip gelegen . Hier maakten wy
be chikking om al den tyd onzes verbly s ons op to houden : wy telden de Tenten voor onze Zeilenmaakers en
Smits ; desgelyks ons Vaatwerk , om bet na to zien en
to heritellen .
Naardemaal alle de Dorpen der Indiaanen op bet Vas .
teland gelegen waren, vleiden ivy ons in een vei&igen that
Van
tip bet Eiland to wcezen ; dock wy werden w _Least
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bet tegendeel overtuigd . Reeds hadden wy ondervon
den, dat de Indzaanen groote Dieven waren ; doch wy
verondertelden riet, dat zy eene werkzaamheid en landvastigheid bezaten, in taat om de langwylig te en moeilyk le ontwerpen ter uitvcer to brengen : dan wy leerden
bun welhaast beter kennen .
Zy bragten elken avond
door in de gun tigtle gelegenheid o to wagten om ons
to be teelen ; dock wy hielden goede wagt aan boord on .
zer Schepen, en zeiden bedroogen zy onze waakzaamheid . Ik had daarenboven de Spartaanjche Wet inge .
voerd ; by, die zich hadt laaten be leelen, werd ge tra t,
en, indien wy den Die niet toejuichten, vorderden wy
bet ontvreenlde nict weijer,, om alien ge chil to vermyden, 't welk legte gevoigen mogt baaren . Ik wit niet
ontkerren, dat deeze zagtheid bun onbe cho t maakte. Ik
had nogthans getragt hun to overtuigen van de meerderheid onzer wapenen . Een met een kogel gelaaden Kanon
was in hun byzyn gelost, orn hun to doen zien, dat zy
op een a land konden geraakt worden . Een naphaanchoot, met een kogel gelaaden , in tegenwoordigheid eener
groote menigte deezer Indzaanen , doorboorde een vercheide keeren d,gtgevouwen child, 't geen zy ons door
ver cheide tekenen beduid hadden dat onceoordringbaar was
voor pylen en dolken ; daarenboven chooten ver cheide
onzer Scherp chutters Vogels in de vlugt .
Ik ben ten vollen verzekerd, dat zy nimmer ten oog .
merke ha&zn om ons met gevoelens van vices to vervullen ; mair ik houd my uit hun gedrag overtuigd, dat
zy ons geduld voor onuitputbaar hielden . Hun gedrag
drong my, om chielyk de daar aangelegde vastigheid
van bet Eiland weg to neemen . Zy landden daar in den
nagt , van de zyde van de kust ; zy trokken door een
zeer digt bosch, 't welk over dag geheel ondoorganglyk
was, en kruwpende op huni:e buiken als langen, bykans
zzonder een biad to verroeren, wisten zy , in pyt onzer
wagten, een , ge onzer goederen weg to neenien ; met een
woord , zy bezaten de behendigheid om in de Tent to
komen, waar de Heeren DE LAURISTON en DARBAUD,
aan welken bet Ob zrvatorium was toevertrouwd , lieper . Zy namen een Snaphaan weg, met zilver vercierd,
als mede de kleederen der belle G icieien, die uit voorzirge dLzelve order hun bu . ter gelegd hadden . Zy waren niet ontdekt door cen wagt van twaal Soldaaten, en
zy d'-eden geen van beide de O icieren wakker worden .
Dec .
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Deezen laatllen die (lal zouden wy ons luttel hebben aange .
trokken ; dan zeer peet ons bet Bemis van bet oor prong ,
lyk Aantekenboek, waar in alle onze Starrekundige waarneetningen . zints onze komst in Port de Fran ais, opgetekend ilonden .
Alle deeze hindernis en beletten geenzins , dat onze
boots bout en- water innamen . Alle onze O iciers waren onophoudelyk bezig aan 't hoo d van ecnige werkende partyen , die wy noodzaaklyk aan ilrand moesten
zenden . Hun vertooning en goede tugt hieldt de Indiaanen in ontzag,
Terwyl wy de poedigite toebereidzels maakten tot ons
vertrek, namen de Heeren DE MONNERON en BERNIZET
de Baay op , in een welgewapende boot . Het was my
Diet mogelyk, ecnige O liciers bun mede to geeven, dewyl deeze alien elders bezig waren ; dock ik had belooten , dat de laatstgetnelden, voor bet vertrek , alle
de veikenningspunten zouden opneemen en de diepten nanduiden . -- Wy il:elden toen vast , vier en twintig
uuren to chikken tot de Beercnjagt , van welke Dieren
wy bet po-)r ontdckt hidden op de bergen, en vervolwens to vertrekken , dewyl her gevorderd jaargetyde oas
Diet toeliet langer to vertoeven .
Wy hadden reeds bet dieptee van de Baay bezogt,
wellce mis chien de zondctlingtle plaats op den aardbo .
dem is . Om 'cr ecnig dcnkbeeld van to vormen, hebbe
men zich voor to itellea, een Waterkom op bet midden
van eene onpeilbaare diepte, omzoomd met pit e bergen
van eene ontzettende hoogte, bedekt met neeuw, zonder
eenige plant o grasichcut op deeze onmeetlyke verzameling van rotzen, door de natuur tot eene altoosduurende
dorheid vertveezen . Ik zag nooit een windvlaag de oppeivlakte van dit water beroeren : bet worst nooit geiloord, dan door den val van ichroomlyk groote Yshrukken, die zicll lostnaaken van ver cheide Ysbeddingen, en
in 't neder torten een gtraas verwekken,'t welk op een zeer
verren a land in he,' gebergte wederklinkt . De lugt is
to deezer plaatze zeer zagt, en 'er heerscht eene zo di e .
pe itilte , sat de item van een mensch op den a itsnd
van een halve myl kan gehoord worden , gelyk ook bet
geluid der Vogel~-n , d :e de eijeren leggen in de holten
deezer rotzen .
Het was aan bet einde van deeze Baay, dat wy hOOpte :n
ban aalen to zulicn aat ;treiFen, waar langs wy tot in bet
L 5
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binnen te van %merica zouden kunnen doordringen . Wy
verbeeldden ons, dat dezelve zou eindigen in eene g row .
t o Rivier , welke tus chen twee gebergten been troomde ,
en dat deeze Rivier ont prong nit de groote Meiren ten
Noorden van Canada . - Zodanig was onze verondertelling , en ziet bier wat daar uit gebooren werd . Wy
vertrokken met de twee groote Booten van de Borr olle
en de A1 irolabe. De Heeren DE MONTI, DE MARCHAISVILLE, DE BOUTEZVILLERS, en Vader RECEvEUR, vergezelden den Heer DE LANGLE ; met my vertrokken de
Heeren DAGELET, BOUTIN, SAINT CRE AN, DUCHIE en
pROVEST . Wy voeren bet Westlykst Kanaai in . Voorzigtigheid raadde ons , niet to digt aan den oever to
houden , uit vrees voor bet neder torten van teenen o
ysbrokken .
Eindelyk kwamen wy , naa legts d6n
en een halve myl voortgevaaren to hebben, by eene naauwe gol , be looten door twee verhaazende ysbeddingen .
Wy waren genoodzaakt de lul,ken ys weg to werken,
die net water t)edekten, om in deeze diepte door to dringen .
Het water was zo diep, dat ik, op een halve kabeltouwslengte van den wal, geen grond peilde met een lyn van
honderd en twintig vademen . --- De Heeren DE LANGLE , DE MONTI en DA(GELET, en eenige andere O icieren, begeerden de ysbedding to beklimmen . Met onuit preeklyk veel mueite kwamen zy op den a tand van
omtrent twee mylen . Naa genoodzaakt geweest to zyn,
met groot gevaar, over de pleeten van vervaarlyke diepten to pringen, konden zy niets ontdekken dan eene aaneen chakeling van ysbeddingen en neeuw, welke geen
einde cheenen to hebben dan den top van den Berg Fair
Weather, (Schoon Weder.)

Geduurende deezen Tocht blee myn Boot _aan den oever . Een tuk Ys , 't welk van boven neder in 't water tortte , op eenen a tand van meet dan vierhonderd
Toi es , veroorzaakte aan den oever eene zo geweldige
, dat myn Boot om loeg en een groot itok wegs
g de ysbedding ge ineeten werd . Dit ongeval werd
k her teld, en wy keerden alien weder na boord ,
cPh ely
binnen weinig uuren onze reis in bet binnen te van
Ik had de Heeren MONAmerica volbragt hebbende .
NERON en BERNIZET a gevaardigd om den O~,,stlyken never op to neemen , die , even als de andere , uitliep op
twee ysbeddingen .
Op den dag naa de°z-.n Tocht ver cheen bet Opper .
hooid
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boo d aan boord , terker vergezeld en raaijer gekleed
dan gewoonlyk . Naa eene menigte van zangen en dans en,
deedt by my den voor lag, om bet Eiland, waar op ors
Ob ervatorium geplaatst geweest was , aan ons to verkoo .
pen ; buiten twy el aan zich zelven en de andere Indiaaners
bet reit voorbehoudende om cps to betteelen . Het was
.rlioo d cenig Land
jets meer dan twy ela dg, o
in eigend om bezat . 1-let beduur dc:czes Volks is zoda .nig , dat bet Land aan 't gehecle Volk ichynt to bel .uo .
ren . Dewyl nogthans een groote menigte Indiaanen getuigen warm van deezen k3op, had ik een nntwy eibaar
re it om to be luiten , dat zy dit koophedry
den . Ik aanvaardde, overzulks, bet t;;,Jaane aanbod des
Ooperhoo ds, tci enS overtuigd, dat dit koopverdra ; vernietigd kon worc'en door v, : :de gerigtshoven , indien bet
Volk ons bet coit wilde betwiste~3 : want wy haddeiz
Been betrays altoos, dat bet OpYerhoo d weezenlyk de ei •
genaar , en de t,etu gen zyn :e Vertegenwoordigers waren .
Vat bier vii zyn nioge, ik Qa
ctieide ellcu
rood Laken, Bylen, IMMes'.cn , •:)ykcrs, enz . Ik d ;;cUe
ook geR henken uit aan zvn gelhe . .ic gevolg .
;,,d
Dc hoop in deezer voe7e g .
ik lieden o , om van bet Liland, rret de gewoone picgtis,iieden , bezit to neemen . II: beval bun , een glazen
vies Pan den voct van cen rots to begraaven , eene Lachryving behelzendc van deeze Bezitneeming , en lag
daar by neder een der Medailles , in Frankryk vour ons
vertrek ge laagen .
Het voornaame werk , egtcr , 't welk ons bewoogen
hadt om ores hier op to houden , was voleindigd : urns
Ge chut was in orde gebragt , onze last wet ge chikt,
en wy hadden zo veel bouts en waters ingenomen als by
ons ' ertrek van Chili. Geene haven op geheel bet we .
reldrnnd kan meet goederen opleeveren om dit werk tncz,
ipocd to verrigten, 't geen in andere oorden dikw€its zo
zeer hezw, arlyk toegaat. \Vatervallen , gelyk ik reds
vermeid lieb , vin de toppen der Bergen oeder -ortende,
tortten hat heeriyl,st water in de vaten zo ais zy in da
booten lagen : aan :e poeld bout ligt , in grooten overvloe', lar_gs bet rr-nd van cen e Ie zee . De Landopneeriing c, 3or de „eer4n is-I Mo,;NERON en BEItNizET was
.;tini van een grondvlakte
a ge,ia ::n , zo wel als de o
dung:
:12
d :seer 73 .GN€-Er< .n ; '€ welk de Heweren DE LANGLE, LAC LFT en v ah »i:3eae O icicrs in Hart ge teld
halt
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badt om de hoogte der Bergen, naar de regelen der Drie .
hoekmeeting, to bepaalen . Alleen hadden wy reden orn
ons to beklaagen wegens bet gemis van bet Aantekening .
Boek der gedaane waarneemingen door den Heer DAGELET ; dan dit gemis werd grootendeels vergoed , door
ver cheide aantekeningen, welkc wy wedervonden . Met
~dn woord, wy rekenden ons onder de gelukkig te Zee .
lieden , dewyl wy tot op zo groot cenen a tand van
Europa gekomen waren , zonder iemand aan boord ziek
to hebben, o een eenig man van bet Scheepsvolk der
beide Schepen met corbut aangetast .
('t Vervolg hier naa .)

AANMERKELYKE BYZONDERHEDEN, BETREFFENDE
NOORD AMERICAANSCH GEMEENEBEST .
BET

Getrokken uit eene derwaards gedaane Reize,
geduurende de Jaaren 1795 , 1796 en
1797 , door LA ROCHEFOUCAULTLIANCOURT .

(Vervolg en Slot van bl. IIB .)
nie, en kwam to Nor olk, eene Stad, die, in 't beU
gin van den Americaan chen Oorlog , tot den grond toe
it Zuid-Carolina bega

zich onze Reiziger na Virgi-

wierd a gebrand, op order van den Gouverneur des Konings. De Engel chen , die de Stad hebben herbouwd,
en die dezelve bewoonen , zich chaamende over eene
zo verregaande woestheid , geeven thans voor , dat de
Gouverneur alleen bet in brand teeken der Magazynen
op de Kaay had bevoolen, om de Stal to beter to kun
nen verdeedigen ; doch dat de Americaanen zelven , op
order van hun bettuur, de Stad hadden doen in bland
teeken . De meeste Volkplantelingen van St . Domingo ,
die van daar , na bet vernielen van Kaap Francois , de
vlucht namen, kwamen to Nor olk aan, en vestigden 'er
zich , daar toe bewoogen door de warmte van 't Climaat ; door de laverny der Ne ers, die hun toeliet , de
Zwarten, die zy hadden mede ;onomen, even als tot hunnent , to gebruiken ; en door de vriendel ykbeid , met
welke zy ontvangen wierden .
In dit Gcwesr is de
Stad
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Stad Yorck, vermaard door bet eindigen van den Oorlog met Engeland in haare nabuur chap , die de Vryheid van bet Americaansch Gemeenebest ten gevolge
hee t gehad . Niet verre van daar, to Richemont, hee t
men, onder den naam van bet Capitool , een Gebouw
opgericht , 't welk bet groot te en aanzienlyk te is van
geheel Noord-America . Men komt, in dit Huis treedende, in eene groote voorzial, in welker midden bet Standbeeld van GEORGE WASHINGTON, door Houdon vervaar •
digd , geplaatst is . Te Richemont, zo wel als elders in
America, vindt men twee aanmerkelyk ver c1rillebde taatkundige partyen . De eene, die niet voldaan is over bet
tegenwoordig be tuur, zou gaarne eene meerdere bepaaling
zien van de magt van 't Uitvoerend Bewind . Gaarne
zou deeze party de Franlche Regeerings orm zien ingevoerd, [te weeten , zo als die was , vdbr de Omwenteling, door Buonaparae bewerkt] en vleit zich, dat, zo
dezelve taande bly 't , ['t geen niet gebeurd is] zulks
cene gelykzoortige verandering in de Noord-Americaanche Staatsregeling zal ten gevolge hebben . De Engelschgezinde party , daarentegen , hoopt, dat de in tandhouding der Engel che Con titutie eindelyk die der Fran chen
ten onder zal brengen , en by bun de Koninglyke Regeering her tellen ; 't welk, zo zy meenen, zeer ge chikt
zou zyn tot bet bevorderen hunner zucht, otn aan bet
Americaansch Uitvoerend Bewind eene grootere magt to
doen opdraagen. Zel s meent men, dat deeze party gaar1ie eene er elyke Koninglyke Regeering in bun Land
zou zien ingevoerd . Behalven deeze partyen , die met
een bepaald oogmerk werken , vindt men 'er veele gemaatigde en ook veele heethoo dige aanhangers van Engeland , o van Trankryk , alleen uit dri t o eigenbelang , zonder eenige verdere taatkundige vooruitzichten .
De Virginiaanen zyn zeer verzot op bet pel ; zy verliezen rnet de Dobbeliteenen , de Kaart, bet Billard, en
met alle andere mogelyke hazard pelen , aanzienlyke
zommen . Eene Staatswet van 1 ;92 hee t wel deeze buiten poorigheden verbooden , zo we] als de Weddingchappen by gelegenheid van Harddraveryen, Haanegevegten, enz . Doch deeze Wet, hoe ge treng dezelve ook zyn
moge, wordt opentlyk verbrooken , uitgezonderd dat gedeelte derzelve, 't welk bet betaalen van chulden, door
gro peelen gemaakt, verbiedt , en zodanige verpligtingen
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gen voor niet verbindende verklaart .--Dc Wet, tegen de
vrye inenting der Kinderziekte,wordt beter onderhouden .
Deeze Wet verbiedt aan een ieder, zich zelven o de zy
nen to deen inenten , zonder toel .iatin g van de Rechters
van bet Graa chap, van welken de zaak nog niet eens
geheel a hant : want zo zy bet verzoek al goedkeuren ,
moot nog dc' tcetiemming van alle inwooners, twee my.
len in bet ronde, verkreegen worden ; kunnende de weigering van een per uon de uitvocring beletten . Zo ras remand door de natuurlyke Kinderziekte wordt aangetast,
moet by zich na eeu aiieen tl:aand huis in een bosch begeeven, alwaar by de l:ulp van een Geneesheer bekomt .
'Ier preidt zich , intus ehen, de bc m :tting verder, data
wordt de gemeen chap van zodani ;; eene Stad o Ditri t , met de nabuurige , ten ti4auwitcn a ge looten ,
en de inenting words in de be inette plaats vl y geield .
In Virginie is de landsdouw, over bet algemeen, zeer
vruchtbaar , en ge ehikt tot allerleyen akkerbouw en veeteelt . Het Climaat is wel wat beet ; doch de hitte hindert de inwooners weinig , en bevordert den groei van
allerhande voortbrengzels . Schoone Rivieren, die in den
Oceaan uitloopen , en die aan de bewooners van Virginie gelegenheid geeven, om de voortbrengzels hunner a gelegentte gronden, met voordeel, door de geheele waereld to verzenden, brengen niet weinig toe tot den bloei
van dit Gewest . De laage landen zyn, bet is waar, niet
zeer gezond ; dock in geenen deele zo erg, als in Carolina o Georgie.
Uit deeze uitgebreide Provincie kwam onze Reiziger
in ?'laryhand , langs de Rivier Potowmack . Baltimore,
de Hoo d tad van dit Gewest , is , nag Philadelphia en
Trew-Yorck, de voornaam te Koop tad van Noord-America . Daar deeze Stad, door haare Jigging, eene nadere
gemeen chap hee t met de Rivieren , die zich in de
Ohio ontlasten, dan Philadelphia, is zy in Shat, om bet
gemakkelykst van alien bet Westelyk gedeelte van den
Noord-Americaan chen Staat van alle Europee che en
andere uitheem che waaren to voorzien, en de voortbrengzels des Lands daar tegen weder to verruilen . Geen wonder , derhalven , dat deeze Stad cene der raai te en best
gebouwde is van geheel Noord- America , en dat dezelve Asgelyks in aanzien en bevolking toeneemt .
New- Yorck is, door baaie Jigging , eene dsr groot e
en
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en bloeijend te Steden van Noord -America . Door mid .
del der Noord- en Oost - rivier , en der Rivieren , die
zich met dezelve vereenigen, omvat de Koophandel deezer Stad , als 't ware , den geheelen Americaan chen
Staat , en breidt zich zel s uit tot in Canada, door bet
Meir Champlain . In 1797 wierd de bevolking deezer
Stad begroot cp vy tigduizend zielen , waar onder ne .
genduizend Negers waren begreepen, die meestal in een'
itaat van laverny leeven . Want hoe billyk ook de menschlievende redeneeringen tegen de Slaverny weezen mogen ,
het zal altoos zeer bezwaarlyk vallen , om dezelve o to
chailen in een Land, alwaar de handen in geenen deele
evenredig zyn aan de uitgebreidheid van een voordeeligen landbouw : vooral daar hier nog dagelyks nieuwe
ontginningen plaats hebben, en bet Climaat ten- platters
laude , op veele plaatzen, oneindig nadeeliger is voor de
Blanken , dan voor de Zwarten, die, van hunne vroege
jeugd aan de brandende hette van A rica gewoon , niet
ziek worden door de uitwaas emingen der Americaan che
moeras en. De chadelons tellirgen, die voorge teld worden, als ge chikt tot het vernietigen der Slavernye, eichen met alleen zommen , die Diet to betaalen zyn ,
maar zouden daarenboven , in eens , alle vermeerdering
van den landbouw, en alle werkzaamheid van den koophandel , vernietigen . -- AlesitoNw-Yrckdu
der dan to Philadelphia . De zeden zyn 'er dezel de, als
in de andere groote Steden . De herbergzaamheid alleen
is 'er grooter dan to Philadelphia, hoewel kleiner dan to
Boston . De denkbeelden des. Volks zyn minder gun tig
voor Engeland, dan plaats had , voor bet luiten van bet
laat te Commercie- Tra taat. De ver chillende denkwyze,
ten opzichte van deeze overeenkomst, is in America zeer
in bet oog loopende, en hee t twee ver chillende partyen
doen ont taan . Met dit 211es brengt deeze twist geen nadeel toe aan de achting, die men anderzins ahrrme aan
WASHINGTON betoont , wiens patriotti che bedoelirgen
niet in verdenking kunnen komen van zich door eenigen
vreemden invloed to hebben laaten be tieren .
De algemeentte Ziekten in Noord- America zyn I3orst .
ontiteekingen, Teeringen, Galziekten en Rotkoortzen . De
zogenoemde Geele Ziekte is, om zo to pieeken, plaatze.
lvk, en wordt alleen van tyd tot tyd be peurd in de Zee .
ted .pn, tot welke zy waar chynelyk uit de Antilles wordt
over .
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overgebragt ; maar binnenslands ver preidt zy zich niet . De
Frantchen zyn 'er lleeds minder aan ondernevig geweest
dan de inboorlingen ; 't weik mogelyk moet toege chreeven
worden aan de paarzaamheid, met welke de eerstgenoemden gebruik maaken van geestryke dranken . In America
words men eerder oud dan in Europa, 't geen vooral geldt
ten opzichte der Schoone Kunne . 'Het viervoetig gedierte
is bier kleiner en minder moedig, dan in de oude Wacreld . Men vindt bier, naam ;:lyk, za wel Beeren, Wol .
ven, Tygers , enz . als elders ; doch deeze ver cheurende Dieren zyn bier van een kleiner maakzel en minder
wvreed . - Het character van de bewooners der verchillende Provincien loopt natuurlyk, door bet ver chil
van set -=Climaat, merkelyk uit elkander ; doch , over
bet algameen, bezitten zy alien een zeer onderneemenden
geest-, heldenmoed , hebzucht, en eene groote verbeelding van zich zelven . De dronken chap is een der algemeen te outen van de laagere klas e ; 't welk veelal
voottkomt uit de algemeene voorkeuze , die men bier
aan terke dranken gee t , boven bier , cyder o wyn.
Voor bet overige worden 'er zekerlyk in America minder
zwaare misdaaden bedreeven , dan, by eene even terke
bevolking, in Europa ; 't geen voornaamelyk moet worden
toege chreeven aan bet gemak, waar mede bier een ieder aan de kost komt. Zel s in de Bos chen vindt men
geen yolk in hutten woonen, o bet hee t nog vermogen genoeg, om ten mintten tweemaal ter week vleesch
to eeten , en de henoodigde thee , co y , chocolaad ,
e nz . t o bekomen . De Ha ;dwerkslieden hebben bet bier
dus ook veel ruimer, dan in Europa . Ja veele meesters-Kleermaakers en Paruikemaakers in de Americaanche Steden houden eene overvloediger ta el , dan bet gros
der welge telde lieden in Engeland en Frankryk .
Schoon de Wet in America geenerlei onder cheid van
rang in geboorte, enz . toelaat, chenken toch de eerampten
een hooger aanzien, dan met de oor prongelyke gelykheid
be taanbaar is . Groot is by alien de'zucht tot Vryheid, 't
welk onder anderen ook ten gevolge hee t, dat de gehooren
Americaan che jong-- lieden , van het mannelyk ge lagt ,
een grooten a keer hebben van de huis elyke dienstbaarheid . In bet geheel Gemeetrebest vindt men mogelyk
geen twintig dienstknegten, die geboorene Americaanen
zyn . Duit chers , Ierlanders, Negers en Mulatten zyn
de
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de lieden, die zich bier toe laaten gebruiken . Intus chen
Itee t dit vooroordeel geen plaats by de Schoone Kunne : men ziet, in tegendeel, veele dochters van goe .
den huize, in haare jeugd , by aanzienlyker lieden
dienen , om zich to beter bekwaam to maaken tot de
huishouding .
De Americaan che zeden zyn , over 't algemeen, die
der Engel che Natie, zo door den invloed, lien bet oud
Staatsbe tuur op bet geheele Volk gehad hee t, als door
de menigvuldige betrekkingcn , die nog lieden tus chen
die beide Volken be taan . De klederdragt, de huismeubelen, de bouworde der wooningen, de voorwerpen der
weelde, bet langduurig drinken na den maaltyd, en de
verwydering der vrouwen van 't gezel chap, zouden iemand doen gelooven, dat by to Londen was, o in eene
der nabuurige Provincien aan die Hoo d tad . De weelde is bier teeds in een zeer toeneemenden that, om dat
zy bet bewys oplevert van lien rykdom, welke bier byna alleen de ver chilleiRde ranges der perzoonen bepaalt .
Men vindt bier lieden , die in uiteri1en doen , groot genoeg om de eenvoudige zeden des Lands to kwetzen .
Men pot bier wel mode, dock te ens ontbreekt bet niet
aaQ navolgers .
Men trouwt in America zeer jong, vooral ten platteu, lande. Daar de jonge lieden zich reeds vroeg op
eene ona hangelyke wyze zoeken to vestigen, bebben zy
eene vrouw noodig, om hunne huishouding to bezorgen .
Deeze om tandigheid brengt veel toe tot de Reeds aanwinnende bevolking, en tot de bewaaring der zuiverheid
van zeden . In de Steden maakt men minder haast met
bet huwelyk , om dat de vermeerdering der weelde de
kosten der huishouding aanmerkelyk hee t doen toeneemen. De jonge Stedelingen denken zelden om trouwen,
dan na dat zy de dringende begeerte naar rykdom hebben voldaan, o ten min ten op den weg zyn om geld
to winnen . Alles, wat men bier onderncemt, hee t alleetl
tot dry veer het dringend eigenbe ang. Eo=n European,
die zich in eene der Americaan ebe Noordelyke Koop .
teden zou willen nederzetten , met oogmerk , om bier
de banden van maat ehappyelyke hetrekkingen weder to
vinden, die by elders verliaten hee t, zou zich Diet weinig bedroonen vinden . I-let zou hem zel s moeijelyk vallen, om 'ei cen waaren en vertrouwden vriend to vinden .
De drukte hunner bezighedcn bcheerscht de meeite Nooi dMLNG. 1800 . No. 4 .
MI
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Americaanfche Stedelingen zodanig, dat zy geen tyd hebben. om van de vermaaken der zamenleving gebrui~ te
maaken, en aan de zagte aandoenmgen van gevoehger
zielen hulde te doen.
5
lETS OVJ!.R.

DE GI:LEERDHEID VAN VROI1WEN.

e meest bekoorende fchoonbeid Centf Vrouwe hceft haaren
gtOndOag in de bevalli
VJn het halt. l{leschhfid,
D
tagtaartigh iJ, gevoe[ en <.andoenlykhcid, uit de oogen fchy
~he[lc:n

nenJe, zullen de onregclm,l3.tigheid der gelaatstrekken vergoedell, en cerder, i,l cen :landoenlyk rmt Hefdt vcrwekken ~
dan het fchoollst gevormde gelaat en de! fraaiile kleur zonder
uitdrukking.
Van deeze beminnelykc hoedanigheden moct, inderdaad,
de :Natuur den grand gele;;d hebben; doch geene middelen
zyn 'er, dool' wdke dezelve zoo kragtdaadig ontwlkkeld en
gekwcekt worden, als Lloor de aankweeking van den fmaak
voor Le[t':;rkunde en Geleerclheid. In de ~emeen[cbap mee
de wacreld zien en gevoelen wy de onaal~genaame dr;fte;:n,
die ten gtvolge hebben, dat zy het gelaat misvormen, en de
()ogen cIOn nydigen, trotfchen. verLmadcnden of loozen opfiag
doen llllnneemell; boven 'r well~ lllet het denkbceld van bekootIykheLi niets onbenaanb~arer is. Oagen, die, ongeJukkigIyk, eenige van det'ze vertooningen hebben aangenomen,
van welke fllloonheden zy ook omring i worden, bezitten
eene wegf1:ootende kragt. en werken even als de Eafilisk:.
lntusfchcn, ]105 boos ook de waereld is, de Boeken zyn,
voor 't meerendeel, n0g deugdzaam. Zy boezelhen edelmoe·
dige en zagte gevoelens in, Eene Vrouw, die oordee!kundig
met dezel'v'c verkecl't, zal claar v,an de z:oede llitwerkin;; 011
de verfraaijing van haar lfchaam ondervindell, nnar gel:lllge
haar geest met kennis verrykt, en haar hart uitgebreid, verhevtner en gezuiverd wordt By lie Vrouwen moet dlt tot
een fcherpen prikkel tot oeffening verfl:rekken; en zy mogen zieh verzekerd houden) dat lichaamlyke en vcrfl:andlyke
fchoonheid, hoe weI dezelve, vaneen gefeheiden zynde, geene vo1fl:rekte heer[chappy bezitten, te zame!} vereenlgd inderdaad onwederftaanbaar zyn.
Met dit alles. de LetterocfFcning heeft niet ~.JtyJ bekoo ..
rende hoedanigheden ten gevolge; ell <lit is niet te verwonderen ,wanneer dezelve zonder oordeel wordt aangelegd, Veor aile
dingen is de raad \'an goede vrienden 1J0odig, omtrent de fo.ort
van boeken, nevens den tyd, de wyze ell de hoeveelheid dec
oetfeninge. Oppervlakkig en kwaalyk beftuurd leezen is berekend
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kcnd om de haatlykfie trotshcid voort te brengcn, en eell
belachelyk gedrag Ce veroorzaa];en;
SEMl'RONIA hceft, geduurende de tien jon&stverloopene jaa.
fen, aIle Maandwerken gekt:zen, en nll en dan de eere
verworven van in 't cen of ander haarer meest geIiefde
Mengelwerkcn cen klein ilukje te levererr. Deeze onderfcheiding, zo als zy dellkt, heeft haa!", in hnare eigen verbeeJding,
grootlyks doen klimmen. Zy befchouwt het als genoegzaam,
Olll zich boven de gewoone welvoeglykheden v:!n uilwendig
voorliOmen te verheffen. Zy pra~\t met cen verbluffend zelf.
vcr'rouwen , 't wdk, indlen men het h:I<lr n:et vergaf, omdat
zy bekelld. fr:1ai vernuft is, ondraaglyke lompheid zyn zlJude.
Ha~re ingc:nomenh::id met de Zanggodinnen heeft de Bevallig~
heden van allen aandeel hanrer opmerkinge u:tgefloten. In.
dien gy haar in den morgenilond opwagt, zult gy haar vinden met neerg(;kaptc fchoenen, geklitst hair, e<;n ll1orzig<:
crollie, en de vingers met inkt beklad. lndien gy haar vraa~t.
wat zy onder handen hebbe, zal zy u zeggen, dat zy aan
eene Pindarifche Ode op de Lente werkt, die nog dien zelf·
dm dag mact verzonden worden, dewyl men anderzins dezd..
ve in deeze Maand niet zou kunnen plaatzcn. Hierom vl:r·
zoekt zy verfchooning, th:ms geen gezelfcilap te kunnen op·
wagt~n.
Baar bezoekcr heeft reden om zich over die ant·
wourd te \'erbJyden: want, gelyk SWWi', hoewel niet 2eer
ldesch, van CELIA zegt • haar gezigt werl,t als cen braakmiddel,
til haare reuk aJs vergif.
Toevallig heeft CORINNA eenige fchriftcll onzer hedendaagfche
Twyfela:m::n in handen gekrcegen. Zy verilondt ze wei niee
volkomen, cioch zy be5reep 'er genoeg van om verzekcrd
te zyn. dJt de Twyfclaary onderlield wi~rJt cen bcw\,s tc
zyn van cen nrheven verfland, van bevryd te zyn van die
bekrompen vooroordeelcn, welke de dagelykfche verli;alJen
;'3n den band Jeggen. Hicrom kan zy over gecne huislyke
zaaken fpreeken; maa r W3!lneer z'l met verIichte liecl~n in
r,e:tetfch::ip is, weidOt zy breedvoerig uit over het gt:iuk van
eelie wysgeerige denkwyze te bezitten, ell belda3gt die anIle be.
krompene zielen, die ter kerke gaan, en aile haare pligten, zo
a!s zy die noemen, met werktlliglyke regelrnaatigheid waarnee·
men, even gelyk haare Oud· 0 ver[!;rootmoeders gedaan heb.
ben. VOLTA!RE. ROl;~SEAU. IlOLINGlH\OKE en HUME zyn haare
Godfpraaken. Zy wordt gevreesd van haare eigen 1'ehe, en
zy zelv.e ;s oj) derzelver gezelrcnap niet z.eer geftcld. Maar de
mann en befchouwt zy als aangenaamer, beter voor de verkeering gefchikt, en minder door vooroordeelel1 gekluisterd.
Zy verbeeldt zieh, dat mell nIl haar byzonder veel werks
maakt; en inderd:i.3od zyn 'cr eenige fpotters, riie Ila haare
gefprekken luiEteren, met oogmerk om l10ffe tot lachen te
verzamelell. Alle bevoegde regters veroordeelen en veragten
haar,
M 2
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haar , omdat zy zich aan oe eningen overgee t, die eene n'tuurlyke lrekking hebben om bet verlland to verduistercn en
bet hart to bederven , en die byzonderlyk haatlyk zyn in
haar , die ge chapen wierden ter vermeerderinge van de geneugten des leevens , en niet om dezelve to verdryven ,
door de ver preiding van de ombere begrippen der twy elaarye .
FULvIA hadt bet ongeluk , naast eene openbaare Leesbibliotheek to woonen . Zo dikmaals haar een luim van lusteloosheid beving, zondt zy h ,are diensunaagd om eenen voorraad
Romans , om 't even door wie zy ge chreeven waren, o wat
zy behelsderl, indien ze echts entimenteel waren . Door langv
duurig leezen van dit lag van boeken , hadt zy maak getreegen in anekdoten , byzondere voorvallen , en al wat op
de uitwerkzels der lie de loeg , welke, zo als zy begon to
denken , de hoo dzaak van 't men chelyk leeven was . Zoo
dikmaals was haar hart gelinolten, en gegtie d . en ge agen,
en gewond , dat bet ten langen laat le dermaate wieidt ver .
tederd, dat zy voor elken manspei u.on de zagt te aandoenin .
gen gevoelde , zonder veel on_ier cheids to maaken . Slechts
weinige oogenblikken kon zy onder vier oogen met eenen
bekende uit bet mannelyk geilagt doorbrengeu, zonder gevoelens van tederheid jegens hem to ontwaaien . Dikmaals twryelde zy, o zy, over 't geheel genomen , zich moest v.rblyden o beklaagen, dat zy met zulk eene uiter te aandoenlykbeid begaa d was . Hoe 't zy , haar arm hart was zoo vol
van lie de , dat elk , die haar naderde , ongevraagd daar aan
eenig deel kon verwerven . Ilaare tem was zwak en beevende ; onbeze baar elegant waren haare manieren. Naauwlyits was zy berekend voor deez2 benedenwaereld . Altyd was
zy rampzahg , uitgezonderd dan, wanner zy haare aandoenin,
gen iti brieven aan een o anderen gelie ien Eonoxus uitrtortte. Zy was , om kort to gaan , to teder , to aandoenlyk , to zuiver , to verheeven , om in deeze waereld to lee .
ven ; en dit wide elk een , tot dat zy, in een ongelukkig
uur , met een Soldaat opdu .ede , die in de lad, alwaar zy
woonde, in bczetting lag ; zvdert hee men ntets meer van
haar veinomen .
LE$BIA maakte, terwyl zy nog zeer jong was, eenige rymen , die , haare jaaren in aanmeil .irg zynde t enomen , door
haare vrienden wierden toegejuicht . Zwellende van glorie,
be chouwde zy zich zelve als eene tweede SAPP r©, en hee t
zedert zich aan de ZanLgodumen toegewyd .
Haste lektuur
lsepaalt zich voorilaamlyk tot raadzels, naatngedichten en ]ledties ; en deeze modellen voigende, helpt zy jaarly'ts dit lag
van rymelaary vermenigvuldigen . In den kring hearer bekenden wordt zy zeer bewonderd ; zo dikmaals order de.
I,elven een huwelyk vvorvalt, verzutmt zy niet oni cen ht-
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wdyksgedic',t to maaken ; even als de winkelters hee t zy
laaden met lierdichten , treurdichten en puntdichten , naar alletlei om landigheden berekend . Eens hee t zy een huwe.
lyks - aanzoek gehad . Haaren minnaar bepaalde zy zekeren
dag, om nader met hem to preeken . Midlerwyl chree 7
.y
eene alleen praak in rymlooze verien , wederzyd che genegenheid aankondigende. Op den be lemden dag ver cheen de minnaar , doch hair het ge .iicht met bet vuur eens Tooneel peelers in het Vy de Bedry hoorende opzeg :;en, be loot hy, dao
zyne beminde een gek vrouwsper oon was , en laakte zyne bezoeken .
Van alte andere ouderwerpen chynt de Staatkunde voor
het Vrouwelyk karakter 't minst berekend . Vrouwen zyn
van de Wetgeevende Magt geheel uitge loten , en 't is
bekend , dat Staatszaaken zelden met bedaardheid , zo well
in ge chri t als by nionde, behandeld worden . Intus chen zyn
Vrouwelyke l'ohtieken geenzins ongemeen. Eene van dezelve
is CORNELIA ; zy veigenoegt zich niet met haare gedagten,
by alle gelegenheden, daaromtrent to opperen, maar vat ook,
nu en dan, de pen op, en kittelt zich met het denkbeeld,
dat haare ontsv rpen , ook to de hooge Vergaderingen, byval
ontmoeten .
Over dagelyk che ondeiwerpeta preekt zy bedaard en ver landig ; maar wanneer de Mannen over Staatkundige onderwerpen preeken , hee r zy groote moeite otn
zich aan den regel der welvoeglykheid to onderwerpen ,
medebrengende dat zy na de Vrouwen luistere . Haire kleur
gaat haar o en laan , tot dat zy ten langen laatile rich
niet meet kin bedwingen , en losberst in eenen vloed van
wel preekendheid , die in de vermaard le choolen van Redeneerkunde tiaauwlyks haare w .°.eigae vindc .
Alle deeze , en zoo veele andere voorbeelden, welhe eene
naauwkeuiig,: opmerkin ; van 't geen 'er in de waereld om .
gaat aan de hand gee t, chynen cen oor pronklyken voorraad van gezond veriland en zucht tot boekoe ening aan to
kondigen , die , onder een voegzaani be luur , den weg tot
groote vorderingen zouden gebaand hebben . Doch rondzwervend vlytbetoon en onbe luurde nayver , tot volharding op
een verkeerden weg aangeprikkeld door de partydige lo tuitingen van vrienden en bloedverwanten , hebben zel de be.
minnelyk len onder de choone exe in den peel van onver •
draaglyke trotsheid gedompeld, en haar zich doen onder cheiden, zonder eenige cere to behaalen .
Zich gemaakt aan to lellen op cenigerlei wyze , is ten al .
len tyde , op alle plaatzen en in alle trappen, onwelvoeglyk.
Nlaar gemaaktheid in de zaak van Geleerdheid, in eene Vrouw
van kleine verdien le , berokkent haar de veragting en den
haat van beide exen . Die onder beide exen meest hebben
uitgemunt, waxen altyd bedaard en be cheiden, matigden zich
't minst
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't minst ann , en mengden zich in de ge preklaen met anderen,
zonder een gevoel van meerderheid ten toots to preiilen .
Meermaalen bee t men opl emerkt, dat een belder ver tand en
waare geleerdheid eene beminnelyke nederigheid ten Loon
pre ;den , die den eigenaar noodzaakt , wantrouwen omtrenc
zyr. eigen karakter to voeden, to midden der vereenigde lo .
tuitingen hem toegezwaaid . Lathr,diebkostarjul
wee! van geleerdheid bezit , zorge draagen om het een•
voudig to zetten , en deszel s luister zal to meer in 't oog
vallen .
Bydelichamkoptjingwrdemlykgnoczae
me voorzorge gebruikt, dat niets wanvoegelyks daar by plants
vinde. Agt gee t men op jaaren, rang, en elke andere om tan .
digheid , welke de cheidlyn van welvoeglykheid kan aanwyzcn . Maar by de tooijing der ziele pleegt men zelden
let anders dan de in praak der neiginge to volgen .
Nogthans hee t 'er gewis elyk eene oort van exaartig order.
cheid tus chen de zielen der exen plaats, 't welk eerie ondercheidene ool t van ver tandlyke volmaaking gedoogt en vor.
Bert.
De huishoudkunde, zegt men gemeenlyk , is de by.
znndere post der Vrouwen ; nogthans zyn zy , als redelyke
weezens, ten aanzien van haar ver tand voor de hoogstinoge
tyke aankweeking vatbaar .
Ook behoorden haare vorderingen haar aan gtene vetagting bloot to tellen , 't en zy
dez•. Ive met indringende verwaandheid zyn bezoedeld.
M

I R S A.

Eene Per iaan che Vertelling.
A

CARRASCALN , Opperheheer ch .r van Per te, van wien
de Koningen der tiarde hun roem en magc ontieenen,
droeg aan MIRSA bet Landbe tuur van het Gewest Tauris op .
Nooit wist omkooping by deezen Landvoogd de cha •d aan
BBAS

de zyde des onregts to doen over laan : zyne geheele Regeering maakte een dier gelukkige tydperken uit, waar in men
de On chuld be chermd, de Weeten chap vereerd, en de Vlyt
beloond zag. MIRSA werd , door een edel gedrag, het voor-

werp van venvondering in elks oog , en bet onderwerp van
lo tpraake in elks mond.
Dan bet viol gereed to ontdekken, dat , to midden van bet geluk , 't welk by rondsoin
z ;ch been ver preidde , zyn eigen geluk niet vermeerderde .
MIRSA word diepdenliend en zwaarmoedig ; de tyd ,
die
hcm van de b€zorging der Beltuur~zaal •• e n over choot , brigs
by in eenzaamheid door . Bevondt by zich in zvn Paieis ,
by zat neder op een top'. :a ; wandelde by, zyne treden wa .
ten

MIRSA .
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ten langzaam , en by hieldt de oogen op den grond g lan,
gen . Niet langer in itaat, otn zich, anders dan met de groo,,
ite moette, tot zyne Staatsbezigheden to chikken, wer .l by
to raade, om den last des Landbeltuurs, hem ondraaglyk g, •worden , neder to leggen .
om voor den
De a .,ematte Landvoogd kreeg verlo
Throon zyns Souverains to ver chynen . Op diens vraage ,
wat by to verzoeken hadt ? ga MIiiSA ten antwoord
„ Het behaage dcn Beheer cher der Aarde , vergi enis to
• chenken aan zynen Dienaar , then by met zyne gunstbe.
„ tooningen belegende, daar MIRSA bet dur t be laan, aan de
• voetcn van den grooten ABBAS neder to leggen den- poet,
„hens ge chonken!
Gy, 6 ABBAS! hebt aan my toe• vertrouwd htt be luur van een Gewest , vrugtbaar als de
„ Hoven van Damascus, en dat van eene Stad , welke in
„ roem boven alle de Steden der Wereld uit leekt , die
• Stad alieen uitgczond,rd , welke den glans van uwen
~, luiscer to rug kaatst .
hiaar bet langile leeven rekt
„ naauwlyks lang genoeg tot cene voorbereiding tot den dood .
„ Elke andere bezi ;herd is ydel , en zo nietsbedu'dend als de
„ arbeid eens Miers in het voetpid eens wandelaars, die dit
• Dieitje vertrapc ; alle voordeeien , welke deeze Weicld
„ chenkt , zyn wankel en onvast , als de kleuren van den
• rcgenboog, welke zich op 't eene oogenblik allei 1cht e• rendst vertoonen, en in 't volgende g .heel niet gezien
Staa my, derhalven, toe, my voor to be• w .rden .
• reiden tot de eeuwigheid ; t ernun aan myne ziel de vry • heid om zich geheel aan be piegeling over to geeven
• vergun my, dat ik, door bet behulp van eenzaamheid en
,, ihlte, my gemeenzaam maake met de vrrborgenheden van.
den Godsdienst
veroollo my , de wereld to mogen
• veigeeten, en door dezel'Te vergeeten to leeven , tot de
• tyd daar is , waar op de Eeuwigheid zich voor m y zal ont.
• lui :cn, to ik my ge leld vinde voor den regteriloel des A1
• lerhoog en!"
MIRSA , deeze woorden ge prooken hebbende, 't•i erp zich
ter aarde , en zweeg .
De groote ABBAS beval , dat de
Ge chiedenis de geda~tenis zoo bewaaren van de ontzettlag ,
welke hem beving by bet hooren deezer aan praake , terwyi
by op den '1 hroon zat ,
die Throon , aan weiks v c:
ale de Volken dtr Aarde hem hulde beweez,-n . Hy wlel >
een rondgaand oog op de Ryksgrooten , die hem on rin ,len ;
maar elks gelaat wis veibleekt, elks oog op den grond ge
ilaagen . Naa een lang iilzwyg : n, brak de Koning 't z,;Ive m
deezer voege a :
„ MIabA 1 gy hebt my te ens met chrik en met onzekeiheid
• vervuld . I\iyne ver lacgenheid is gelyk die van cencn Alan ,
• die zich onverwagt op den leant van cene leilte gebr - :
M .
„ 2 ..~ :
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,, z: et , derwaards heengevoerd door eene •onwedertaahbaaire
aandri t. Tot nog ben ik bu:ten laat om to bepaalen ,
. Niet aan u ge .
„ o
„ lyk ben ik, inaar een kruipende worm op den aardbodem .
• Myn Leeven is enkel als cen oogenblik ; en de Eeuwighekl
„ laat voor de deur - de Eeuwigheid , met welke dagen,
„ jaaren , en eeuwen vergeleeken , niets zyn . 1k kan , derhalven , my niet to zeer daar toe voorbereiden . Maar
• door wien zullen de Geloovigen be cuurd worden ? Zal
„ dit ge chieden door de zodanigen , die geen Toekomend
„ Oordeel vexwagten o
• lyk leaven duidelyk aantoont, dat zy nimmer om han na„ derend Ster uur denken? Is de menigte in deeze groo„ to Stad , die zich in ge ladige aard che woeling beviudt ,
„ in een laat van verdoemenis e? en is de kluis van een
,S Dervis de d6nige deur ten Hemel ? Alle men chen kin.
• nen niet als Dervis en leeven ; voor alien kan zulk een
• leeven geen pligt zyn . Gaa na het huis, 't welk ik
„ voor it ter betrckkinge , taande den tyd uws verbly s al .
• hirr, be lemd heb. 1k zal de beweegredenen uws verzoeks
„ overweegen . En mogt ly, die de oogen der men chen vet• licht, my een wys be luit inboezernen t"
MIRSA gehoorzaamde. Op den derden dag geene bood chap
ontvangen hebbende , verzogt by anderwert gehoor . Bet
werd hem vergund . Hy ver1cheen in de Vorstlyke tegenwoordigheid met ten ge,aat , waar op opgeruimdheid en voldoening met de kennelyk le trekken to leezen londen . By
haalde ten Brie , uit zynen boezem, then hy, naa denzelven
gekuscht to hebben, den Koning, met deeze woorden, overreikte :
„ Uit deezen Brie , 6 Vorst! my door coSRON,
• den Iman , die zich thans in uwe tegenwooidigheid " be„ vindt , overhandigd , heb ik de middeten leeven kennen,
• door welke men het leeven voordeetig kan aanwenden . Nu
„ ben ik in that out met genoegen to rug to z!en op my„ nen a ~,elegden leevensweg, en voorwaards met hoope ; ge• lukkig het nog in myne magt to hebben orn de chaduw
• van uw vermogen to Tauris to weezen , en die Eereplaats
• to bekleeden , welke ik kortlings ten oogmerke hadt to
• verlaaten ! "
De Koning , die met een mengzel van verbaasdheid en
nicuwsgierigheid deeze woorden uit den mond van MIRSA
hoorde , ga
om denzelven voor to leezen . De oogen der Hovelingen
vestigden zich alle op deezen eerwaardigen Grysaart, die, met
cen gelaat , waar op een blos van edele chaamte rees , het
volgende door hem gc le!de Ge chri t voorlas :
„ Dat MIRSA , door onzen Vorst , in zyne "ysheid , met
;, een Landbe tuur vereerd , eene ona gebrooke gezondheid
,, ge-
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• geniete! ~ Myn hart was door kommet aangegreepen ;

„ myne oogen verdonkerden door beang ligende zorge, toen
• ik vernam, dat het uw oogmerk en uw wensch was, die
„ millioenen zielen, welke uw LandCchap bewoonen, to be„ rooven van de zegenmgen , welke zy onder uw be lutir
Ik wit u de ge chiedenis van myne jcugd
• genieten .
• vermelden , welker hrinneiing uw geval my voor den
„ geest opgeroepen bee t . -- Mogt de Propheet de order.
• wyzingen , my medegedceld, ten uwen o zigte verinenig
• vu,digen
„ in de School van den grooten ALVEZ¢R leerde il ; vrocg
• de Geneeskunde. Ik was kundig in alie de plantcn , wel• ke de zon koestert en vervult met de heilzaame genees .
• kragt tegen alle ongetteldheden ; maar dee+Ze voorwcrpen ,
„ vol elenden , vol kivyning en van Iter lykheid , welke my
• Heeds voor oogen waren , deeden my dtkwyls voor myzet• ven vreezen . 1k zag het gr,i aan als gereed om my ni
• to z velgen . - Ik beioot daarom myne be piegeli,igen
„ vervolgens nit to lreklren tot de gewcstcn aan de an+ere
„ zvde van hot gra , en do verikrygmg win alle goc'deren ,
„ welke ik naa den dood rict kon hehouden, to ver inaa„ den. Vervolgens ovLrreedde ik myzelven , dat er geene
• verdien le was dan in con leeven van vrywllige armo-de
• en eenzaame overdenking . Zy, die om lie dcgaven bedelden , waren des onwaardig , en zy , die rytcdom beza .
• den
• ten, veragtten zulk con bcdry . Met deeze begrippen ver„ vuld , begiaa de ik inn geld in den grond, en her gczel„ hg leeven vaa~wcl zeggende , bega ik my na de meest
„ onbewoonde en wildlle landilreeke . Myne verbly plaats was
„ ten grot , in de holte eens bergs ; myn drank het wa• ter uit eene nabygclegene iivier , en myn e'enig voe .izel
• bel}ondt nit de kiuiden des velds . Dikwyls bragt ik den
„ nagt laaploos door, gezeten aan den ingang van myn grot,
• met myn aangczigt na het Oosten gekeerd, myzelven over„ geevende aan den heimlyken invloed van den Propheet,
„ en verlichtwg van boveri veiwagtendc .
Op con nor• gen , naa een nut grbeel waakend doorgebragt, wend ilr,
„ op het eigen oog : nblik dat ik de morgen chemerin ; zap
• aanbrceken , door don laap o vermand . lk dagt my nog
• aan den ingang van unyn giot to bevinden , dat de Zon op• kwcwam , en dat, terwyl ik met veirukkmg de eer le raalert
• van dat Licht des Daags aan chouwde, cone donkcre 7. , I
chiclyk van voor myne oogen wet
„ Ilandigheid deze',ve
,, nam . 1k ontdekte dat hit in beweeging was , dat de
„ grootte toenam naar gelange het naJcrde . In 't cinde ont• dekte ik, d :t he ; coma Arend way . 1k hield myne ooagcn
„ op lien Vogel s:evestigd ; ik zag denzelvcn nedei tirykcn
„ op een kleinen e iland van een !'os, wiens beide voorpon_
• ten gebrooken waien ; cct) gedee",tc van con Eoh
iv, : ;r
g
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• de Arerd in zyrc kianwen hieldt , lag by voor het liulp• loos Dier neder , en vloog weg . - By myn ont-

„ waxen witrp ii; mizelven op den grond neder, en dank„ to den PropFeer voor de les , my in den droom gegeeven .
„ 11, be biot dien dioom nader to overweegen en op my• zcivcn toe to pas en . Myne redekave!ing hadt dit beloop .
• COSieo :v , gy heht buiten twy a welgedaan , met de woe• ling , de bezi,hedden en de yde , heid dei weleld vaarwel to
• zee=en ; nogthans hebt gy nog maar ten halven uwen pligc
• volbragt. hii,en dag , dat gy u bezig houdt met uw voed
• zel to zoeken , is ewe ziel niet voli,omen in rust ; uw
• vertiouwen op de Voorzienigheid is onvolkomen . -- Wat
• leert u het verleende Gezigt ? - indien de Hemel zorg
„ drat om eeri Arend to zenden tot he voe len van een
• Vos, die net kan gaan, zal die zel ie Heinel a geen voed .
• zel vei icha en , wanneer Godsdicnliac herd het lo lyk begin„ zel is , 't wek u wedethoudt , voedzel voor uzelven to
• vergadcren?
In gevol,;e dcezer he picg' tinge vc trou-de ik zo lerk
• op den Godlyken by land , dat ik geene zor_e langer droeg
;, on) uit to zlen wat ik zou eeten . Schoon ik wagtte met
„ een ongeii .l1 , 't geen myne a .,ndagt van alle andere voor
„ werpen a iiOk , en no=.thins ni zelven. poogde bedaard to
• houden en in n yn genowen be luit to voiharden , beg -in .
• nen myne oo :;en duster re worden', myne knieen ticten
• van zwakhe .d tegen elk nder , mync beenen konden myn
• lie _aa-:i uaauw ,'ks meer di .dagen , en ii ; hoopte dat myne
,1 c
;oa e . :.: n?e zwakheii my ras in een laat van ge„ y\7cilriast we :d ik op :,ewekt door de lem van cell on.
„ zigi,aai Eti LCLen , 't welk my in dcezer voc ~e aau,`prik
:
. : :v ! Ik bon de ia: ;el , die , op la-t van den
cc
•
Alit , hoogtien, uwe www,ndigde ovei!cg ilgtn bed Opgtiei,cni ; iii hen nu gekomen om u to berispen .
Gy hLbt
;
ysheid
willen
vnhe
en
boven
bet
„een
u
geopen•
= ; en nogtl:= ::s hee t uwe dwaasheid eerie Ics verbe_reepen , d :e u van uwe dwail ng moest to rug
hebben . Zyt g,yr lI'M a!s de Vos 1 Hebt gv lier
Laat din d, : Aie, :(i
„ ve_j:cr de lerkte van den Arend 1
,, her voorhea i van ewe naavolging zyn ! Wees voorra m
.n gezondheid , van leeven , voor alien , die
„ co B .) de \,
r r : ;wialcii btzoogt en aan het zt,:Kb,dde gekluisrerd zyn .
Net is nier in rust en weiklooshei i , dat dc Dcu_d be•
ast ; het is in werkzlanh .ici,
lnJi .n gy ewe lie ie tot
• co y 'oetoont doer hat goe i_• , 't wcrx gy aan her M osch• dory: doet, zit ew-, 1)eugd daar door eene hemel che hoe„ d- in i .hcid aanneemen ; cii dit geluk , 't well ; cen your,
: • .' : is dei zaligheid van bet I aiadys , zal ewe belooning
,, o p
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" Op het hooren van deeze woorden fiond ik niet mill
verbaasd, dan byaldicn de berg, waar op ik my bevond.
onder royne voeten W33 we~gezonken.
lIe ver, edtdc
my in het fiof. lk J:e~rde wed"r nJ de Stad. delfde mynen begraavel1 fchat op, en maakte 'er een goed :.;ehruik
~,van. Myne tennis in de geneeskunJe nn de kwaalen des
"lichaams verfch:lfte my vC(;lvuldige gelegcllhedell om ook
" die der zit:le te herflcllen. Ik nam het lleilig kleed aan,
" en het is door het goedgunfiig welbeh3a~en des Konings,
., dat ik de eer htb thans voor zyn aangez gt te fiaan.
" Verwaardig 1I, 0 r.nnSA! om myne le'fen ten goede te
"houden. lit maak hier gcene vertooning van eene kun.. dightid my byzondcr cigen; gelyk het zand, 't l\'elk de
"regendroppen of den' morgendaauw indrinkt, ben ik een
" zandkorrel, die de lesfen van den Prophed htb ingezo.. ,en. Twyfd, dcrhalYen, niet, of de mcening van dit
" alles komt hier op Ill:.ier. Aile kennis, die op llz:;iven
" uitloopt t:n in lIzelven eindigt, is veragtlyk: een lee\'en.
"in hefpie~elil1gen beftecd, is nutioos. Wannelr de poor,. tell van het Paradys \'oor u zullen geopend worden. zal
"llwe zid terflond verlichting ontvangen: hier ilapelt f.Y
" flcgts dwaaling op dwaaling; in die wereld des Iichts ZUlt
" gy waarheid op waarheid hoop en. Streef dan ~a dien Vul·
" heerlyken fiaat; !aat de )l.rend het voorbeeld Llwer nalhee·
" vinge weeZCI\: hoe merr gaven gy ontvallgen h~bt, hoe
" meer 'er van u zal verwagt en geeischt word~n. "Schoon het de Almagtige aileen is, die Deugd geeft, kUllt
" gy nogthans, met het gezag van den Vorst btklt:ed , tot
.. weldaadigheid de zodanigen (lpwekken, die geen ull.ilrell
" beweeggroDd voor hunne daaden hebben d:m zelfbdang.
" Gy kunt, het is \Vaar, het beginzel niet doen olltflaan,
,. maar evenwel niellwe kr~gt aan het bedryf byz..:tten. Het
" verrchilt voor den armco weinig, of vtrtoonmaa!;inj(" llan
"Hefde de bron is vall de hulpverleening; het lli~werkzeJ
.' des voorheelds is hetzeltde. Laat ons f1reev.ll na de gllOSt:
" van GOD en Menfchcn! Zet aan uwe DeugJ de grootst" mogelyke uitgefirektheid by: en met zodan:g een !;eJrag,
,. indit:n geloof met eerbieJenis[e gepaard g2Jt I kUllt Wi vcr" zekerd zyn van aang-enaam te weezen in dt;! oo~en des AI.
" lerhoogfieu! - - Vaarwel. De gunst van 11:.111, die in
,. den Hemel der Hemelen woont, verblyde vom altoos 11I1.',e
" ziel! en uw Naam zy gefchreeven in het heiiig Boek zyns
" weibebaageDs!"
De Koning. wiens twyfelingen, zo weI als Ole van MI::f A.
verdreeven waren. zag (DSltON aan met een lach van goed·
keuring , die's l\Tam edel hart vall vreugde deedt opfpringen. Hy liet MIUSA weder trekken na het verblyf van diens
Landbel1uur, en gar last, dat dceze Gebeurtenis zon opge"
,.
"
"
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MENGELTVERK,
TOT FRAAIJE LETTEREN, KONSTEN EN WEETENSCHAPPEN, BETREKKELYK .

BEDENKINGEN OVER HET OORSPRONGLYK CHRIS
TENDeM, EN DE HEILIGE BOEI(EN, DE LEER
DES CHRISTENDOM JJEHELZENDE .

(Naar bet Engelsch,)
Christianity can never have its ree cour e among men o
improved under landings, and even among rational creatures
in general, while gro wisi epentations a ' it are ub litued
in the place o the iniple and per e.2 original.
A"3Yrsbis chop PS E w C o ru E .

Tet ten Op chri t geplaat te zeggen Lies Aartsbis chops
1~l NEWCOM , 't welk op deezen zin nederkomt
„ 't Christendom kan nimmer deszel s vryen loop heb„ ben onder inuirchen van een veilicht vcr tand, o by
„ redelyke chepzelen in 't algemeen , zo laxig groove
„ misduidingen van 't zelve in plaats getteld worden
„ van bet eenvoudig en volmaakt oor pronglyke," verdiem aller ver tandigen voile toellemming .
Doch behelst bet waarheid, dan volgt, by de wettigRe gevolgtrekking, dat bet van de groottte aangelegenheid moet gerekend worden , de Men chen, in 't algemeen, op to wekken en in taat to tellen om eetie behnorlyke onder cheiding to maaken tus chen het echte
Christendom en die Godsdienstleeringen , welke men ,
choon van louter men,,chlyke vinding, met then eerwaardigen naam be tempeld hee t .
Wanneer men i naar eisch , in opmerking neemt de
neiging, welke w door Opvoeding verkrygen . den invloed van vastge elde Leerbegriphen, en de kragt der
lriebbelykheid , met haare Gezellinne Vooroordeel , op
de werkzaamheden van ver and en hart , zal bet den
orderzoeker blyken , dat het eene veel moeilyker teak
naLNG . i8oo . Nn .
N
is ,
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is, dan men doorgaans veronder telt, de Chrisienbelyders tot bet maaken dier zo hoogst noodige onder cheiding to beweegen .
De Christen-Godgeleerden, over 't algemeen ge proken,
want 'er zyn, gelukkig, uitzonderingen op deezen regel,
hebben hurne gelie de woorden en preekwyzen, die,
choon oor pronglyk Diet uit de Gewyde Oirkonden
ontleend, o daar in met mogelykheid to vinden, choon
Dimmer door den Opperleeraar JESUS CIIRISTUS , o
diens onmiddelyke A gezanten, gebezigd ; woorden en
preekwyzen, aan welke zy zo zeer gehegt, en op welke zy dermaate ge leld zyn , dat zy bet Christlyk Geloo , o Diet, o zeer gebrekkig, zouden voorge le!d agten, indien deeze werden agterwege gelaaten . Eemger
Godgeleerden byzonder Stelzel mag , in zeker voege,
vergeleeken worden by bet bedde van PROCRUSTES ; en
de Leer van het Euangelie moet verkort o uitgerekt
worden, tot de by bun vereischte maate. In deezer voege, niet opregt handelende met zichzelven o met bet
erkende voorwerp hunrer hoogagtinge , ilrekt bet geen
men met den naam van Onderzoek be tempelt alleen
om bun in de diepgewortelde vooroordeelen to yven,
en hunne reeds cheemerende oogen nog digter te luiten ; zo dat zy bet choone beeld des Oorjpronglyken
Christendoms Diet aan chouwen .
Van bier cene bedroevende waarneeming voor alle
welwen chers des Christendoms, dat de Schri ten, nu en
dan het licht ziende, welker pooging blykbaar trekt
em de misduidingen en verkeerde begrippen , van de
Christlyke Leere gevormd, to recht to brengen, zo luttel goed onthaals ontmoeten, en ongeleezen blyven ; terwyl Boeken by Boeken, die Godsdienstleere betre en.
d e , welke op de aangenomene Leer lelzels gebouwd zvn,
greetig gezogt en met graagte geleezen worden . be
eenige troost , in dit geval , be taat in de bedenking ,
dat de tred der Waarheid langzaam is, maar zeker en
vast ; terwyl de hardnekkige Dwaaling, choon bewust,
dat zy , in bet einde , zal moeten wyken , en het
hoo d in een be chaamenden nagt onderhaalen , by aanhoudenheid tezen partelt, en geen duimbreed gronds,
dan tot bet uiter ic gedwongen, wykt.
Nogthans, met al den weerwil der Christenbelyderen,
in 't algemeen , in bet dus verre door ons to nederge lelde, 't wells Diets minder is dan eene volkomene
daad-
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daadzaak, moeten zy bekennen, dat, Wa :a •, r r ;: v ons
onmiddelyk op de Leer der Schri turr - beroepe-~> de
a beelding des Christcndonns, gelyk onze Grl :?ryke lblct,, •
ter zelve die bee t opgegeeven, zo eenvoudg is als bekoorlyk -- dat bet geen Leer lelzel is, gegr>> .,d rp ~ getrokkene be piegelin,ien , maar geheel en 11 irgrr ;,t
om de beste en edel te neigingcn op to we1,ken, en een
daar aan beantwoordend gedrag by de Belyc ; ;;rs to vormen -dat de hoo d om, de /Ilpha en Ornezan, is ; Lie .
de tot GOD, Lie de tot den Naasten ; zuiverc en wyd .
lrekkende beginzels .
Vergelyken wy den Christlyken Godsdicnst met den
.7ood/chen , waar utt dezelve gezegd mag worden , in
zeker voege, voortge prooten to zyn, is pie Eenvoucdigheid van denzelven wonder tre lend . Het Christendom
heiligt noch wettigt een lastigen byplegugen toe let ;
zel s chry t bet geene 4ipte regels voor, ten aan,ieiae
van den openbaaren Eerdienst. In niets van dit alles
be taat bet jl/eezen des Christendoms . Dienstdoende
Priesters, prachtige Ternpelgevaarten, om lagrige Pleg .
tigheden, en andere inrichtingen, welke men mag oordeelen vereischten to weezen tot Godsdien lig Onderwys en gemeen chaplyken Eerdienst, worden niet verboden ; aan de Chracten-Gerneenten wordt bet overgelaaten, deeze byzonderheden to regelen, op eenen voet,
welken zy ge chiktst oordeelen ; maar zy moeten zorg
draagen om deeze zaaken niet to verwarren met bet
weezenlyk Christendom , ' t welk den zetel in bet Hart
gevestigd, en ten oogmerke hee t om de gevoelens en
geaartheden naar bet beste voorbeeld van Deugd en
Godsvrugt to vormen . De Geloo sbelydenis in den 66nen
waaren GOD en in CHRISTUS , then Hy gezonden hee t,
is hoogst eenvoudig, en ge chikt naar de bevatting van
bet gros des Menschdoms (*) . Naauwer onderzoekenden en dieper denkenden mogen een aantal van gevolgen
(*) Dit Stelzel hee t Locxr, in 't breede uit ;ewerkt, in zyn
dierbaar Gelchn t, getyteld :The Rea omthlene s o Christianity,
Chap . IV ; en is het ook to vinden in de herhandeling vau PETRUS roo~IFs nnz ., in de Beantwoording der eer te Vraage,
over bet Weezen des Christendonns , vooihanden in het I le
Deel der IVerken van TzYLER'S Godgeleerd Genoot/chap, hl.
251, enz .
Na
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gen uit die twee hoo dleeringen a leiden ; maar deeze
hebbe men aan to merken en to onder cheiden als Gevolgtrekkingen des Christendoms, die niet geoordeeld moe .
ten worden noodzaaklyk to weezen tot bet Geloo van
eenen Christen.
Niet noodig is bet, bier tot byzonderheden to treeden - niet - noodig , de Leer telzels van onder cheidc
Christen- Gezindheden naa to gaan, en by dien toets to
toonen, hoe veel als hour, hooi en Jloppelen, om bier
met den Kruisgezant PAULUS to preeken, zou wegval .
len , en als ondien tig aan de zaak des Christendoms
moeten a gekeurd en verworpen worden . Deezen arbeid laaten wy den heu chen Waarheid- en Godsdienstvriend over ; en zal by denzelven gereedlyk kunnen
verrigten, met, volgens den Grondregel der Prote ianten, de H . Bladeren to onderzoeken, en voor zichzelven to kiezen en to oordeelen (*) . Genoeg , dat wy
bier wenken gegeeven en aanwyzingen gedaan hebben .
Dan noodig , en beantwoordende aan bet op chri t
deezes Vertoogs , zal bet weezen, dat wy nog iets zeggen van de Heilige Boeken, de Leer des ©or prongly .
ken Christendoms hehelzende . De Boeken des Nieuwen Verbonds bevatten een getrouw en geloo waardig
berigt van de Christlyke I eere, welke het waare thoord
van GOD, als door diens hoog ten A gezant verkondigd,,
mag heeten : dan die Schri ten , op zichzelven bechouwd, zyn bet Lhoord Van GOD niet ; ook neemen zy
nergens dien tytel aan . Men mag zel s zeggen, dat
bet zeer oneigen is, van dezelve als zodanig to pree .
ken ; dewyl zulks onoplettende Leezers in den waan
brengt om to veronder iellen , dat ze ge chreeven
zyn onder den invloed van eene volkomene Ingeeving
van boven ; een voorregt,, waar op geen der Gewyde
Schryveren ooit eenigen eisch maakt. Begrippen en
vooritellingen van then aart tellen bet Christendom
noodloos bloot aan de veelvuldige tegenwerpingen, vitteryen en be chimpingen des Ongeloo s , welke , wel
ver(") Wy kunnen niet voorby, bier onze Leezers to herinne .
ren aan de uit leekende Verhandeling over dit onderwerp ,
ge chreeven door P . VAN HEMERT, in het Xlde Deel der Ycrhand lingen van TsYtgR'$ Godgeleerd Genoot chap, bi . i, enz,
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van dus gezogt, zo veel mogelyk, ten zorgvuldigiten, moeten vermyd worden .
Veele Schryvers onder de Christcnen zoeken hunne
hongagting voor de Heilige Schri ten aan den dag to
leggen, door derzelver algeheele Ingeeving o to beweeren, o als beweezen aan to neemen - door dezelve,
zonder onder cheiding , het Ilrourrd van con to noemen
- door Text by Text aan to haalen, zonder agtgee .
den zamenhang, zonder voeglyke verklaaring,
v
zer lets toe to kennen aan eene iguurlyke wyze
van uitdruklcen, o Jood che Spreekmaniere ; o zonder
cenige pooging aan to wenden om de egtheid van ten
lien opzigte betwiste plaatzen aan to toonen ; a gebroo .
kene en dikwyls uit den zamenhang gerukte plaatzen
aanhaalende , als zo veele ingeblaazene magt preuken ;
met een vol vertrouwen berustende op den gewoonlyk aangenomen Text, als o het gezag der Uitgeeveren (*) gelyk tondt met dat der Apostelen ; en, waarchynlyk, onkundig van alles war verrigt is door den
onvermoeiden vlyt en doordringende chranderheid van
laatere Oordeelkundigen, die in dit vak, met zo veel
vrugts, gearbeid hebben (t), om den Text to verbeteren en nader aau bet oor pronglyke to brengen . Zy
verlaaten zich geheel op de Overzetting in hunne Moe .
der praake, en hegten, zonder des ooit o ooit to twyelen , o eenig onderzoek ; hoe genaamd, in 't werk
to tellen , then zin aan betwiste uitdrukkingen, welken zy geleerd hebben daar aan toe t- voegen uit
de oude Geloo s-artykelen en Belydenis en ; de voort.
brengzels, grootendeels , van eene E .euw , die naauwlyks uit den bajaard der onkunde en barbaarschheid
hervoortkwam , toen men noch de Taal der Heilige
Schri t , nosh de Leer tellingen , daar in begreepen,
ver-

mop

(*) EXASMUS , ROBERTUS STEPHAnWS en BEZA , die Uitgaven bezorgden van het Griek che Testament , uit de Handchri ten , welke zy hezaten, in do XVIde Eeuw, zints welken tyd in den algemeen aangenomen Text weintg verande .
r ;ng gemaakt is .
(t) Meer dan driehonderd Handlchri ten zyn zedert de
XVlde Eeuw vergeleeken , nit welke de algemeen aangeno .
men Text , op veele plaatzen, gewigtige veranderingen ondergaat .
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verttondt.
Dit , nogth<!ns , is , naar tie meening van veelen , waarcn eerbied toedraagen aan bet
Woord van
Dan ., volgens de maat ta van gezond ver 'and, be.
toonen zy de recht chaapen le hoogagting vnor de
Schri ten des Nieuwen Verbonds , die de Gewyde
Schryvers aanmerken als bekwaatne en getrouwe Geverkondigd, en van
tuigen, en van de Leer dory
de bed ryven , welke zy verhaalen - die , niet over'us van de Wetten der
boodig gereed om eenige a wyking
Natuure toe to taan , waar de noodzaaklykheid zulks
niet blykbaar vordert, de Ingeeving, den Schryveren
des Nieuwen Testaments ge 'E
chonken , in geene g vallen toe taan, waar zy zelve zulks niet uitdruklyk vorderen ; die geen arbeid o moeite paaren , om , zel s
in de Canonyke Boeken , o to cheiden wat op God .
lyk gezag rust van bet geen enkel eene menschlyke
herkomst hee t - die gelooven , dat de Luangeli che
en Apostoli he Schri ten een volkomen en echt be .
rigt behelzen van de Leer en den Godsdienst van
die hunnen eerbied voor die SchritLn betoonen, niet door alles met een blind vertrouwen aan to
neemen , maar op een naauwkeurig onderzoek na de
Echtheid van elk Boek , geen Boek in hunnen Canon
duldende , 't welk geene voldingende blyken met zich
draagt van rechtrnaatige aati praak op Apostoli che herkomst - die niet haastig toe temmen in de on eilbaarheid van den doorgaans aangenomen Text diet Boeken,
welker gezag over 't algemeen erkend is - die denken, dat de Uitgeevers der Schri ten des Nieuwen Verbonds van de XVIde Eeuw , hoe cerlyk, chrander en
naar tig , even zeer blootttonden voor misvatting en
vooroordeel, als laatere Uitgeevers dier Schri ten, en
geen bevoorregte aan praake altoos hebben op on eildie, begrypende, dat veele nieuwe bronbaarheid
nen van onderrigting, in de twee laat te Eeuwen, geopend zyn, en dat 'er veel, zeer veel, gedaan is otu
den aangenomen Text to zuiveren en to verbeteren ,
geene plaars als echt willen laaten gelden in weerwille
van de beste Hand chri ten, van de oud te en beste
Vertaaling-n , en van de vereenigde getuigenis en der
vrneg te Christen -Schryveren -- die, in deezer voege een
Text verkreetren hebbende , zo naby mogelyk knmende aan de oortpronglyke zuiverheid , zich ern tig toelegGOD.
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leggen om de waare meening uit to vinden van de Ooster .
beeld praakige chry wyze, als mede van bet good.
che taaleigen -- die, weinig ophebbende met overzettingen , enkel op gezag berustende , o met meeningen ,
willekeurig gehegt aan de taal der Euangelie chryveren
en Apostelen, bet edelaartig voet poor drukken van den
grooten LOCKE, in bet beoe enenvan de Heilige Schri ten
zelve, en de Schri t ten Uitlegger der Schri t maaken ;
dezelve by berhaaling over en weder over leezende,
met inge panne aandagt, om de meening des Schryvers
to ontdekken , en bet does zyner bewysredenen na to
gaan ; gelykluidende plaatzen met elkander vergelykende ; verklaarende bet Nieuwe Verbond uit bet Oude ;
korte, raadzelagtige en duistere plaatzen ophelderende ,
door uitvoeriger, klaarder en ver taanbaarder ; op deeze
wyze den waaren zin na peurende, zonder zich eenigermaate to bekreunen, o de dus ontdekte zin aanloope
tegen de gemaakte veronder telling van trot che en onkundige Schri tverklaarders , die gewoon zyn de taal
der Gewyde Schryveren to duiden en to dwingen, om
dezelve eene meening to doen opleveren, welke dient
ten teunzel van hunne gelie de Godgeleerde Stelzels.
Dit is de weg, langs welken verttandige Ultleggers
hunne verklee dheid betoonen aan de oor pronglyke
Schri ten des Christendoms . O deeze ver iandige en
oordeelkundige eerbied van Mannen , op geleerdheid
en onderzoek getleld, dan o de blinde hoogagting der
gewoone Schri tuurverklaarderen de meeste eere aandoe aan then heiligen en agtenswaardigen Bundel van
Schri ten , en meest waardig zy om nagevolgd to
worden door de zodanigen , die eenigen prys tellen
up de lo waardige onder cheiding van verlichte en met
zichzelven be taanbaare Christenen to weezen , laaten
gezond Veri and en Braa heid dit beoordeelen .
iche
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BRIEF VAN HUGH MACKAY .

BRIEF VAN DEN EERW . HUGI-I MACKAY AAN DF,
$CHRYVERS VAN DE Blgemene Paderland che

Letteroe eningen .

Medeburgers!
Onlangs, terwyl i'i bezig was met bet lezen van Pro .
es or HUFELAND, over de Kunst one het 7nenschlyk
leven to verlengen, vond ik, in de Leeuwarder Courant
van Woensdag den _G Febr . I8oo , enc bekendmaking
van 't overlyden van zekere ongehuwde JOHANNA VAN
SREUCKELP., to Leeuwarden "e torven den e.r Febr .
i8oo, oud Honderd en l y ticn jaren . -- Ene bekend .
making, welke my, hoe ik dezelve be chouwde, aan .
merkelyk voorkwam . Immers , choon , gelyk nu •E .
LAND opmerkt , meer vrouwen clan manncn oud worden , bereiken de mannen anders toch aileen bet hoogite levensperk. --- Dit zeldzaani mensch was onge .
trQuwd, en de Jena che Hoogleraar waagt bet to zegen, dat 'er geen een voorbeeld be taat, dat cen onge .
9 uwd per oon boven de Honderd jaren oud geworden
is : de,e regel, zegt by, gezat door, zo wel in opzicht
tot de vrouzvlyke, ats tot dte snanlyke Kunne .
Dat
meer is q JOH ANNA VAN BREUCKELE was to Leeun'arden ge lor4en ; waar uit ik opmaken moest, dat zy, zo
niet daar geboren, ten min ten enen zeer geruimen tyd
haar verbly daar gehouden had : bet was toch gantsch
niet waar chynlyk, dat zy ederd 30 o 40 jaren verbuisd zou zyn ; en choon men, gelyk HUFELAND ook
erkent, in de Nederlanden wel oud kan worden, trekt
zich de lee tyd daar toch zelden tot aan het Honderd te
jaar uit, en, wanneer dit nog al gebeurt, dan is 't meest
op 't land, in onze Frie che Woud(treek - in Drenthe
-- in Twente -- o op de Veluwe ; maar niet in de
grote en volkryke Steden, als Lecreu•a rden .
Dit een en ander bewoog my, ten einde enig nader
bericht aangaanJe dit zo geheel buitengewoon langlevend menscb to bekomen, even brie to chryven aan den
Mr. Tim-merman J . SC tAAP to Leeuwarden , even der
ondertekenaren van ohge3nelde Bekendmaking in de
Leeuwarder Courant , aan wren ik enip kennis had,
the ook de vrie:ndlykbeid had my poedig to andwoorden,
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den, en hoo dzakelyk to melden ; „ dat zy ge .
„ boren was dicht by 14rnhena in Gclderland ; -- dat
„ zy hare ouders vroeg verloren had, en , van haar
„ derde jaar a , door twd oude licden was opgevoed ;
„ - dat zy, nog heel jong, aan 't dienen geraakt wns,
„ eerst by particuliere lieden, doch vervolgens , gedu„ rende den tyd van 6 jaren, by de Vortlin van O1„ denburg ; -- dat zy daar na als Zilver-meid gedien{l
„ had by Prins WILLEM den Vierden , gedurende
„ hoogstdeszel s verbly aan de Academie to Frane„ ker, en Z . H . gevolgd was, op deszel s reizen naar
„ zyne Duit che Staten ; - dat zy, na zeer vele on .
• gemakkcn to hebben uitge taan , geplaatst was , ten
• erode ze bet wat gemaklyker hebben kon, als meld
• by Mevrouw de jonge Prin es CAROLINA, en eindc .
• lyk in 't jaar 174.7 met een jaarlyksch pentoen van
• 180 guldens begi tigd was, het welk ze, tot verle~, den jaar toe, getrokken had ; -- dat zy kort gedron„ gen van pcr oon was , van een zeer hecht ge el ,
„ zelden o nroit ziek, dnch in 't laatst krom van Jicht ;
„ --- dat zy hang een terk gebit, en zulk een uitne• rr end cherp gezicht had, d .it ze, reeds 113 jaren
„ oud, nog in taat was, by ielder wecr, tie Couran„ ten zonder bril to lezen ; -- dat zy zulk een ongemeen
• geheugen had , datze , maar twd jaren voor haren
„ dood, nog aan Mr . SCHAAP een geregeld verhaal doen
• konde, van 't geen zy op lien dag in een van de
• Bo,ken der I'oningen gelezen had ; - dat zy, wcl
,, van een dri tig Temperament was, dock tevens by
• uit tek goedaarrig en mildadig jcgens de armen, door• eerlyk , en uitermate gezet op de bywoning van den
• openbaren en tatelykcn G , )dsdienst , zo lang ze nog
• met een krukje over traat konde gaan ; - dat zy,
• dit niet meer hunnende doen , haren tyd geheel be„ deed had aan 't lezen van _Gids woord en tichteiyke
• boeken ; - dal zy hare eeuwige belangen met einst
• behartigd, tot knrt vo,)r haren deoi met veel vuur
• gebeden, en nog met tervende hppen een geestlylc
• lied had aangelheven ; en eindelyk - dat zy, gedu• rende de drie laat te dagel van haar lang leven , zeer
„ met den good to worllclen gehad had ."
O cro :in myn Vriend SCHAAP niets bepaalds meldtaangaande hares lee lyl o dieet , welligt omdat by
g kennis genoeg van droeg, zou
daar gene nauwkeurie
N 5
il,
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ik evenwel haast overhellen om to denken, dat bet zelve,
wanneer ik Karen levensloop, en de betrekkingen waar
in zy geweest is, naga , niet van bet lriktst geweest
zal zyn , althands gedurende de eerite 6o o
van haar leven .
Ik neem de vryheid dit bericht U I . t o
men, (rpdat gy, indien gy bet van zo veel be&ang mogt
keuren, 'er gebruik van z :)udt kunnen waken voor uw
Mengelwerk, als ene kleine bydrage tot de ge chiedenis
van 's men chen lang leven ook in ons VaCerland : en
beb intus chen de cer to zyn
U1 . be tendige Lezer
HUGH MACKAY,
Twyzel,
den 20 1M iart IEOD .
Pied. to Txyzel en Koteti .
BRIEF VAN DEN BEER LALANDE AAN DE SCHRYVERS VAN HET 31ournal de Paris, OVER EEN
GESCHIL , 'T GEEN NIET BEHOORDE
TE BESTAAN .
.
vraagt , o
de Eeuw, o
. Gylieden , zo wel als ik , hadden
reeds dit vraag tuk beantwoord ; dock deeze lastige
brie chryvers verpligten my , om 'er myne gedagten
nogmaals, in bet korte, over to zeggen . Het chynt
veelen toe , dat men in eene nieuwe Eeuw getreeden
is, omdat men thans 18 telt, in de plaats van 17 : doch
dit is eene vergis ing. Wanneer men immers honderd
ltukken geld moet uittellen , begint men met een , en
komt over negen-en-negentig tot honderd ; men chreedt
dus over bet tiental , zonder bet voile honderdtal to
hebben . Op wat manier men ook moge reekenen, men
begint Reeds met een , en men eindigt met honderd .
Het is nooit iemand in de hers ens gekomen, om eene
telling met nul to beginnen en 'net negen - en - negentig
to eindigen, om honderd to bekomen . Het jaar I8oo
behoort dus onbetwistbaar tot de Achttiende Eeuw .
Dit ge ehil is intus chen Diet nieuw ; want in r70o
kwamen 'er insgelyks ver cheidene Stukjes over in bet
licht . Ik bezit 'er vier van in myne boekverzameling, en
ik
D
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ik heb ze vast Diet alle, hoewel ik veel rnoeite heb ye
daan, om myne Sterrekundige Bne1werzamcling z ~ vu tallig als mogelyk is to maaken : to rster, daar rk tha_ .s
bezig ben met bet laaten drukken eener Sterrekundige
Bibliotheek, die 8oo p ag . in 4to . zal bc laan .
EENE AANMERKEL.YKE VERBETERING IN DE
GRAVEERKONST .

e Burger BOUDIER hee t, aan bet Nationaal In titut to Parys, ver cheidene taalen van Graveerze'.s
op Glas aangeboden, gemaakt om daar merle Wis elbrieven, Paspoorten en gelykzoortige papieren to drukken, waar van bet zeer belangryk is de namaaking en
verval ching to beletten . De C mmis ie , aan welke
bet onderzoek dier zaak was bevolen, bee s gerapporteerd, dat men deeze uitvinding als nuttig en Lelangrylc
mag be chouwcn , omdat de nevelachtige indiukzels ,
welke bier door in bet papier komen, byna met geene
mogelylcheid zyn na to maaken . Wy zyn dus aan
den Burger BOUDIErt veel danks ver chuidigd, voor
eene vinding , waar door by bet namaaken van gewigtige papieren zo bezwaarlylc hee t gemaakt . Voorts
verdient by alien lo en aanmoediging, wegens eene
geestige vinding , om, door middel der rolpars , met
glaazen plaaten to drukken , die zekerlyk eerlang in
Den Fran chen
een algemeen gebruik zal komen .
komt de eere toe, dat zy de eer le zyn geweest, die
van de bekende glasontbindende eigen chap van bet
Vloey paat-zuur gebruik hebben gemaakt in de Graveerkonst . Deeze bewerking is met alleen aartig, maar
zeer nuttig : dewy! men dus plaaten kan maaken, die
niet vatbaar zyn voor roest , en die met a lyten , gelyk die van Koper ; waar d(or men van eene plaat zo
veel a drukzels kan maaken als men wil, zonder dat de
laat te plaat iets in duidelykheid van de ect te proe druk zal ver chillen . Naar maate de Kon l:en zich volmaaken, zal men de gewoone manieren van preeken
moeten veranderen . Voor deezen zeide men graveeren
op Koper, om bet denkbeeld van een duurzaani gedenkteken daar to itellen . In deezen zin zal men in bet
toeD
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toekomende kunnen zeggen , graveeren op Glas .
De
ontdekking , om dus , tot bet vervaardigen van duurzaame gedenktekenen, de broos te to en to gebruiken,
is eene der gelukkige byzonderheden onzer Eeuwe ; waar
uit men under anderen ziet , hoe veel de Scheikunde
kan toebrengen tot volmaaking der Fraaije Kon ten ; gelyk ook , welk een groot verband 'er dikwyls tuschen Weeten chappen en Kon ten be taat , die anderzins niets met elkander gemeen cbynen to hebben .
BERTCHT , AANGAANDE DE MAATREGELEN, ON.EIJLRSCHE GENOMEN, TOT
LANGS IN HET r
UITROEIJING DER nEDELARY ; ONTWORYEN EN UITGEVOEI&D DOOR DEN
GRAAF VAN R UMFORD .

oor de oprichting van bet openbaar Werkhuis to
Munchen, was de Bedelary aldaar tot eene ver .
Vchrikkelyke
hoogte geklommen . Zo bet chynt, heb-

ben ten then einde de byzondere ge teldheid van bet
land , de natuur der Regeering , en de Godsdien tige
liebbelykheden der inwooners to zamen gewerkt . De Armen maakten in den Staat eene zoort van politiek lichaam
uit, 't welk door den tyd die vastigheid had bekomen,
welke bet byzonder belang aan dergelyke verzamelingen
van per oonen bezorgt , en welke aanzienelyk genoeg
cheen , om alle voorge laagene hulpmiddelen onuitvoerbaar, en alle kiagten en bedreigingen onnut to maaken,
De aarJ van dit onheil , en de uiteriten, tot welke
bet was opgegroeid , gelyk ook deszel s invloed op de
zedelykheid , op bet Nationaal character , en op alle
takken van de burgerlyke huishouding, maakten bet
noodzaakelyk , niet alleen , om de verdere voortgangen
van bet kwaad to tuiten, maar ook cm hetzelve in zyne bronnen aan to tasten en geheel to vernietigen . Om
zulks met eenige hoop van goed gevolg tot tand to
brengen, hhioesten ver tandige uitzichten, weldaadigheid
en dwang vereenigd werken . Deeze zyn ook de wapenen, met welke de Graa van RUMFORD deezen verchrikkelyken vyand van alle be chaa de Volkeren yonder gebragt hee t, wiens be taan de be chaaving zelve ,
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als gebrekkig en barbaarsch, zou be chuldigen, zo
bet beweezen was, dat men geene genoegzaame midde .
len bezat om hem ten onder to brengen .
Menigvuldig waren de voorzorgen, die de Graa van
RUMFORD neemen moest, om zyn ontwerp to doen gelukken . En wel in de eer te plaais moest 'er gezorgd worden voor bet aan cha en der noodige penninben. Een
gedeelte der noodige kosten kon gevonden worden uit
's Lands kas e, en uit de boeten, die , betrekkelyk tot
dit vak, konden worden opgelegd ; doch uit deeze bronnen was in geenen deeze dat geene to bekomen, 't welk
men behoe de om zulk eene groote en gewigtige inrichting op den duur to doen werken , vooral met betrekking tot bet onderhoud van ziekelyke o be}aarde per oonen . Om hier in to voorzien, nam men zyne toevlucht
tot eene openbaarc in chryving . IJoch ligrelyk begreep
men, dat dezelve niet genoegzaatai voldoerde zou zyn,
zo men niet de voornaame in chryvers te ens uitnoo •
digde , om in bet be tuur en opzicht der op to richtene in telling to deelen . De Graa van RUMFORD liet
bet niet by deeze voorzorg ; taiaar om van de to doen
in chryving alle mogelyk goed gevolg to verzekeren, om
de tegenwerpingen, die men hem maaken kon, op to losen, en om de vooroordeelen weg to neemen, die natuurlykerwyze gebooren waren uit bet kwaad gevolg,
het welk tot hier toe alle onderneemingen, tot bet beteugelen der Bedelary in 't werk getteld, hadden gehad, begreep by best to zyn, de in telling eerst in wer .
king to brengen . Ten then einde wieid 'er een Colle .
gie van Opperbettuur opgericht, en een ruim en gemakkelyk gebouw, met al bet noodige voorzien , om een
groot getal Armen to bergen en aan bet werk to helen . Na bet voltrekken dier voorloopige maatrege .
Fen, bragt de Graa van RUMFORD zyn plan in werking, op den r January 1790 . Met by tand van de
Beiler che Magi traatsper oonen en Krygslicden , die
door bet geheel Keurvorltendom en door de ver chillende kwartieren der Hoo d tad Munchen verdeeld waren,
deed by alle Bedelaars , die to vinden waren, op eens
opvatten . Men liet ze vervolgens loopen , inet aanzcg,ging dat de Bedelary verboden was, en hen nodigende
om zich 's anderen daags in bet Werkhuis to vervoegen,
ve ,

alwaar zy dagelyks van onderhoud zouden kunnen verz`C-
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zekerd zyn, en gelegenheid om to werken zouden vinden .
I-Iet Werkhuis van Munchen is ook in der daad, in
zynen aanleg, onder cheiden van alle andere inrichting°n van dien aard : dewyl bet Been gevangenhuis is,
maar alleen eene werkplaats, in welke men den Armen
de voortduuring van zyn be taan niet doet koopen, ten
koste van zyne vryheid, zyne gezondheid en zyne zedelykheid, noch hem a rukt van zyne naauw te betrekkingen . De arme man houdt bier met op, echtgenoot,
vader en burger to zyn .
Zeer leezenswaardig zyn de uitvoerige verhandelingen , in welke de Graa van RUMFORD de inzichten en
middelen, van welke by tot bet daarttellen zyner inrichting gebruik hee t gemaakt , in bet breede hee t opengelegd . Hy hee t bet lot der elendigen , met welke by
to doen had, niet getragt to verbeteren, door voor chri .
ten, vermaaningen, o door tra en, maar, door hen bun
waar belang to doen gevoelen , en door hen to overtuigen van de voortre elykheid en aanneemelykheid
zyner maatregelen , met hen kragtdaadig onder bet oog
to brengen bet groot geluk , 't geen daar door hunne
voorige elende zou vervangen . „ Tot bier toe (zegt
„ de Graa van RUMFORD) hee t men gemeend, dat
„ men , om deeze klas e van verwilderde en aan zich
• zelven overgelaatene chepzels to verbeteren, begin„ _ren moest met ze deugdzaam to inaaken ; maar zou
„ bet niet oneindig beter zyn , deeze orde om to kee„ ren , cn to beginnen met ze gelukkig to maaken ?
• lralien bet geluk en de deugd van elkanderen ona • icheidelyk zyn , zal aan dat oogmerk, zo wel door
• bet een als door bet antler middel, worden vol• daan ." De Graa van RUMFORD hee t bet genoegen gehad, om zyne voortre elyke inrichting met bet gezegendst gevolg bekroond to zien, en by beroept zich,
ten dien einde, met reden, op den bloeijenden taat der
ver chiilende handwerken , tot welke de Armen thans
in bet Beijer che worden gebruikt , en niet minder op
de vrolykheid en nyverheid deezer lieden , wellte aan
den vreemdeling een belangryk ta ereel opleveren , 't
geen een zo tre end contrast ver cha t met hunnen
voorigen taat van elende , werkeloosheid en vernedering .
De Graa van RU..MFORD hee t in zyne inrichtingen ,
na
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na bet bezorgen van eene goede verbly plaats cn van
oed voedzel , inzonderheid gelet op de reinheid . De
5agelyk che waarneeming toont op bet overtuigendst
den invloed der zuiverheid op bet be taan van ver chillende zoorten van dieren . Ook is die invloed Diet minder aantnerkelyk op de gezondheid en bet zedelyk gettel
van den mensch . Van den weldaadigen invloed deezer
voorzurg verwagtte de Graa van RUMFORD grootendeels
bet gezegend gevoig zyncr ontwerpen, en by bedroog
zich daar in Diet . „ Het meerendeel deezer elendelin .
„ gen (zegt hy) was getiwoon in elendige kotten to lee .
• ven , omrmgd met allerlci vuiligheid en ongedierte,
• o to laapen op traat, o onder heggen, hal naakt,
„ en blootgetteld aan de wis elvalligheid der zaizoenen,
• Om hen to bergen , bragt men eene ruime en gemak„ kelyke wooning in gereedheid , waar in zy dagelyks
• voor Diet vuur en licht konden bekomen , benevens
„ eene goede maaltyd , gelyk ook eene trouwe en zin„ delyke oppas ing voor die geenen, die wegens hunne
„ jaaren o andere toevallen niet in taat waren zich
„ zelven to helpen ; terwyl daarentegen die geenen, die
„ in that waren oni to werken, onierwys en werk(to „ en hekwamen . Voorts wierd gezorgd, dat de Armen
„ op bet vriendelykst wierden behandeid door een ie„ der , die eenige betrekking had op bet be tuur dee„ zer inrichting : want in deeze vryplaats , ge chikt
„ voor de ongelukkigen en de noodlydenden, Czegt de
„ In teller) verdraagt men geeneriei kwaade behandeling, noch onheu che woorien tegen iemand, wie by
ling,
„ ook zyn moge . 'Er zyn nu vy voile jaaren verloopen, zederd de oprichting van dit gebouw, zonder dat
„ iemand een klap ontvangen hee t ; zel s niet de kin„ deren, die ongehoorzaam zyn aan de bevelcn hunner
meesters ."
Na dus , door bet volkomenst goed gevolg, de voortre elykheid van zyn ontwerp to hebben beweezen,
deed de Graa van RUMFORD eene vrywillige in chryving openen voor alle hoo den der Familien , die ,
dus verlost van het zo lastig pjk der algemeene Bedclary, zeer gaarne bet noodige chonker, t, .t de initand
houdingg ecner zo nutti-e iu .}elling . Een ieder chree
zyn raam op eene gedrul;te It' St , benevens zyne woon
plaa ;s, en de omh,I-, wt he't inaandelyks betaalen van
welke by zich verbond .
On •
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Onder andere zaaken van gewigt, hee t de In rkeller
van deeze navolgenswaardige inrichting zorge gedraagen
voor bet teeds bezorgen van een gezond en overvloedig voedzel . De maaltyd der werklieden betaat uit
eene kragtige oupe, gekookt van erwten en gerst, met
kleine lukjes wittebrood daarin geweekt , en daarby
nog een tuk zeer goed roggenbrood . De kinderen ontvangen bet zel de aandeel als de volwas enen . Geduurende den zomer worden bier doorgaans duizend per oonen gevoed, dock in den wintertyd groeit dit getal wel
eens aan tot vy tienhonderd. Due koks kunnen al bet
benoodigde , voor duizend men chen , kooken : terwyl
de dagelyk che kosten der brandilo en ongeveer vier
en eene halve luiver bedraagen ; het Been moet toege chreeven worden aan eene geheel byzondere inrichting der lookplaatzen, in welke, met de minstmoge .
lyke hoeveelheid van brand lo en, de grootstmogelyke
uitwerking wordt to weeg gebragt .
NATUURLYICE H ISTOP.I E VAN DEN GRIFFARD .

(Ontleend uit

de Hi loire Naturelle des Ol eaux id'4 rique,
door FnANCoIS LE VAILLANT .)

et is uit de betrekkelyke evenredigleden van de
.C1 deelen des lichaams, dat de Natuurkenners, op de
beste wyze , de onder cheidende charaders der Dieren
kunnen opmaaken . De gedaante des lichaams bepaalt
doorgaans de hebbelykheden en leevenswyze ; terwyl
de ver chillendheid van kleur , byzonder by de ondercheide Ge lachten van Roo vogelen , wier pluimadie
zo grootlyks verandert op onder cheide tydperken van
bun leeven , legts zeer twy elagtige onder cheidingen
opleevert .
De A ricaan che Arend, onder den naam van Gri
ard bekend, en welken wy bier be chryven, bekleedt
een onder cheidenden rang onder die Roo vogelen, die
by uit lek begaa d zyn met moed, lerkte en a weerende wapenen. De grootte van den Gri{Jard is bykans
gelyk aan die van den Koninglyken Arend, van welken dezelve zich onder cheidt, door de lerker ge pierd .
heid der dyen, door de lerkte van zyne klaauwen, en
door de lengte van zyne beenen : zo dat by gereedlyk
kai
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kan onderkend warden , niet alleen in een Vogelkabi .
net, onder andere Vogelen van dit Ge lacht, maar zel s
in de vlugt, door de lang a hangende pooten .
Haazen , en de kleiner oort van Antelopen , vallen
hem doorgaans ten prooy , welke by doodt op eene
wyze , die zeer zyne terkte kenmerkt . De moed van
den Gri ard pretdt zich nogthans op bet onder cla,idendst ten toone in den kryg , welken by voert met
andere Roo vogelen . Zo ras een derzelven zich zoekt
in to dringen in bet wyduitgeltrekt gebied , 't welk
deeze gewiekte Monarch gekoozen hee t, wordt by on .
verwyld aangevallen en verdreeven . Bet gebeurt om .
wylen, dat geheele benden van Gieren en Ravens zich
vereenigen om den Grigard vanzyileprotn
zetten ; maar de Route en onver chrokke houding van
deezen Vogel , gevestigd op den door hem gevangen
prooy , is genoegzaam om de geheele bende van plun .
deraaren op een a }and to verwyderen .
Deeze Arcnd lee t, geduurende bet geheele Jaar, met
zyn Wy je ; doorgaans vliegen zy to gader , en twee=
ven niet buiten hun cens gekoozen grondgebied . Zy
plaatzen bet nest op den top van eenen zeer hoogen
boom, o op den ontoeganglyken hock van een rots .
Bet nest is plat, tus chen de vier en vy voeten over
kruis , en omtrent twee voeten dik , te k genoe g om
de zwaarte van een mensch to kutruen draagen, lndien
bet onge toord bly t, kan bet een reeks van jaaren
duuren , en waar chynlyk zo lang als bet leeven van
bet Vogelpaar . Hctzelve bellaat uit een aantal l:erke
houten, van ver chillende lengte, rustende op de vorkswyze boomtakken, zamengevlogten door tus checoge tooken dunnere takken ; bier boven op ligt eene laage
droog mosch, bladeren, hooi, enz . ; eindelyk tre t men
eene derde laage aan, be taande uit kleine tukjes droog
bout ; bier op legt bet Wy je, zonder eenig bedde van
dons o vederen, haare eijeren .
De Gri ard bouwt zyn nest , by voorkeuze, op een
bnogen alleen taanden boom, van welken by op eenen
verren a tand eenig naderend gevaar kan ontdekken .
In de rotzen is zyne wooning meer blootgetleld aan
den inval van de kleinder vlecschvreetende viervoetige
Dieren , die to geduchter zyn van wegen derzelver
kleinheid .
MENNG . I8uo, No. 5 .
0
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Het Wy je legt twee witte eijeren , bykans rond ,
en meer dan drie duimen over 't kruis . Terwyl bet
Wy je op bet nest zit to broeden, en tot dat de Jon
gen groot genoeg zyn om alleen in bet nest gelaaten
to worden , is de zorg om pys to verzamelen geheel
aan bet Mannetje overgelaaten . Maar de vraatagtigheid der Jongen wordt by derzelver opgroei zo groot ,
dat Mannetje en Wy je , niet dan met moeite, dit
Reeds van honger chreeuwend gebroedzel kunnen voldoen .
De menigte van voedzel, welke zy aan leepen, is zo groot, dat een Gezin van Hottentotten my
verzekerde, dat zy twee maanden lang bet leeven behielden, door cen nest by hun verbly dagelyks to ledigen van den aangtbragten voorraad .
Dit verhaal
chynt my toe geenzins onaanneemelyk to weezen, naa
dat ik zelve getuige geweest ben van de vraatagtigheid van een Gri ard, then ik eenigen tyd in 't leeven rield . Zyn vleugel gebrooken en den gevangen
tUt ongewoon zynde , weigerde by drie dagen lang
lets to gebruiken, van alles wat hem werd voorge teld ;
dock, zo ras by begon to eeten, bleek by geheel en
al onverzaadelyk to weezen , en bet gezigt van een
2luk vleesch maakte hem vol trekt woedend ; by zwolg
geheele brohken van een pond in , en weigerde nooit
jets, ver lindende zel s dat gedeelte, 't geen by to vooren genoodzaakt geweest was uit to braaken ;
geene oort van vleesch weigerde by ; de rompen van andere Roo vogelen, en zel s van een anderen Gri ard,
door my ontleed, iloeg by binnen .
Wanneer deeze Vogels to roesten zitten, laan zy,
van tyd tot tyd, een a chuwelyk chreeuwerd geluid,
gemengd met een ruwen droe geestigen toon , die zich
op een verren a tand laat hooren . De vlugt van den
Gri ard is zo hoog , dat zy dikwyls bet oog ontwyken, terwyl bet geluid , 't welk zy onder bet vliegen
laan, nog genoegzaam kan gehoord worden .
Allereerst ontmoette ik deezen Vogel in bet Land
van de Grow Namaquois, op omtrent a8 Graaden Zui .
der Breedte , aan den oever van de Groote Rivier.
Zy werden veelvuldiger , toen ik den Keerkring naderde ; maar zy worden niet gevonden in bet Kajerland.
Men zag ze ten eenigen tyde zo verre na 't
Zuiden als de Kaap ; maar toen de Volkplanting zich
uit-
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uitbreidde, zyn alle de grootere Vogels en Viervoetige
Dieren, inzonderheid de zodanige , die een wyde
(reek lands ten leevensonderhoud noodig hebben , ge.
noodzaakt geweest de wyk to neemen voor de be chaa .
cog geweldiger verdelgers dan die
de Men chen
Dieren zelve .
EENIGE EYZONDERHEDEN, BETREFFENDE MARIA
WOLLSTONECRAFT .
„ Aan de Schryvers der Algemeene

Letteroe eningen .

haderland cbs

„ Medeburgers !

vallen byzonder in mynen maak,
,, I-_ieevensberigten
en Gy voldoet daar aan menigwerven, in uw

Mengelwerk. Billyk dat ik daar toe ook iets bydraage
voor Leezers, die met my then zel den maak hebben .
Hier toe vond ik to deezer dagen aanlaiding . De Beoordeeling van Meju rouw WOLLSTONECRAFT's Brieven,ge .
chreeven geduurende eene Reize door Zweeden, Noorwegen en Deennaarken , in de Algem . Vaderl. Letteroe .
des Jaars 17,99, bl . 536, leezende , vond ik my opge .
wekt om my die Reize aan to cha en . Ik vond dezelve overeenkom tig met UI. beoordeeling ; dan 'er
blee my eenige duisterheid over, ten aanziene van dee .
ze en geene byzonderheid . Om dezelve opgeklaard to
zien , grog ik to raade met de Korte Schets van hes
Leeven van MARIA GODWIN, geb . WOLLSTONECRAFT,
en haaren Letterkundigen Arbeid, in de Nieuwe Algem .
Kon st- en Letterbode , X D. bl. 33 , waar toe aan den
voet der bladzyde, in de Beoordeeling, geweezen werd :
ik kreeg eenig meerder lichts ; dock bet was my met ge .
noegzaam . Eene gun tiger gelegenheid moest ik a wagten ,
om de by my begeerde ophelderingen gebooren to zien .
Deeze tro ik aan, by bet doorleezen van The Monthly
Review or November 1798, waar twee Werken beo -rdeeld worden , bet een getyteld : Memoirs o the Author o d Vindication o the Rights o Illoman , ly
WILLIAM GODWIN ; Vet ander, Posthumous Works o the
0 A
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4uthor o -4 Vindication o the Rights o Woman . Ik
vond my opgewekt om het geen tot nader kennis aan
die Schry ter kan trekken daar uit to ontleenen, en
bet U1 . ter plaatzing toe to chikken. Het zyn, 't is
waar, Fragrenten ; doch Vet Iicht,'t geen ze my gaven,
en 't welk my aangenaam was, zal , hoop ik, een deel
uwer Leezeren met ongevailig weezen . In alien gevalle, vindt Gyl . reden om bet met to plaatzen, dan heb
ik een weinig to vergee sch gearbeid , en arbeidende
my vermaakt."
W aar Meju Frouw WOLLSTONECRAFT gebooren werd,
betuigt haar Egtgenoot GODWIN met to weeten .
Zy ving de loopbaane, op welke zy Lettereere behaalde,
aan , gelyk MILTON , Sir RICHARD BLACKMORE , Dr .
JOHNSON, en anderen, die eenen naam in de Geleerde
Wereld maakten, met eene School to houden - vervolgens zette zy zich tot voor de Drukpers to chryven, en maakte eerst eenigen naam door tegen Mr . BuRiKE de pen to voeren, over de Rechten der Menschheid ;
dan was zy de meeste vermaardheid ver chuldigd aan
haare Verdeediging van de Rechten der 1rouwen . Benevens .elaninerkingen over Btzrgerlyke en Zedelyke Onderwerpen . „ Door dit \Verk hee t zy," naar bet oordeel van haaren Leevensbe chryver en Man GODWIN,
„ ineer weezenlyken dienst aan de zaak van haare Sexe
„ gedaan, dan alle andere Schryvers, zo manlyke als
• vrouwlyke , die zich immer aangedreeven voelden om
• de pen op to vatten , tcn behoeve van verdrukte en
• beledigde Schoonheid ."
Een Voor tand ter der Omwenteling in Frankryk, tot
dat bet Schrikbewind haar van de ongebondenheden aldaar wendig maakte, vervaardigde zy een Historical and
Moral View o the Ri e and Progres o the French Revolution ; doch van dit Werk zag legts bet eertte Deel
het licht . Zy zelve bevondt zich eene wyl to Parys.
Aldaar onthieldt zy zich eenen korten tyd, en chree
den 1,5 Feb . 1793 eenen Brie over het tegenwoordig
CharaE er der Fran che Natie.
Ongelukkig lee de zy, in Frankryk, in Huwelyks-ge1peen chap , doch ongetrouwd , met Mr. IMLAY , die
haar
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baar bezwangerd verliet, en eene andere verbintenis aanging. [Het Kind, uit deeze Gemeen chap gebooren, is,
rtaar alle waar chynlykheid, dat Kind, 't geen, in de
Brieven over de Noord che Ryken, menigmaal op eene
zo aandoenlyke wyze voorkornt, en ons de gez^_g,le onopgehelderde duisterheid baarde .] Dit was meer dan
de Platoni che Lie de , welke zy voorheen voedde voor
Mr . FUSELI, een Schilder . De trouwlooze behandeling, haar door Mr . IMLAY aangedaan, zette haar aan
om in de Theems een einde aan haar Leeven to willen
maaken ; dit , door de Nieuwspapieren van then tyd
vermeld , werd van veelen toen voor ]aster gehouden ; doch haar Egtgenoot GODWIN erkent het ten
vollen .
Niet a ge chrikt door de trouwloosLeid van Mr . IMLAY, lee de zy eenigen tyd met Mr . GODWIN, eerst
als Vriendin ; doch deeze Vriend chap veranderde eerlang in Lie de . „ Vobr onze wederzyd che Lie de„ verklaaring," chry t Mr . GODWIN , „ voelden wy
„ ieder ons van de opregt te toegenegenheid ten halven
„ verzekerd , doch teveins eene beevende bezorgdheid
„ om deswegen volkomen zekerheid to bekomen .
„ MARIA leunde met haar hoo d op de chouder van
„ haaren Minnaar, hoopende een hart to zullen aan .
„ tre en, waar aan zy veilig haar geheele wereld van
• genegenheid mogt toevertrouwen, doch tevens vree• zende eenen mis"ap to zullen begaan ; nogthans voed• de de zy dat edelmoedig vertrouwen , 't welk in eene
• edelaartige ziel nooit wordt uitgedoo d . Ik had, tot
„ deezen tyd toe, nog nimmer bemind, o ten min ten
„ de Lie dedri t nret gevoed tot die rypheid, o een
• Voorwerp ontmoet, zo ten vollen de hartlyk te Lie de waardig ."
By dit ver lag , wegens de opregtheid en vuurigheid
van deeze wederzyd che Lie dedri t, voegt by : „ Wy
• trouwden niet! " -- Welk niet trouwen by op deeze wyze tragt to verdeedigen : „ Het is bezwaarlyk
• eenig ding ter algemeene aanneeming aan to pryzen,
• trydig met de vastge telde regelen en vooroordeelen
„ van bet Menschdom ; inaar zeker kan 'er niets zo
• belachlyks weezen, o zo trydig met den algemeenen
„ loop des Gevoels (Sentiment), als to vorderen, dat
• de overvloeijingen der ziele wagten na eene Plegtig .
0 3
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• heid, en dat, bet geen, waar kieschheid en verbeel .
• ding bettaat, van alle dtngen bet meest een byzon-

„ der heiligdom is , met trompetge chal aan te kondi• gen , en bet oogenblik , wanneer zulks bet hoogtte
„ toppunt beklommen hee t, to vermalden ."
De Heer GODWIN, begrypende, dat deeze ver ynde en entimenteele redeneertrant de wereld niet zou
overtuigen van de voegelykheid der handelwyze in deezen gehouden , voegt 'er by : „ Daar waren andere
• redenen , waarom wy met onmiddelyk trouwden .
• MARIA was volkomen overtuigd van de voegelykheid
• haars gedrags ." -- Dit zou mtn met reden mogen
in twy el trekken . Haare eigene ondervinding, in bet
voorgevallene met Mr . IMLAY, van de jammerzalige gevolgen, waar aan eene Vrouw zich bloot telt door eene
Verbintenis buiten Huwelyk , moest haar ten mitliten
geleerd hebben de Onvoorzigzigheid, om de Wetten der
Maat chappy,, ten opzigte van het Huwelyk, to miskennen en to ver maaden . Geen kwaad kan 'er ont taan
uit bet doen edner Gelo te van Lie de ; maar veele onheilen moeten 'er gebooren worden uit bet ver maaden
des Huwelyks, gewis een der eer te In tellingen, weezenlyk behoorende tot de Maat chappylyke Orde, om
des niet meer to zeggen .
Ten aanziene van dit Onderwerp gee t de Heer GonWIN ook bier veeleer zyne eigene gevoelens op , dan
die zyner Vrouwe ; o by telt de haare voor, gekleurd
suet de verwe van zyne eigen begrippen . Dit is mischien ook bet geval met bet ver lag, door hem ge-e even , wegens de Godsdienstbegrtppen zyner Egtgenoote . Hy vermeldt 'er dit van : „ Haar Godsdienst
• hadt, met de daad , weinig gemeen chap met cenig
• Stelzel, en zy hee t my menigmaalen beruigd, dat de• zelve veel meer gegrond was op Smaak, dan op de mug .
• gezi teryen van ge chilvoerende onder cheiding . Haare Ziel hegtte zich bettendig aan bet verheevene en
• re
• beminnelyke . Zy chiep een onuit preekelyk genoe„ gen in de choon eden der Natuure en in de chitte„ rende verrukkingen der verbeelding . Maar de Na• tuur zelve, begreep zy, dat niet beter zou weezen
• dan een gioot niet, indien de ziel van den Waar• neemer haar niet aanvulde met iets bezielerds . Wan„ veer zy wandelde, omringd van le wcnicren der Na7' tuu-
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tuure,was zy gewoon to verkeeren met haaren God . Zy
childerde dat Weezen in haare ziel a , als Diet min
beminnelyk en goedercieren, dan grout en verheeven .
Zy hadt in haare leubd weinig onJerwys in den Godsdienst genooten, en haar Godsdienst was bykans geheel van haar eigen maakzel . Maar zy was 'er, uit
• dien hoo de, niet minder aan gehegt, o
• vuldig in bet volbrengen van 't been zy Godsdienst• pten agtte . Zy kon zich den tyd Diet herinneren ,
• alit g zy geloo d hadt in de tra en des Toekomenden
• Leevens. De begrippen vary haar Stelzel prooten
• voort uit haaren eigen zedelyken maak , en haar
• Godsdienst was , to dier oorzaake, voor haar altoos
• eene voldoening , Dimmer een chrik geweest. Zy
„ verwagtte eenen Toekomenden Staat ; maar zy wilde
„ Met gedoogen, dat haare denkbeelden van dien Staat
• zouden gewyzigd worden door de begrippen van een
• Oordeel o
. Uit deeze chets is bet ge• noegzaam openbaar , dat het genoegen , 't welk zy
„ chiep in nu en dan de Leerredenen van Dr . PRICE
,, to hooren, Diet vergezeld ging met eene chroomval• lige aankleeving van diens Leerbegrippen . Zy woon„ de tot den Jaare 17817 de Openbaare Godsdienstver• rngtingen, voor het meerendeel naar de inrigtingen der
„ Kerk van Engellnd, vry geregeld by . Naa dien tyd
;, bezogt zy de Kerk zo geregeld Diet , en bet leedt
• Diet lang o
v aaren. lk
• bet mag voor een grondregel aangenomen worden ,
• dat niemand van een welonderlegd ver tand , die de
„ ingewikkelde onderwerping der jeugd hee t a ge chud,
„ en geen yverig voor tander is van eenige Seete, zich
„ kan chikken naar den openbaaren en geregelden loop
„ van Leerredenen en Gebeden ."
Het Huwelyksgeluk , 't Welk Mr . GODWIN met
zyne MARIA genoot, was van korten duur . Zy trouwden in April van het Jaar 1797 ; en den tienden van
September, daar op volgende, itier
bedde , acht en dertig jaaren bereikt hebbende . Op
den vy tienden dier Maand werd zy begraaven op bet
Kerkho
. Pancras, Middlejex. Eenige weinigen
tan de zodanigen , die zy meest agtte, woondrn de
Lykplegtigheid by . Op haar Gra
Gedenkteken opgerigt , door cenigen haarer Vrienden ,
met dit Op chri t, haar als Schry ter aanduidende van
0 4
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hair voornaam le Werk, de IPerdeediging
ten der hrouwen .

van de Rech •

MARY WOLLSTONECRAFT GODWIN,

Author o
A Vindication
o the Rights o Woman,
Born XXVII April MDCCLIX .
Died X Septembe,i MDCCXCVII .

Wy moeten, ten Plot, Dog jets zeggen van haare Posthu.
naous bl'orks. Zy behelzen een Romnan, onder den Tytel,
de Rampzaligheden der Vrouwen, O MARIA . Dit be laat
twee van de vier Deelen ; bet mag, als Diet a gewerkt ,
Lever een Fragment van een Roman heeten . Naar bet
0ordeel der Boekbeoordeelaaren , uit wier arbeid wy dit
overneemen , verliest de wereld Diet by bet onvoltooid
laaten ; en zou dezelve dit Werk, ten aanzien van de
bevordering in Zedelykheid, wel geheel hebben kunnen
mis en , als ten opzigte van het Huwelyk veele tot
losbandigheid aanleidelyke lellingen behelzende, en uitloopende om met ELOISA uit to roepen : Vervloekt zyn
alle [Totten , behalven die de Lie de hee t voorge chreeven! - Les en voor eon Kind. - Brieven aan eon Heer,
waar chynhk Mr . IMLAY, van wien wy ge prooken hebben . - Len Brie over het tegcnwoord/g Character der
.Fran che Natie, ge%hreeven uit Parys, IS Fcb. 1 793 .
-- Een Inleidende Brie , over hot opvoeden van Kinderen ; met de lyst der Hoo d tulc en voor een reeks van
Xrieven over dit Onderwerp . --• Brieven aan Mr . JOHNSON, den Boekhandelaar. - Uittrekzel van hot Hol der
j'erbeelding . Eene Vertelling . - Eene korte Proeve
ever de D.chtkunde en oats genoegcn in de Schoonheden
der hatutire . - Werken, voornaamlyk be temd ow gevoegd to worden in hct tweede Dcel der Verdeediging van
de Rerhten der Vrouwen .
De Brieven aan Mr . IMLAY, die het derde en een gedeelte van het vierde Deel be laan, zouden, hoogstwaarchynlyk, door anjere Egtgenooten dan de Heer GODWIN
az erww-ege ge'aaten zyn ; dan by gee t ze Diet alleen in
't its#it, in-tar verge7dlt ze met eene Voorreden , waar
in by hecuigt, ., dat die Brieven de choon le voorbeel„ den b•. ' ,
van de tail des Gevoels en der Lie de
„ dii t, wit der wereld aangeboden , en eene tre ende
„ ge .
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„ gelykvnrmigheidhebben met den beroemden enzogevoe .
„ lam ~;L :ea-e' ;enen WERTHER ." -- „Die Brieven zyn,"
gelvk by 'er byvoegt, „ de a l:ammelingen van eene
• gloeiende verbeeldmgskragt, en van een hart, diep
~, doordrongen van de Dri t, welke zy tragt to be chry• ven ."- Onder bet leezen hebben wy ons beklaag,l, dat
een Hart, zo vervuld met waare Lie dedri t, zulk eene
koele en legte bejegening van Mr . IMLAY ontmoette.
Haare Lie de ging niet gepaard met eene genoegzaame
maate van Voorzigtigheid : dit was mis chien de bron
der elende, van welke deeze Brieven nu ten tandhoudenden blyke trekken . Eenige uitdrakkingen, daar in
voorkomende, zyn de kiesch te niet .
Wy geeven hier een gedeelte van den tweeden Brie ,
21s betrekking hebbende tot ret Kind , 't welk ons
de meergemelde duisterheid baarde . Zy chry t aan
Mr. IMLAY .
• Ik gehoorzaam aan de beweeging van myn hart, 't
„ welk my deedt denk-n om U, myn Waarde, goeden
• nagt to wen chen, eer ik my ter ruste begee , met
• tederder aandoeningen vervuld , dan op morgen myn
• geval zal weezen , als ik , in haast , een regel o
• twee onder het oog van Colonel
zal 1chry„ ven.
,, Gy kunt U bezwaarlyk verbeelden , met welk een
„ genoegen ik den dag vervroeg, wanneer wy zullen
• aanvangen to zamen to leeven ; gy zoudt glimplachen,
„ als ik (J vermeldde, hoe veele plans van bezigheid ii ;
• in myn hoo d heb , nu ik my verzekerd houd, dat
„ myn hart rust gevonden hee t in uwen boezam !
„ Kweek met my di waardige tederheid aan, welke ik
„ alleen in U gevonden heb . En uw eigen dierbaare
„ Meid zal tragten in een be tendige werkzaanrlreid to
„ houden dat gevoel, 't welk U omtyds wert veroor• zaakte .
Ja, ik houd my verzekerd, dat i'- ver• then gelukkig to weezen ; en, als gy my bemint, kan
„ ik niet weder vervallen in dien elendigen taat , die
„ my bet leeven tot eenen last maakte, bykans to zwaar
„ om to draagen .
• Maar, goede nagt ! . . God zegene U !
„ STERNE zegt, dat dit met een kus gelyk taat
• nogthans zou ik U liever ecn kus op trouw geeven,
• glocilende van dankbaarh°id aan den Hemel, en van
, ; genegenheid tot U . - Het woord Gcrac enheid be05
„ haagt
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haagt my, dewyl bet iets bebbelyks aanduidt ; wy
„ zullen elkander welhaast zien , om to beproeven o
„ wy moeds genoeg hebben om onze Harten warm to
„ houden ."
„

,, Ik zal op morgen , een weinig over tien uuren ,
„ aan de Barriere weezen .
De Uwe -"
Dit was eene a praak ; en wy worden in eene aantekening onderrigt , dat een Meisie bet gevolg was
deezer ontmoetinge, en daarom de Barriere -Dogter ge .
heeten .

UITTREKZEL EENER REIZE RONDSOM DE WERELD,
IN DE JAAREN MDCCLXXXV, MDCCLXXXVI,
MDCCLXXXVII EN MDCCLXXXVIII, DOOR
J . F . G . DE LA PCROUSE . UITGEGEEVEN
VOLGENS BESLUIT DER NATIONAALE
VERGADERING VAN DEN 22 VAN
GRASMAAND I79I , DOOR M . L.
A . MILLET-MUREAU .

(Vervoig van bl. I56.)
r€ROUSE met zyne Tochtgenooten, die zo veel
tierreden h ~dden om zich wegens het aandoen van
port de Fran ais to verheugen, deeze Haven verlieten,
Twee hunner
wedervoer hun een deerlyk ongeluk .
Eooten, waar in zich eenige O iciers en Matroozen
bevonden , geheel ten getale van twintig, uitgevaaren
om peilingen to doen, en andere verrigtingen tot het
wet opneemen deezer Havenplaatze, verongelukten met
de man chap . Op deezen ramp taat de Heer P ROUSE
met veel deelneemings til . Hy hervat bet verhaal, met
verdere byzonderheden , de Inwoonders betre ende ,
mede to deelen, en een Op chri t to vermelden .
Niets blee ons naa dit ongeluk onzer Tochtgenooten
over, dan, zo poedig mogelyk, een Oord to verlaaten , waar wy zulk een droeven ramp geleden hadden .
Dan wy waren nog eenige dagen vet chuldigd aan de
Familien onzer ongelukkige Vrienden . Een al to poedig vertrek mogt twy elingen en ongerustheden in Eu,' pa veroorzaaken : bet mogt het Volk daar niet ter
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ooren komen , dat de itroom zich niet verder dan een
myl uit trekt buiten bet Kanaal ; dat de Boots, en die
'er in omkwamen, tot geen grooter a itand konden gedreeven worden , en dat de woede van de zee to dier
plaatze alle hoop op hun wederkomen a needt. Indien,
tegen alle waar chynlykheid aan , eenigen van hun in
itaat geweest waren om weder to keeren, kon dit illeen
ge chieden in de nabyheid van de Baay ; dit deeds
my eenige dagen toeven ; maar ik verliet de ankerplaats
van het Eiland, en nam die op een zandgrond, aan den
ingang van de Westkust. Vy dagen bettecdde ik aan
deezen overtocht, choon legts Une myl ]an-. Geduurende deezen tyd vonden wy ons blootge teld aan
eene windvlaage, die ons in zeer groot gevaar zou gebragt hebben, waren wy niet geankerd geweest op een
zagtgrondige ankerplaats : gelukkig dat onze ankers niet
doorgingen ; want wy bevonden ons op minder dan een
kabel-lengte van bet trand . --- De wind tegen zynde,
hieldt dit ons langer cp dan ik ten oogmerk had to
blyven, en wy gingen eerst op den dertigiten van Hooimaand under zeil, achttien dagen naa bet verlies onz r
Reisgenooten , de be chryving van well ., verlies my zo
veel merte gcbaard hee t, en de herdenking van 't welk
my teeds ongeluhkige oogenblikken zal baaren .
Eer wy vertrokken, richtten wy op bet Eiland , in
't midden van de Baay , waar aan ik den naann ga van
het Cenotaph Eiland , een Gedenkteken op , ter gedagtenis e onzer ongelukkig omgekomene Reisgenooten .
De Heer DE LAMANON vervaardigde bet volgend Opchri t
AAN DEN INGANG VAN DEEZE HAVEN KWAMEN
TWINTIG ERAAVE ZEELIEDEN OM ;
LEEZER, WIE GY OOIC MOOG T WEEZEN,
VERMENG UWE TRAANEN MET DE ONZE .

Aan den voet van dit Gedenkteken begroeven wy een
vies, met dit berigt : „ Op den dertiLnden van Hooimaand
maand des Jaars 1786 kwamen de Fregatten Bozi ulle
„ en ll ls'olabe, die op den eer ten van Oogstmaand in
„ den Jaare 172 uit Brest zeilden , in deeze Haven .
„ Door de zorge van den Heer DE LA P ItOUsE, Op„ perbevelhebber op deezen Tocht, van den Viscount
„ JJu LANtxLE, Bevclhebber van bet tweede Fregat,
,, van
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van de Heeren CLONARD en DE MONTI, tweede Ca .
,, plteins der beide Schepen, en van de andere O licie„ ren en Chirurgyns, hadt geen dier Kwaalen,welke de
• Zeelieden veelal op lange Reizen beloopen , onze
„ Scheeplingen aangegreepen . - De Heer DE LA re„ ROUSE vondt zich gelukkig in de herdeuking, gelyk
,, alle zyne Tochtgenooten , dat zy van bet eene einde
,, der Wereld tot bet andere gezeild waren , zonder
„ eenig gevaar geloopen , en Volken, voor Barbaaren
„ bekend, bezogt to hebben, zonder een druppel bloeds
„ to itorten .
Op den veertienden van Hooimaand
„ gin-en drie Boots, 's morgens ten vy uuren , van
„ boord, om de peilingen, in de Baay gedaan, to be„ paalen . Deeze tonden onder bet bevel van den Heer
„ D'ESCURRS, Scheeps - Luitenant en een Ridder van
„ St . Louis .
De Heer DR LA PeROUSE badt hem
„ chri tlyken last medegegeeven, hem uitdruklyk bevee .
„ lend e , den Stroom nhet to naderen ; maar, op bet
„ oogenblik dat by begreep nog op eenen genoegzaa,, men a aand daar van verwyderd to weezen, vondt
• by zich daar door wegge leept . - De Heeren DE
„ LA BORDE , Broeders, en DE FLASSAN, die zich in
de Boot van bet tweede Fregat bevonden, chroom;, den niet zich aan gevaaren bloot to l:ellen , met hun• ne Reisgenooten in dit gevaar to hulp to nellen ;
• maar , helaas ! zy deelden in bet zel de ongelukkig
„ lot .
De derde Boot werd be tuurd door den
• Heer BOUTIN, Scheeps-Luitenant . Deeze O icier,
• met moed wor telende tegen de breekende Zeegol• ven, eenige uuren lang, deedt de volyverigite, doch
• helaas ! vrugtlooze poogingen, onm zyne Vrienden, in
• dien nood , to helper. ; en hadt by zyne eigene be• houdenis alleen dank to weeten aan bet beter maakzel van zyne Boot , aan zyne eigene zeer verlichte
• zel
• voorzigtigheid, gepaard met die van den Heer LAPRISE MOUTON, Luitenant van bet Fregat, zyn twee•
• den in bet bevel, en aan de werkzaamheid en wil• vaardige gereedheid zyns Scheepvolks, bettaande uit
„ JEAN MARIE, Koksmaat, LHOSTIS, LE BAS, COZEN• TIN IERS en MONERS, vier Matroozen . De Indiaa• nen cheenen deel to neemen in onze diepgaande droe• enis e . Dan, niet mismoedigd door dit ongeluk, ons
• wedervaaren , zeilden wy den dertig ten van Hooimaand heenen, om onze Reis to ver y orderen ."
• maand
Door
„
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Door ons verbly aan den ingang van de Baay, kreegen wy eene veel nadere kennis aan de Zeden en Gewoonten der Indiaanen, dan wy met mogelykheid zouden
hebben kunnen opdoen aan de andere ankerplaats . --Onze Schepen lagen naby hunne Dorpen voor anker.
Wy bezogten bun alle dagen , en hadden ook alle dagen reden over hun to klaagen, choon ons gedraz ten
hunnen opzigte nimmer veranderd was , en wy nooit
opgehouden hadden met hun blyken to geeven van onze goedwilligheid en milddaadiglieid .
Op den twee-en-twintigtten van Hooimaand br . ,gten
zy ons eenige brokken van de wrakken onzer BuuLe1,
door de Zee op de Oostkust zeer digt by de Baay gewornen . Door tekenen gaven zy ons to ver taan , dat
zy een onzer ongelultikige Tochtgenooten, door de golven op trand geworpen , begiaaven hadden . Op deeze
aanduiding richtten de Heeren DE CLONARD, DE MONNERON en DE MONTI ter tond hunnen weg na de kust,
vergezeld door die zel de Indiaanen , die wy ryklyk
Onze O iciers
met ge chenken begi tigd hadden .
gingen drie mylen verre over teenen en een akeligen
weg.
Elk hal uur gaans vorderden die Gid en op
nieuw betaaling , o zy weigerden verder to trek,
ken ; in 't einde koozen zy den weg na bet Bosch ,
en lieten ons de hielen zien . Onze O iciers ontdekten
to laat , dat hun verhaal enkel een list geweest was,
uitgevonden om ons meer Ge chenken o to prachen . Zy
zagen op dit tochtje onmeetelyke bos chen van zeer
groote Denneboomen - zy namen de maat van eenigen , die vy voet over kruis waren, en meer dan honderd en veertig voeten hoog cheeren .
Wy tonden geenzins verwonderd op bet verhaal, 't
geen zy gaven van dit gedrag der Indiaanen : hunne
behendigheid in 't teelen giat alle denkbeelden to boven . -- De Heeren DE LANGLE en LAMANON hadden,
met ver cheide O icieren en Natuurkenneren , twee da .
gen vodr de laatstgemelde gebeurtenis , een landtochtje
Westwaards gedaan ; bet uogmerk hadt mede betrekking tot dezel de bedroevende na peuring, en liep even
vrugtloos o , als bet andere ; maar zy ontdekten een
Indiaansch Dorp , op den oever van eene kleine Rivier , geheel Lezet met taaken tot de Salmvis chery.
Wy hadden zints lange vermoed , dat deeze Visch van
dit gedeelte van de trust kwam, maar hadden des geetae
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ne zekerheid ; deeze ontdekking voldeedt onze niettws .
gierigheid . De Salm, de rivier opzwemmende, ontmoet
deeze taaken ; niet in that om 'er over been to ko .
men, poogen zy na Zee weder to keeren, en ontmoe .
ten by bet wederkeeren eene oort van teenen uiken,
waar uit bet ontkomen onmogelyk is . Deeze Vis chen
zyn bier in zulk eene menigte , dat bet Scheepsvolk
van beide de Schepen, geduurende ons verbly , 'er
veel van kogt , en elk Fregat zoutte twee Vaten
vol in .
Onze Landreizigers zagen ook een Morai, o Begraa plaats ; dezelve wees uit , dat deeze Indiaanen gewoon
waren hunne Dooden to verbranden, en bet hoo d to
bewaaren . Zy vonden een Bekkeneel , in ver cheide
vellen omwonden . De ontdekte Begraa plaats bettaat
uit vier redelyk lerke iaaken, die een kleine houten
kamer onder utten , waar de aseh in daar toe gemaakte
ko ertjes berust . Zy openden dezelve, en ontwonden
de vellen om bet Bekkeneel gewonden ; dus hunne
Itieuwsgierigheid voldaan hebbende, plaat ten zy zorgvuldig alles weder gelyk zy bet gevonden hadden, en
voegden 'er nevens eene groote menigte ge chenken van
onder cheide yzeren verktuigen en koraalen . - De
Indiaanen , die getuigen waren van dit Gra bezoek,
betoonden zich eenigermaate aangedaan ; doch zy bleeven niet in gebreke, om de ge chenken, door onze Rei .
zigers nedergelegd , chielyk weg to baalen . Andere
nieuwsgierigen vervoegden zich, den volgenden dag, na
dezel de plaats , vonden 'er niets dan de asch der doo •
den en bet Bekkeneel . Zy lagen 'er nieuwe ge chenken neder, welke bet zel de lot als die des voorigen
daags ondergingen . En ik hou my ten vollen verze •
kerd, dat de Indiaanen zeer blyde zouden geweest zyn,
indien wy onze bezoeken, op die wyze, ver cheide maaltin op een dag herhaald hadden . Maar, indien zy met
cenigen wederzin ons eer te bezoek by deeze Begraa plaats zagen, bet was zo niet gelegen ten opzigte van
hunne Hutten ; welke zy ons egter niet wilden toelaaten
to naderen, v6or dat zy eerst hunne Vrouwen uit dezelve verwyderd hadden , choon dceze Vrouwen voor
ons de wan maaklyk le chepzels op den aardbodem
waren .
Ten alien dage waren wy getuigen dat vreemde Canoes in de Way kwamen ; alle dagen voeren ook gehee .
lc
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le Dorpen uit, en ruimden hunne woonplaatzen in aala
anderen . Deeze Indiaanen cheenen groote vrees to hebben voor bet vaaren in dit Kanaal . Zy waagden bet
nimmer dan by e en water . Met behulp onzer Verrekykeren, bemerkten wy zeer onder cheiden, dat, wanneer zy zich tus chen de beide punten bevonden , de
Oppertte, o althans by die boven anderen cheen uit
to iteeken, oprees, zyne armen tot de Zon uitbreidde,
en gebeden tot dezelve cheen uit to torten, terwyl
alle de anderen nit hunne gan che magt roeiden .
Wanneer wy na de beduidenis van deeze gewoonte onderzoek deeden , kreegen wy berigt, dat, eenigen tyd
geleden, zeven groote Canoes daar ter plaatze vergingen, met verlies van al de man chap ; doch dat de acht .
Ite behouden blee . De Indiaanen , die dit onheil ontkwamen, heiligden deeze Canoe aan hunnen God, o
aan de Naagedagtenis hunner Landslieden ; wy zagen
deeze Canoe aan de zyde van een Morai , die bui .
ten twy el de as che bevatte van eenigen deezer Schip .
breukelingen .
De Canoe , welke wy daar aantro en, was van een
ander maakzel dan die des Lands ; laatstgemelde waren
enkel een uitgeholde boom , aan de zyde met planken
opgeboeid ; de eerstgenoemde be tondt uit planken met
inhouten , gelyk onze Booten ; bet houtwerk, 't welk
zeer wel gemaakt was, vonden wy bekleed met de huid
van Zeedieren , die tot eene dubbeling trekte, en zo
volkomen zamengenaaid, dat de beste werkman in Eu .
Dit bekleedzel ,
ropa bezwaarlyk bet zou nadoen .
waar van wy met zeer veel naauwkeurigheid de maat
namen, was in de Morai geplaatst nevens de asch ; bet
houtwerk van de Canoe , op laaken gezet, blee daar
bloot naast de Morai .
Ik gevoelde grooten trek oin dit CanoebeklceJzel mede to neemen en na Europa to voeren : wy waren voltrekt in 't bezit van 't zelve ; dit gedeelte van de Baav
niet bewoond zynde , kon Been Indiaan ons bier in
verhinderen ; daarenboven hiel i ik my ten vollen ver .
zekerd , dat de Schipbreukelingen vreemdelingen ge .
weest waren . Doch 'er bettaat een algeineen erkende
heilige on chendbaarheid der Begraa plaatzen ; bet eerbieden bier van wederhieldt myne begeerte ter weg .
voeringe.
Eiudelyk gingen wy , den dertig ten van Hooimaand,
's naa-
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's naariddags ten vier uuren, onder zeil, met een lap
koeltje nit den westen , 't welk niet ophieldt eer wy
Brie mylen in open zee waxen .
De horizont was zo
helder , dat wy den Berg Saint Elias, ten noordwesten, op een a itand van ten min ten veertig mylen zagen . 's Avonds ten acht uuren was ik gevorderd tot
Brie mylen zuidwaards van de Baay, en peilde negentig
vademen waters op een modderigen grond .
(Het Vervolg ter naaste gelegenheid.)

DE VERHEFFING VAN DL+N HUIZE BRAGAMZA TOT DEN TRCON
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Ortug'l was na de dood van Koning
zonder mannelyke er genaamen tier , door Iioning
P
11, gedurende de beroerten en verwarringen in dit Ryk, met
ANTONIO,

die in i

o

FILIPS

het zwaard in bezit genomen, en uit den rang der zel beiaande Staaten vernietigd geworden . De eervolle naam deter dappere Natie checn onder de Spaan che heer chappy vergeten,
de roam der Portugtezen cheen met hunne regering ten grave
gedaa!d to zyn . De rykdommen des lands verdwenen, de naamcn zyn, r helden verloren zich order de Spaan che opperbeve!hebbers , en zyne eertyds zo dapper veroverde bezittingen in India en A rika wielden van tyd tot tyd byna algemeen
de bust der Engel chen , Fran chen en Hollanders . De naamen
der GAMA'S, ALMEIDA'S , SOUSA'S, FARIA'S, ALBUQUERQUE'S en
IOeGNHA's ver chrikten en vervulden de Volken met meer
met verwondering, en bet eertyds zo beroemde Portugal verzonk in den oceaan der Spaan che Monarchie.
De Spaan che FILIPSEN, die zich Koningen van Portugal lieten noemen, maar tyrannen der onderdaanen van dit Ryk wa •
ren, regeerden dit land met yzeien ceptels, en hunne Ministers vernederden dit edele Volk tot den laaven land .
Zo er de FILIPS IV dit ongelukkig Ryk met de Spaan che
Kroon, in bet jaar 1621 . Fly voerde cen' bloedigen oorlog
tegen Oostenryk, Engeland en Holland, waarin de Portugeezen met hunne bezittingen in andere waerelddeelen betalen
moesten . Zy voelden den last van hun juk, zy voeldeu de
zwaarte hunner ketens, zy zagen hunne chande, en OLIVARez, de trot che Minister van FILIPS, was de beul, die hen
pynlgde, om hen, bet geen by niet vermoedde, aan to po •
ren om hunne boei to verbreken .
Hy kende den haat der Portugeezen , die by zel van gantcher harte haatte, tegeu hunne ouderdrui kers ; by begon de
ver-
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,ertwy eling der Natie to duchten ; by wilde haar geheel ten
gronde brengen, en verhaastte daardoor, bet geen by nader .
hand met iddering bekennen moest , haare plotslinge verbe ing.
De Grooten des Ryks wierden door hem vernederd, den
Adel ontnam by zyne voorrechten , bet Volk geld en brood,
en de jonge man chap des lands zond by naar de lagvelden
in vreemde Staaten, om de hoop dezer moedige Natie zel
in de geboorte en geheel to vernietigen .
Nogthans, dit alles had een ander als bet van hem berekend
gevolg . De Portugeezen , die thans byna niets meer dan hun
leven verliezen konden , die geen verzagting van hunne e len .
d e , geen vermindering der hen opgelegde belastingen to hopen hadden , begonnen zeer ern lig naar eene verandering
van regering to verlangen , wenschten , hoopten, en wierden door bet be luit bezield om bet geen zy wenschten to
verkrygen .
MARGARETIIA VAN SAVOYE, Hertogin van Mantua, regeerde
to dier tyd (1633) bet Portugee che Ryk, in naam als Vice1 oningin , maar had indedaad niet de gering l:e magt in ban.
den : zy voerde niets dan den prachtig klinkenden tytel ; de
gant che heer chappy berustte in de handen van MIGUEL vASCONCELLO , een geboren Portugees, die, wel is waar, den
ledigen tytel van Geheimen Staats ecretaris voerde, maar inde .
daad regerend Minister en Beheer cher des Ryks was . Hy
was een gun leling van den Hertog OLIVAREZ , die hem tot
zyne oogmerken ge temd vond , en hem zyn onbepaald vertrouwen met zyne magt ge chonken had. 1)eze ruwe , trotche man, laagdenkend en gierig , per te, met eene voorbeeldelooze gevoelloosheid, de geld ommen uit zyn Vaderland, die
de Minister uit hetzelve he te. Hy zoog het land met nimmer zatte teugen uit , verdeelde de voornaam ten des Ryks,
ontzenuwde de magt des Adels, diende de chande en den
Minister volgens zyn verlangen, en wierd algemeen gehaat
en vervloekt.
OLIVAREZ geloo de zichzelven en zyn tel el tamelyk verb
zekerd ; maar bet Huis BRAGANZA, en de Hertog van dezen
naam, Don JUAN, wiens geboorte hem bet naaste recht op
de Moon van Portugal ga , was, in zyn ontwerp, en op den
weg, lien by inge lagen had, de grootite leen des aan toots,
then by niet uit den weg ruimen kon .
Don JUAN lee de, zo als by gaarn? lee de, gerust en til,
als een byzonder burger , in eerie ver landige werkeloosheid,
to Villa-Vi oza , cheen zich in het geheel niet met de openbaare zaaken to bemoeijen, en bragt zyn ]even in ver lrooijingen, eesten en vrolykheden door, zonder een' enkelen lap
re doen, die hem in Spanje verdacht had kunnen maken . De
M ENG . i8oa. N O . S .
PorP
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Portugeezen hadden op hem , als op hunnen redder, de
ciogen gevestigd ; maar by cheen zich met' niets dan met zyne eesten en jagtpartyen to bekomuleren .
Evenwel ontitond 'er buiten zyn weten lets, dat in Spanje
ten grout wantrouwen en lechte Vermoedens tegen hem verwekken moest .
Door den last van onopbrengbaare belastingen op het hevig .
te ged ukt, was het to Evora tot een' opentlyketrop tandgekoi
men . Het yolk had de . Spaan che amptenaars en wachten mishandeld ; men had zich overluid over de dwinglandy der rege.
ting, in hevige uitdrukkingen, beklaagd, en openbaare wenchen voor bet Huis BRAIANZA aan den dag gelegd .
OLIVAREZ vreesde voor ern tige gevolgen, en was tevens
bedacht om den Hertog uit zyn Vaderland to verwyderen ; by
deed hem, nit naam des Konings, bet aanbod van hat Gouvernement van Milaan ; doch de Hertog veront chuldigde zich met
zyne onkunde en den lechten taat zyner gezondheid .
De -Minister cheen 'deze veront chuldigingen to laten get .
den ; maar by ga nogthans zyn onttr.°rp, om zyn' gevreesden
vyand uit Portugal to verwyderen, niet op .
Hiertoe ga hem de op tand der Cataloniers, in 1639, gelegenheid.
Ely chree aan den Hertog, dat zyn meester, de Koning,
hens genadig bevel met Portugals Adel op to zitten, en met
hem tegen de oproerigen van Catalonia to veld to trekken .
De Herto~ ont chuldigde zich nogmaals met geldgebrek, hat
welk hem deze kosthaare toerusting onmogelyk maakte .
„ De Hertog ," zeide OLIVAREZ, „ was my altoos gevaarlyk .. Thans begin ik hem voor zeer thin to houden, en to
„ vrezen ."
Om treeks dezen tyd naderde de Fran che Vloot de Portugee che kusten , en de nood vereischte een' Opperbevelhebber
over de tot dekking der kusten be temde troepen to zoeken .
OLIVAREZ vond dezen in den per oon des Hertogs .
Hy zond
hem bet patent, met zulk eene willekeurige magtoe ening,dat
bet cheen also men help de regering in handen ga . Nog •
thans kreeg de Spaan che Admiraal, Don LOPEZ OEORIO , in
't geheim bevel , om met zyne Vloot die haven binnen to
lopen, by welke zich de Hertog bevinden mogt, hem daar op
ten gastmaal op zyn (chip to nodigen, en help gevangen naar
Spanie to voeren . Want een storm ver trooide osoRro's 'loot,
noodzaakte de geredde chepen naar Spanje terug to keten, en h-t oogmerk des Ministers was verydeld . 1)us red .
d e een toeval den Hertog van den hens zo listig gelegden
val trik .
OLIVAREZ chree
een' tweeden uiterst vcrpl gtenden brie
aan den Hertog, maakte hem bet ongeluk der Vloot bekend,
en
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en verzocht hem, uit naam des Konings, dringend, om de
moeite op zich to nemen van axle grensvestingen en havens
to be chouwen, en alle nodige verdcdiging tegen eene vyandelyke landing in bet work to tellen . By dezen biie waren
veertigduizend dukaaten gevoegd,tot wervingen en andere nodige uitgaven. Maar to gelyker tyd kregen alle Spaan che Be .
velhebbers in de vestingen en havens den geheimen last, om
den Hertog, als bet zonder opzien en in lilte ge chieden kon,
aan to houden en naar Spanje to zenden .
De al to groote vertrouwlykheid, vrierdelykheid en dienstvaardigheio van den Minister kwamen den Hertog ve,dicht
voor . Daar by zich echter zo hoog geeerd en met zulk eene
onbepaalde magt bekleed zag, be loot by ook zich daarvan to
bedienen, en nam bet hem opgedragen Opperbevelhebber chap
aan Thans was bet, dat voor de eer lemaal de gedachte aan
de mogelykheid om de Kroon zyns Vaderlands to verkrygen in
hem opkwatn, en by be loot ook tevens den weg in to laan,
angs welken by ten Troo;a zou kunnen lygen, indien hot
geluk lechts met hem wilde medewerken .
Hy maakte derhalven van de hem opgedragen magt gebruik,
zette aan en a , en vervulde voornamelyk de baste posten
des lands door mannen, die Portugeezen, en lieden waren,
op wier verkle6dheid by laat maken kon . Hierdoor verydel •
de by des Ministers ontwerpcn en verwachtingen .
Het gevoig des Hertogs was talryk, en be tord enkel uit
vertrouwde lieden. Zonder dezen was by niet to zien.
Hy bediende zich van zyne waardigheid, ver cheen altoos
met een chitterende pracht , trok daardoor de oogen des
yolks tot zich, en verkreeg de algemeene opmerking, die by
wenschte to verkrygen . \Vaar by t,wam, ga by opentlyk g :.
hoor, hoorde ieder nan, en prak met den gering len zo vrien .
delyk en innemend its met de voornaam len . Hy be lra te de
overtredirgen der Soldaaten, prees verdien telyke Kryg,lieden,
be chonk bet Volk, eerde den Adel, beloonde en hielp op
taanden voet, en maakte met hot Spaan che geld zich overal
vrienden.
Zo ver preidde by rondom zich tevredenheid, en waar by
kwam ver tomden de klagten voor zyne weldadigheid ; overal
juigchte men zyne aankomst to gemoet , zegende zyne tegen .
woordigheid, en beklaagde zyn a cheid .
Dit alles hoorden en bemerkten de vrienden des Hertoors
met genoegen, en bedienden zich van de gelegenheid om de
gevoelens der Patriotten uit to vorCchen .
Inzonderheid liet zekere JUAN PINTO RIBEIRO, Agent van
den Hertog to Lis abon, zich aan de zaak gelegen zyn. Hy
wus een ervaren , voorzichtig man, van eels beproe de en
onw.ikbaare trouw voor zyu' Heer , den Haitog ; daarby
P 2
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was by in aanzien, geeerd, en by den Adel zeer bend en
geacht . Het zy dal de Hertog hem iets van zyne geheime
wen chen toevertrouwd had , o dat by door lepen genoeg
was om dezelven in zyn hart to lezen, genoeg, by vormde
het voornemen, in -de hoop, wanneer hit den liertog ge.
lukte de Kroon to verkrygen , alsdan ook Been gering aandeel
in de regering zyns Vaderlands, waartoe by zich bekwaam
achtte, to zullen bekomen , om den weg to berciden , die
eenmaal tot den Troon geopend zou worden . Ook vermoed .
d e men, dat de bekende Cardinaal DE RIC,IELIEU, in Frank.
ryk, die by de Omwenteling in Portugal mede eeue magtigo
hand in het pel had, dozen man gekend en behoorlyk aan,
ge poord hebbe, om Portugals a val van Spanje to bewerken,
waaraan hem zel veel gelegen was .
Men had, zo als gezegd is, kort to voren den Portugee.
chen Adel tot den veldtocht tegen de Cataloniers opontbo .
den, en PINTO bediende zich van de gelegenheid, ow hen
dezen veldcocht juist als eene verbann1nb, uit hun Vaderland
o to childeren , als eene verderilyhe verwydering , en die
daarby nog met groote onko-ten verzetd was . De Burgers
maakte by opmerkzaam op hunnen door de Spanjaarden in
den grond vernielden koophandLl, op hunne armoede, op de
geldzucht hunner beheer chers, en op Lie elende des lands
onder eene vreemde regering . De Geestelykheid bewees by ,
hoezeer zy verdrukt wield ; by toonde dat de Bisdommen aan
vreemden wegge chonken, en zy van tyd tot tyd van hooge
geestelyke waardigh@den uitge loten zouden worden . En zo.
danig trachtte by zyn voordeel to docn met de belangen van
ieder' (land , ow hen alien ver8end daar been to brengen ,
waar by hen wenschte to zien .
Zo won by in lilte en in korten tyd de gemoederen der
misnoegden op de tegenwoordige regering, en bragt weldra
eene aanzienlyke vergadering by elkander, die de Aartsbisa
chop van Lis abon, uit den Huize ACCNHA, als het hoo d
derzelve bywoonde. De Spaan che regering had hem , die
van de Portugeezen zo zeer bemind was als by van de Span .
jaardc eehaat wield , juist den Aart'bis chop van Braga, een
gun leling der Vice-Koningin, in bet vooizitter chap by de
Kataer van Opace vc-irgettokken , en veroorloo de hem daar.
door deel aan hot be uei der laatszaaken to nemen .
De avenge Edelen, die zich by de eer le vergadering be .
vonden, waken Don MIGUEL ALMEIDA, een man van groote
rechticl.apenhe ;dl en on:verzoenly,,en caat tegen de tyrannen
zyns VadErlands ; Don AN101IO DE ALNADA, de beste vriend
van den !larisbis chop ; zyn Zoon Pon LUIS ; zyn Schoonzoon
Don LLIS DE ALCUNHA ; de Opperlagermeester MELLO ; 1)0n
GEORGE, zyn Breeder ; Don PEDRO DE MENDOZA FURTADO ;
Don
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RODRIGO DE sAA ; de Marquis FEREIRA, en log eenige
braave en edele mannen, die, beledigd, ontevreden met de
Spaan che regering , belloten hadden hun Vaderland to be .
Yryden.
Men verbond zich onderling, door woorden en eeden, ter
uitvoering van dit voornemen, bet juk o to werpen, en een'
Koning nit de Edelen des lands to verkiezen , van welken
cenigen in aanmerking kwamen ; doch door het beleid van
den Aartsbis chop en PINTO vie[ de keus op den Hertog van
RRAGANZA , wien PINTO dit
chree , en hem verzocht zich
thans naar Lis abon to begeven .
De Hertog vertrok daarop met een prachtig gevolg, bezich.
tigde, ingevolge zyn' last, de onigelegen ilerke plaat en, en
gang eindelyk naar Lis abon, alwaar by by de Vice-Koningin
ten bezoek alegde.
Zyn intogt in deze Stad geleek een algemeene triom . De
vreugde des yolks was zichtbaar en wierd luidruchtig . Der ,
halven verliet de Hertog, oin de Spanlaarden geen gelegenheid tot arl,waan to geven , de Stad aan tonds weder , waar
zyne ont angst hens de l;evoelens des yolks duidelyk genoeg
getoond had, en ging naar Almada .
Hier was den I2den Uclober 16µo de tweede vergadering
der misnoegden , die intus chen hun getal nog door eenige
aanzienlyke leden vermeerdi •i d hadden .
Van bier begaven zich ALMEIUA, MENDOZA, ALMADA, en de
Bis chop van Evora , uaer den Hertog. Het was nachr , en
zy praken hem in zyn kabinet.
MENDOZA n_un het wui , ru, en zeide hem, dat by, nit naam
des Voiks en des Adels, hens de Kroon , her wettig er deet
zvner Voorouders, aanbood ; dat bet tyd ware bet inachtend
Vadeiland to verlos en, wiens redding de Hemel zel cheen
to begun ligen.
,, Nu, o nooit ." voer by voort. „ Thans houdt de Spaan„ che Dwingeland onze vestingen lecht bezet ; by hee t oor,
„ log in bet binnen le van zyn Ryk en zyne atgelegen Pro,, vinti~n ; Frnnkryk Ilaat ons by, zyne Vloot is op de tee ;
„ het Volk zucht naar een' redder, en vier Edelen vragen u
„ in den naain der Natie : Hertog! wilt gy haar redder, wilt
,, gy onze Koning zyn?"
De Hertog, nog niet geheel zonder vrees, w,*st niet waartoe
by he luiten zou, antwoordde de a gezanten zeer v-rpiigtend,
beval zich in hun vertrouwen, en cheen tyd van beraad to
vorderen . Hy bega zich Met PINTO naar Villa-Vi oza, ow
daar met hem , zyne Gemalin en zynen Secretaris ANTONIO
PAES VIEGAS, wiens raadgevingen by zeer waardeerde, dit non ,
god rypelyk to overwegen.
PINTO prak met vuur en nadruk o bewees den Hertog, bet
geen
P 2
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geen by ook de geheele waereld heloo de to bewyzen, deszel s gegrond recht op de Kroon van zyn Vaderland, wegens
zyne atkomst en de Rykswetten des lands , die FILIPS II met
bet zwaard vernieti„ d had ; vervolgens bad by hem dringend,
om de Kroon ten besten zyus Vaderlands aan to nemen .
Nog was de Hertog belluiteloos, toen VIEGAS hem vrrreg :
welke party by kiezen zou, wanneer zyn Vaderland, om zich
van bet Spaan che juk to ont laan , zich voor eene Republiek
verklaarde .
Zonder bedenken antwoordde by : dat by de party zyns Va .
derlauds tegen de Kastihaauen kiezen zou .
„ Goed dan," voer VIEGAS voort ; „ als bet zo is, dan
• hebt gy onzen raad niet meer nodig ; en gy zyt verpligt
„ e,:ne Kroon aan to nemen, die men u, als den eer len des
• lands, aanbiedc ."
De Hertog deelde hierop zyne Gemalin zyne en zyner
vrienden mening , hunne hoop en zyne bedenkelykhtden
mede.
Deze, eene Spaan che van geboorte , was eene Zuster van
den Hertog van MEDINA SIDONIA , eene der choon te , edelmoedigte en ver tandig te vrouwen van haaren tyd, die zich
door haar gedrag in Portugal genaturali eerd , en de hoog .
achting des gantichen Yolks verworven had . Zy ried haaren
Gemaal hetzel de, wat zyne vrienden hem rieden ; zy prak
met waardigheid , en be loot : „ En welke gevaaren kunt gy
• chroomen 2 Veelligt de dood? Voorzeker is bet edeler
• ow het btzit eener Kroon to iterven, dan zonder vrees
,, een laavcnleven to lyden ."
Hierop verklaarde de Hertog aan MENDOZA dat by bereid
was, en doze ylde naar zyne vrienden met die verklaardg .
Ondertus chen had bet Ho to Madrid tyding gekregen van
de vreugde, waarmede het yolk to Lis abon den Heitog ontangen had, en was hier over niet zonder ongerustheid : derhalven zond OLIVAREZ een' courier aan den Hertog, en verzocht hem, om zich van zyn per oon to verzekeren , to Madrid to kornen , alwaar de Koi ing met hem over de oorlogszaaken van Portugal preken wilde.
De Hertog ont ng dit opontbod niet onver chillig, en hemerkte duidelyk daarvan de reden . Ily ga zyne vrienden
kennis van dit voorval, en zond d •t delyh ecn' zyner edellledcn
naar Madrid , die zyne aall taande komst alwaar aankondigen,
een paleis huren, en prachtige toebereZelcu bezorgen nloest .
Eenigen tyd daarna overhandigde deze den Minister een'
brie , waarmn d :: Eertog zyn vertoeven met eane onpaslykheid
veront chuldigde ; en eindelyk , toen de Minister ongeduldig
begon to worden , zond by eene memorie , waarin ow de
lepaling van den rang des Hertogs by bet Ho verzocht
wierd .
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wierd. De Minister bezorgde dit alles zO fpoedig als mogelyk
was. De Hercog kon nl! geenc verontfchuldigingen tot verUaging zyner rels meer vinden, en dit verh:tastte de uit\'oe·
ring van het beraamdc ontwerp.
De faamgezwoornen waren intusfchen niet werkeloos ge..
weest; zy hadden geworven. overlegd. en beDoten fcbielyk
te werk te gaau.
Zy vcrgaderden den 2sil:en November voor de Ianelle
maal. EU bcpaalden de uitvoerillg van hun ontwerp tegen
den Ifren Decerriber. De dood van VASCONCELLO wierd met
algemeene fiemmen benoten. Dat niet een gelyk vonnis
over den A:lTtsbis[chop van Braga gefl:reken wierd, had deze
aileen aan de voorfpraak en bet verzoek van den wakkeren
.ALMEIDA te danken.
Nll bleef 'er niets meer overig, dan de orde van den aIge.
meenen aanval geregeld te bepalen.
Nadat aIles onderling benoten was, gingen de faamge·
zwoorneu uiteen, zwoeren elkander trouw en fiilzwygend.
heid, en beloofden ell,ander den Iflen December met eer en
onverfchrokkenheid te zullen wcderzien.
PINTO maakte fchikking dat dagelyks eenigen der faall1ge~
ZWOOTnen in het hof van het Koninglyk paleis rOllddwalen
en op alles een opmerkzaam (log houden moesten.
is 1\ vonds v66r den dag der uitvoerinl! van Ihet groot ontwerp zag men VASCONCF.LLO zich op den Taag infchepen.
Men vreesde dat by argwaan had opgevat, dat het ontwerp
verradeu was ,en dat deze doorfJepen fiaatsman toebereidfelen maakte om de op de naaste dorpen Icggende foldaaten
herwaart te laten komen.
Eenigen der (aamgezwoornen legden hunne vrees duidelyk
aan den <lag, en etne algemccne ontroering fcheell het verbond 'te bEdreigen, toen de! uitgezctte wachten bericht gao
ven, dat v ASCONCELLO onder muziek cn gezang wcdr:! lew
rug gekecrd was; hy kwam van een banj,et, dat IUen hem
ter tere g~geven had. Bet was de laatfie vreugdedag zyns
levens.
Door nieuwen moed bezield. gillg nu elk der verbondenen, wier getal thans ruim vierbonderd bdiep, naar de be·
fiemde plaats, en allen verfchenen fiiptelyk, met het grootfie
vertrouwen op den gelukkigen uitflag hUllner rechtvaardige

zaak.

Het merkwaardigfte was, dat by zulk cen groot gctnl van
Priestcrs, Burgers en Edellieden, waaruit· de famellzwering
befiond, w::tal'mede ieder een ander byzonder oogmerk verbond, echter gecn was, die in gebreke blef'f om zyne be·
lofte naar te komen. Ieder wachtte met ongedu!d de beflisll11g de. gewaagde kans om v.ryheid ell lev en , aJsof hy zelf
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bet hoo d der overWinnende party, ja, also de Kroon voor
hem de prys zyner poging zyn zou .
Zel s vrouwen waxen van dit gevoel doordrongen : de Gechiedichryvers bewaren ons onder anderen den naam van zulk
cene Vaderland che heldin ; bet was Donna FILIPPA uE VILER .
'NA, Gravin van Atouguia, die haare beide Zoonen, Don GEROrnMo en Don FRANCISCO COTINGO , zelve tot deze onderneming
wapenee ; zy deed hen de wapenrusting aan, en ga hen den
degen in de hand, met deze vermaning : „ Gaat, myne Zoo• nen! oin de tyrannen to verdelgen, en ons op onze vyan,, den to wteken . 6 Dat ik cene vrouw ben , en niet met u
„ kan gaan I maar myn hart volgt u toch . Laat my horen
;, dat ik mannen gebaard heb ; en geloo t zeker y dat, indien
„ de uit lag onze hoop niet met geluk kronen mogt, alsdara
• ook uwe moeder bet ongeluk van zo vdele dappere en
„ edele men chen niet overleven zal ."
leder verwachtte thans bet a ge proken teken . Met den
lag van agt uuren des morgens , toen bun vri ,nd de Aarts .
bis chop van Lis ibon zich reeds in de kerk beyond, en gebeden voor de zege der vere nde wapenen ten Hemel op .
zond, £a PINTO met een' pitlool choot bet ein, en de aan .
vat ge chiedde van alle kanten chielyk en vol moeds .
ALMEIDA grcep met zyn gevolg de zwakke Duit che garde
ran, die, nets kwaads vermoedende, meerendeels zonder ge .
vveer was, en byna zonder tegenweer, uitgenomen twee manner, die ridderlyk vochten, en niet eer woken voor de eene
viel en de andere zwaar gekwetst was , overmand wierd . De
overwinning op deze beiden betaalden de Portugeezen met
veel !, toed .
De Opperjagermeester MELLO , zyn Broeder ACUNHA , en
bet groot le deel der Burgers gingen op het terke corps der
Spaan che Ly wacht los, die de wapens gegrepen , eii den
toegang in alleryl ver chanst bad . Ecn Priester, EMANUEL DA
A1AYA genaamd, die zeer yverig ten besten der
amenzwering
in den biecht toel geworven had , toonde zich ook bier als
cen waardig en dapper medelid derzelve . Met bet heeld des
Gekrui igden in de linker- en den degen in de rechterhand ,
elde by zich aan de pits der bevreesde Burgers , en riep
lien toe : „ In den naam van God 1 volgt my naar . Het
„ geldt de vryheid van uw Vaderland . God is met ons!"
Moedig volgden zy op deze aan poring hunne aanvoerers
naar, grepen de Spanjaarden aan, dwongen hen bet geweer
neder to leggen, en hen naar to roepen : „ Leve de Hertog
• van ERAGANZA, de Wettige Koning van Portugal!"
Ondertus ehen drong PINTO aan bet hoo d der zynen in bet
paleis, en regelrecht naar de kamer van vASCONCELLO. By
grog met zulk een' moed en vertrouwen to werk, dat, toen
hem
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hem een bekende ontmoette, en idderend vroeg, wat by aan
bet hoo d van deze gewapenden doer wilde, by gelatell antwoordde : „ Niets dan de regering veranderen , een' tyra •r
• uit de waereld helpen, en Poi tugal een' wettigen Koning
• geven ."
De Corregidor SOAREZ, anders een bemind en vreedzaain
man , die juist van vASCONCELLO kwam , wtlde z :ch , toen by
de aamgczwoornen ontmoette , van zyne rechter!yke magt
bedienen, en prak lien lout aan . Toen by, in plaa :s van
antwoord, van alien bet vi eugdegejuigch : „ Leve de Hertog
• van URAGANZA, onze Koning!" vernam, meende by dat
bet hem voegde het tegendeel to zeggen ; met luider them
riep by : „ eve onze Meester, de Konin ; Van Spanje!"
Het waren zyne Iaatite woorden : een pi tool choot lortte
hem aan tonds ter aarde .
ANTONIO CORREIA, eer le Commis aris van VASCONCELLO,
ylde bet gedruis to gemoet . Hy , een gees el der Portugee .
zen, en algemeen, gelyk zyn .beer, gehaat, ont ing da .telyk
van Don ANTONIO DE MENEFEZ een dolk leek tot welkomq .
Grimmig zag by zyn' aanvaller in bet gezicht , en riep hem
toe : „ Hoe! gy waagt Let om my aan to grypen ?" Het
antwoord dat by krecg waren cerige herhaalde dolkilee en,
die hem ter aarde deden lorten . Tot zyn ongeluk waren
deze leeken niet dodely; ; , en by behield thans bet leven,
om bet naderhand, wegens een' aan lag op bet leven des Ko,
rings, veel chandelyker door beulshanden to verliezen .
Thans waren de aamgczwoornen voor de kamerdeur van
VASCONCELLO. Hier ilond een Spaan che Capitein, Don DIEGO
PALCIIA, die met den degeen in de vuist den ingang tegen de
aandringenden moedig verdedigde ; doch een leck in den
arm noodzaakte hem welhaast den degen to laten vallen . Hy
wierd bet vender uitgeworpen , en brak een been .
Nu drongen zy woedende in VASCONCELLO's kamer, alwaar
zy hem niet vonden . Zy doorzochten aile hoeken , de bed .
den , kas en en kisten ; zy geloo den dat by zich langs cen'
verborgen trap , die naar de rivier leidde , gered had , ell
wanhoopten byna hem to vinden .
Eindelyk wierd by in een achter de tapyten verborgen kas
ontdekt, waarin hem een oude dienstmaagd verborgen had,
die thans , door bed eigingen ver chrikt , zyne chullplaats
openbaarde. In deze kas zat by geheel met papieren over .
dekt ; men rukte hem 'er ult
. Doodsbleekiheid lag op zyn
gclaat, en zyne oogen vonkelden van wanhoop . ly trok
onwillekeurig den degen , en kon Been woord preken, niet
eens om ont erming bidden .
Don RODRIGO DE SAA ga hem den eertlen pi lool choor ,
en de auderen doorboorden zyn ligchaam met razende woede .
ZJ
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Zy wierpen hem nit bet ven ter op de lotplaats , en riepen
juigchende de aldaar vergaderde nrenigte toe : „ ViyheiJ! de
• tyran is gevallen! Leve Don JUAN DE VIERDE, boning van.
• Portugal!"
Het yolk juigchte dezen uitroep naar, en viel chuimbek.
kende op het ligchaam van VASCONCELLO . Men rukte hem
den baard en de oogen ult, verpletterde bet hoo d, doorboorde het ligchaam met dolk teeken, en cheurde hem byna
in duizend tukken . Zo ]-,g by thans voor de voeten zyner
voormalige laaven , die hunne ketenen verbroken zagen en
vrees elyk ontwaakt waren .
Lang lag bet ligchaam des ongelukkigen, tot een' a chuw
der voorbygangers, naakt ten toon, tot eindelyk de Barmhar .
tigebroedrsbetopdekarde misdaigenva darvoern
den en in hunne kerk ter aarde be telden ; hetwelk zy
echter niet zonder den byitand van Don GASTON COTINHA en
zyne man chappen hadden durven wagen . Her over chot van
VASCONCELLO wierd met de groot te vrees in tilte weggenomen . Hy, wiens rykdommen zo groot waren , by, die een
geheel Ryk regcerde , wierd in eene voor de aalmoes en der
Barmhartige broeders gekochte dozen gewikkeld, en in een'
a gelegen hock begraven .
Zulk cen einde had de trot che dwingeland zyner land ;e •
nooten , van alien vervloekt , van geed eerlyken Portugees
bLklaagd, als c n waar chouwend voorbeeld voor ally. Volkstyrannen . Zyne door geweld en a pers rngen aamge chraapte
I,y6dommcn wierden een roo des verbitterden yolks .
Ondertus ehen had de Vice-Koningin bet gerucht verno .
men . Zy trad aan bet ven ler ea riep : „ Portugeezen! war
• is dat? Gedenkt aan uw' pliat !"
Maar de aamgcz•v oornen naderden haar vertreh en vonden
bet ge loten ; zi klopten aan , en geboden met luider tem de
dcur onmiddelyk to openen .
De Vice-Koniwin zelve deed hen open , verzeld van haare
idderende taatiu ers en dt .n Aartsbis chop van Bra,a .
Men verhaalde haar bet gebeurde. Zy vernam bet elendig
einde van V ASCONCELLO , bleP hedaard , cheen de gerec hte
wraak der Portugeezen aim hunnen dwingeland, die van haar,
uit hoo de zyner trotschheid, zel g •h aat was, to billyken,
o ten miniten to vergeven , en ga to kennen , dat zj
hoopte, men zou nu de wapens, na bevredigde wraak, nederleggtn . Daarby beloo de zy de aamgezAroornen by den
Koning vergi enis voor hunne dead to b :,weiken , indien zy
zich van nu aan til gedragen wilden .
Maar MENEFEZ antwoordde ha-r : „ Hertogin! kunt gyge
• loven ciat zo veele Ddelen de wapenen op„evat zouden hebb en om nets daarmede to doen dan een' elend ; gen zyn nog
• ben
,, elen-
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~, elendiger leven to benemen, dat by door beulshanden had
„ moeten verliezen ? Neen, daarmede is het niet a gedaan :
„ wy erkennen geen Koning FILIPS meer. Wy hebben de
,, wapenen opgevat om den wettigen Koning Don JUAN VAN
• BRACANZA op den Troon zyner Voorouders to zetten , die
,~ hen zo chandelyk en tot ons verder ontweldigd wierd ."
„ Gy chertst," zeide de Vice-Koningin, verlegen .
„ Wy hebben ons in u hedrogen, en gy bedriegt u in ons :
„ wy zyn geen potters," antwoordde ALMEIDA .
De Aartsbis chop verkondigde zyne tegenwoorNheid met
harde woorden, prak van oproer en gruweldaaden, en vergat zich zelven zo verre , dat by een' der om laanders den
degen ontrukte .
Zeer gebelgd wendde ALMEIDA zich tot hem , en zeide :
,, Laat a , Aartsbis chop ! en zwyg . Het was voora reeds
• ook op uw hoo d gemunt. Dat gy het lot van VASCON •
• CELLO niet met hem deelt, zyt gy alleen aan myne voor„ praak ver chuldigd . Spreek verder, en ik zal u niet meer
• kunnen be chermen ."
Toen de geesteiyke beer zo hoorde preken, veranderde zyne gritnmigheid in chrik . Hy verliet de Vice-Koningin, en
maakte zich chielyk weg .
Deze wilde naar buiten by bet yolk . NORONHA verzocht
haar, dat zy zich aan geen gevaar zou bloot lellen. Niet
zonder trotschheid vroeg zy : „ En wat kon men my wet
„ doen ?"
„ Niets meer dan uwe Hooghe&d uit het ven ler werpen,"
antwoordde NORONHA .
Zy ver chrikte en trad verlegen
terug.
Men zeide haar, dat zy zich gerust op haar kamer houden,
en als gene gevangene der Natie be chouwen moest . Tot
haare zekerheid blee ALMEIDA by haar , tot zy als gyzelaarber in betere bewaring gebragt wierd .
De overige aamgezwoornen verzekerden zich intus chen
van de voornaam le Spanjaarden . De Oppeiho meester der
Vice-Koningin, de Marquis PUEBLA, de Admiraal DE CASTRO,
de Opper lalmeester BEINETTO, en veele anderen van magi
en aanzien, wierden in li to gevangen genomen .
De kerkers wierden geuppenJ , en de gevangen Portugeezen
in vryheid ge leld , die zich dadelyk met hunne beviyders
verUnigden .
Maar nog was de Citadel door de Spanjaarden bezet, en deizelver bezetting, onder welter kanonnen de Stad lond, kon
den Portugeezen de vreugd zuur doen opbreken :derhalven begeerde men van de Vice-Koningin een bevel aan den Gouveri eur om zich over to geven . Zy weigeide landvastig te voldoen aan het geen men van haar vorderde ; maar toen men haar
met
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met bet dood chieten van alle gevangen Spanjaarden bedreip
de, ga zy eindelyk wat men haar a dwong.
De Gouverneur der Citadel , Don LUIS DEL CAMPO , wilde
in bet eerst, niettegen taande bet bevel, zich niet overgeven ;
maar de vreeslyke bedreiging des Yolks , om alle gevangen
Spanjaarden to vertpoorden , bragt hem eindelyk tot andere
gedachten. Fly opende de poort, en de Portugeezen namen
bezit van de Citadel.
En nu zzlden MENDOZA en MELLO naar den Hertog van
>3RAGANZI4 die intus chen in de pynelyk te verwachting en
onzekerheid wegens den uit lag der zzaken was, om hem bet
sangenaam bericht van hunne gelukkig ge laagde pogingen
to brengen ; doch de getrouwe PINTO was ben reeds door
cen' aan den Hertog gezonden courier voorgekomen .
Groot was de vreugde des yolks to Lis abon . Oud en
long , Vrouwen en Kinderen, Priesters en Leeken, troomden tangs de traaten door elkander , vraagden , verhaalden
elkander wat 'er gebeurd was , juigchten , vlogen dankend in
de Kerken, prezen God, alle Heiligen, en de Redders van
hun Vaderland. Vreugdetraanen troomden uit de oogen van
bevende Gryzaards , die zich door hunne zwakheid niet wederhouden lieten om zich onder de juigchenda menigte to
mengen ; de Kinderen vouwden verheugd de handen , en
Mannen en Vrouwen riepen luid : „ Leve onze Koning ,
„ Don JUAN DE VIERDEI "
Deze deed eindelyk , vy dagen daarna (*), zyne plechtige
ntrede, onder bet gebulder van bet ge chut, bet gelui der
klokken , en bet algemeen gejuigch des van vreugde opgetogen Volks, to Lis abon . Zyn weg naar bet paleis was
met bloemen be trooid ; met een vrolyk hart juigchte men
hem overluid to gemoet : „ Gegroet zy by, die komt in
• den naam des Heeren ! Leve onze wettige Koning en
• Heer, Don JUAN DE VIL'RDE !"
(*) Den 6 Dec . 1640.
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HET NIET UITDRUKKELYK MELDEN VAN DE
Lie de tot het Vaderland, GEEN GEBREK
IN DE ZEDELEER VAN JESUS CHRISTUS .
Door ALB . CONRADI, Predikant to

Oosttivoud.

man de Uitgeevers van de haderland che Letter.
oe eningen .
Medeburgers !
et volgend Stukje is my toegezonden . Schooln
bet my zeer behaagde, t}uurde ik bet to rug, wyl
ik bet meende gevolgd to zyn naar een ander op tel over
hetzel de onderwerp, vodr een par met genoegen door
my in bet Men ge~lwerk van de Vaderland che Biblio.
theek geleezen . Dan myn Wend verzekerde my, dat
dit geheel eige gedagten waren , en by noch elders,
noch in de Bibliotheek, dit opitel geleezen had . Ik biede
bet u dan aan als eene vrugt op onzen bodem gewasen . Men kan 'er uit zien , dat wy ook noF denkers
hebben ; en bovendien that my voor, dat er nog al
eenig ver chil is in de wyze van uitvoering . Gyl . zult
her dan we) eene plaats in uw geagt Maandwerk wit .
len inruimen ."
„

# #
nder de edel te deugden, die den redelyken mettsch
vercieren, bekleedt de Lie de tot het Vaderland
voorzeker geene geringe plaats ; de Gewyde zo wet
als de Ongewyde Ge chiedenis plaatst haar in bet beminnelykst licht ; door haar wierd de $ere Crick its
laat ge l:eld om de groottl'e Heldendaaden uit to voe •
ren, en over talloze Volken to zegepraalen . Zy wekte
MENG . i8-.Q. No. 6.
den
Q
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den onvertzaagden mned van den Romein , die daarom
euwen lang bet voorwerp van de bewondeting en den
eerbied der waereld was ; zy was bet onder cheidend
kenmerk van de bewooners van bet gezeg .,ndst en vrugtbaarst Land onder den Hemel , ik bedoel de nakomelingen van den Godsvriend ABRAHAM, en niets was in
taat om deeze edele geaartheid uit hunne harten uit to
roeijen . Het is vooral de Ge chiedenis van dit Volk,
die ons deezen pligt, in de voorbeelden van zo veele
uitmuntende mannen , in 't chitterendst Iicht vooritelt .
Om uit veele, welke wy in de Heilige Schri t aan •
tre en , maar een en ander voorbeeld to melden : wy
tre en dit aan in den grooten Wetgeever van dit Volk ,
den edelmoedigen MOSES. Doordrongen van eene zui .
vere en werkzaame Lie de tot zyn Volk en Vaderland,
was by bet vooral, die alles voor Israel dur de wagen,
en liever met o voor hen wilde terven , dan den
ondergang van zyne Natie overleeven (*) . Hoe geheel
zonder voorbeeld was de Lie de van JESUS CHRISIUS,
den Stichter van onzen weldadigen Godsdienst, jegens
zyn ondankbaar Vaderland ! Immers Hy was bet , die
eerst zynen landgenooten de gewigtig te waarheden ,
waarheden die op hun tydelyk en euwig geluk de nauwte betrekking hadden, voordroeg ; die hun regt chapen
denkbeelden van GOD, van hunne verpligting jegens Hem
en hunnen evenmensch, en van hunne be temming , inboezemde, en op de ver tandig te wyze allengskens van
vooroordeelen poogde to zuiveren ; die daartoe onvermoeid werkzaatn was, zonder evenwel zynen ei ;en roem,
zyn eigen voordeel, maar bet algemeen en wezendlyk geluk zyner Natie, zich ten doel to tellen ; die bet Land
zyner Geboorte goeddoende doorging, en overal, waar by
kwam, nietteger taande by elende vond, heil en wen
ver preWe ; die daarom de verlooren Schaapen van bet
huis van Ii-ail opzocht , en zyne broederen na den
vlee che altyd met raad, met troost, en met hulp by .
tond . Hoe getrouw was JLsus in bet uitoe enen van
deezen pliat , daar noch bet ongeloo van zyne vrienden . norh de tegen tand van zyne vyanden , noch de
ordinl :haarheid van zyne landgenooten, in taat was om
hem van dit verheven doel o to trekken ! Hoe treurde
zyn
(*) Exed. XXXII : 32 .
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zyn menschlievend hart , wanneer by de rampen , die
zyn Vaderland, om bet verval van den Godsdienst en
der zeden, boven bet hoo d hingen, indacht ; zodat by
het Iced, hem door zyne landgenooten zo menigvuldig
aangedaan , zodat by bet zwaare lyden , 't welk verder op hem wagtte, geheelenal vergat , en de woede,
waarmede by door hun toedoen naar bet kruis ge leept
wierd , uit bet oog verloor, en alleen met hun treurig
lot tot in bet binnen te van zyne ziel bewogen was !
Eindelyk, hoe zeer moet de belangloze lie de van onzen gezegenden Verlos er ons tot eerbied en verwondering opwekken , wanneer wy hem in de laat te ogen .
blikken van zyn kommervol leeven , terwyl bet gevoel van de onlydelyk le marten hem byna den mond
moest luiten , everwcl zynen Vader voor zyne ontaarte landgenooten , die toen zyne beulen waren , booren bidden : „ Vader , vergee bet hun , want zy
„ weeten niet wat zy doen !" Hoe landvastig wap
JESUS in zyne Vaderlandslie de , eene Lie de die boven alien boon en verachting verheven was, die zege .
praalde over mart en chande , en ook daarom den
hoogt en trap van volkomenheid bereikt hee t ! Niettegen taande dus bet Christendom de noo :lzaaklykheid van deezen pligt , in bet chitterendi're voorbeeld van zynen Stichter, ons voor oogen lelt , hebben echter de vyanden van bet Christendom bet me •
nigwer als een gebrek in de Zedeleer van bet Euangelie be chouwd, dat daarin geen opzettelyk voor chri t
omtrent de Lie de tot bet Uadcrland gevonden wnrdt .
Dan laat ons zien, o men bet tilzwygen van JESUS ,
omtrent deeze Deugd , als een gebrek in zyne Zedeleer moet be chouwen , dan o men niet veeleer hierin de wysheid des Stichters van onzen Godsdienst
moet bewonderen, daar bet voordragen van deezen anderszins zo choonen pligt , de tydsom tandigheden ,
waarin Jesus lee de , den toe tand der eer te Christenen , en den inhoud zyner Zedekunde in aanmerking
genomen zynde, onvoorzichtig, o,tnodig , ja overtollig
was ; terwyl bet tilzwygen van JESUS , hieromtrent ,
veeleer een bewys oplevert van den Godlyken oor prong
van zynen Godsdienst .
Laat ons dit een weinig onder cheidener indenken .
Ik zeide dan,
hoorearst , dat het voordragen van deezen Pligt , de
Q .2
tyds-
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tydsom tandigheden , waarin JESUS lee de , in aanmerking genomen zynde, zeer onvoorzichtig ware geweest .
Hoe zeer wierd, ten alien tyde, maar vooral toen
JESUS lee de , de naam van deeze edele Deugd ontluisterd ! Waarin be tond toch de Lie de der Jooden
tot hun Volk en Vaderland ? Was bet wel jets anders
dan eene geheel partydige Lie de jegens dat Volk,
't welk van ABRAHAM zyne a komst rekende, en den
vaderlyken Godsdienst was toegedaan ; terwyl zy een
bitteren haat tegen den Samaritaan in bet hart koesterden, en met trotsheid en verachting op den Heiden,
als ware by een chepzel van eenen anderen cart, als
ware by een bond, nederzagen ? Waarin be tond toch
de algemeene verwachting der Jooden, aangaande den
Mes ias , anders , dan dat de Vorst , die onder den
naam van MESSIAS komer. moest , hun van bet juk
der Romeinen verlos en, en de Beheer cher der waereld
worden zoude ? Moede van dit juk to dragen, gaven
zy eene }erke begeerte to kennen, om zich daar van,
al was bet ook door oproer en geweld, to ont laan ,
en de wetten des Keizers to verbreeken . Hoe onvoorzichtig ware bet dan voor JESUS geweest, dit Volk,
door bet prediken van Volk- en Vaderlandslie de, in
deeze haatlyke gezindheid tegen andere Volken to verterken ! Wat konde meer, dan zulk een voor chri t,
aanleiding gegeeven hebben, om eene Natie, die zo
terk voor haare Burgerlyke Vryheid yverde, in den
waan to brengen, dat zy, om dit dierbaar pand to herkrygen, zich met geweld van de overheer ching der
.Komeinen moest verlos en ? Wat moest hunnen oproerzugtigen geest meer ontvonken , ja in voile vlam
zetten? Wat ware gevaarlyker geweest, dan dat zy
door JESUS zel tot bet uitoe enen van eenen pligt opzettelyk wierden aange poord, welks misbruik de bron
van hunne algemeene elende was? Dan men zal my
mogelyk bier tegenwerpen , „ dat bet misbruik, 't
welk men van eene wet kan maaken , derzelver ge .
bruik nimtner wegneemt ; dat gees wetgeever ooit van
bet geeven eener anderszins heilzaame wet kan worden a ge chrikt , omdat zyne landgenooten deeze wet
tot bun onheil rnisbiuiken kunnen ." Doch men merke
op , dat dit misbruik Diet legts waar chynlyk , maar
volkomen zeker was . De Jooden van then tyd gaven
zelven to veel aanleiding om ons in dit vermoeden to
be-
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bevestigen . Welk eene begeerte leggen zy aan den
dag, om JEsus, wanneer zy door zyne wonderen verrukt waren , voor hunnen Koning to verklaaren ! Hoe
zeer was hunne vreugde by de laat te intrede van JEsus to Jeruzalem hiervan een zigtbaar bewys ! Nu
was, na hunne meening , bet ogenblik geboren , dat
Jesus zich aan bet hoo d der to Jeruzalem zaamgevloeide Natie tellen, bezit van bet zo lang verwagte Koningryk neemen, en eene geheele omkeering van hunne
laatsge leldheid daar tellen zoude . Hoe listig was, by
eene andere gelegenheid , hunne vraag tot JEsus ingerigt , o men den Keizer ook chatting moest geeven ,
en dus aan hem gehoorzaamheid ver chuldigd was !
En hoe zeer worden wy in dit denkbeeld veriterkt ,
wanneer wy de be chuldiging hooren , welke zy ten
laste van JESUS by den Stadhouder inbragten : „ wy
,, hebben bevonden dat deeze bet yolk verkeert, (dat
• is her yolk van de gehoorzaamheid , aan de wettige
• Overheid ver chuldigd,a trekt,) daar by verbiedt den
• Keizer (chatting to geeven , zeggende dat by zel
• CHRISTUS de Koning is (*) ."
Waren de denkbeelden omtrent deezen pligt zodanig
by de Jooden , niet minder onzuiver in de bron en
chadelyk in uitwerkingen was dat geen , 't welk de
Romeinen Lie dc tot he ; Vaderland noemden . Immers
deezen haateden weder op hunne beurt de Jooden, en
zagen met trotsheid en verachting op deeze Natie neder (t) . (1Toe zeer deeze Vaderlandslie de by de Rorteinen mrr breede lo praken was opgecierd , echter
bedoelden zy niet anders , dan de macht van hunnen
Staat, de grenzen van bun Land , ten koste en tot een
onvermydelyk nadeel van andere Volken , uit to breiden, hunne nabuuren uit to putten en door list o ge .
weld onder bet juk to brengen, en alzo hunne overwinningen , indien bet rnogelyk ware, tot aan de einden
tier aarde uit to ilrekke l7
Hoe wys en voorzich .
tig gedroeg zich dan JtTus , dat by van deeze Leer
zweeg, dat by uLRoDEs en PILATUS by hunne waare
o
( ) J,tc. XXI I :

2.

(t) Jou . XVIII : 35 . In deeze vraag van FILATUS tot Jesos
ly deeze veracht :=ig Juidelyh to zien . Hoe hoonend voor de
looitm vas bet aul'.'zis rlpetia by 110R . S . r .
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o vermeende regten onaangevogten liet , en zyne Aan .
hangers geene burgerlyke, maar alleen zedelyke wetten
voor chree !
Maar, ten tweeden , zo onvoorzichtig dit geweest ware , even zo onrlodig was bet ook den toeltand der
eer te Christenen in aanmerking genomen zynde , dit
gehod in to cherpen . -- Al vroeg moesten de eer te
Christenen , tot wren toch in de eer te plaats de bevelen van but Christendom waren ingerigt , om de belydenis van bet Euangelie hun Vaderland verlaaten, en
under vreemde Volken als ballingen omzwerven ; nerens maakten zy een a gezonderd Volk uit , iiergens
gadden zy byna een vaste woonplaats, en dus ook nergens een Vaderland . Hoe treurig was in dit opzigt
hun lot ! Overal vreemdelingen , wierden zy, uit hun
Vaderland verdreven zynde , legts in andere Landen
toegelaaten : nauwlyks hadden zy zich daar neergezet,
o zy moesten in eene gedurige vrees voor nieuwe vervolgingen vcn eeren . Hoe onnodig , ja zel s hoe chadelyk , had zulk een gebod voor hun kunnen warden,
daar bunne treurige om tandigheden niet weinig wierden verzwaard, wanneer jEsus hun, door zulk een gehod , o aan hunnen geboortegrond , o aan de plaats
waar zy zich ophielden , als verbonden had ! Hoe ongelukkig waren zy geworden , wanneer zy , hierdoor
to nauwer aan hun Vaderland gehegt wordende, bloot .
ge teld wierden , om in de algemeene rampen , welke
betzelve boven bet hoo d hingen, to zullen j,mkomen!
Met welk eene bekommerrng moesten zy Cvorden aangedaan , wanneer zy, in de hitte der vervolgingen, indachten, dat zy, hoewel zy om de beste zaak der waereld leeden, en om den Godsdienst alles wat bun hier
op aarde dierbaar was verliaten , evenwel aan dit bevel van 1esus ongehoorzaam cheenen ! Hoe chielyk
kon de gedachte in hunne barren opkomen , dat zy
even daarom wel degelyk ve pligt waren , om zich tegen elk, die hun uit hun 'Taderland , o de plaats
waar zy zich bevonden, met geweld wilde verdryven,
Vtet alle hunne macht moesten verzetten ! Hoe weinig
gelegenheid hadden zy dan gehad, om de vyanden van
den Godsdienst door hun geduld en onderwerping to
be chamen , en de alles ocerwinnende, ja de Coddelyke kragt van dien Godsdienst , welken zy beleeden, in
bun eigen voorbeeld to tounen ! In weIe nieuwe
ge-
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gevaaren moest zulk ecn bevel hun dompelen, en welke zigtbaare verwarringen wierden hierdoor onder de
aanhangers van jp- , us aangerigt ! Daarenboven , hoe
zeer (treed zulk een betel met een ander, door JEsus
zel gegeeven : ., die Vader o Moed.:r , Zoon o
,, Dogter ," en dus ouk de plaats , waaraan by door
deeze tedere banden gehegt is , „ lie hee t boven my,
„ is myns niet waardig (*)!" Eindelyk bedence men
bet nadeel , 't welk aan de uitbreiding van bet Chris .
tendom ware toegebragt, indien de Apostelcn , en de
eer le Belyders van den naam van JEsus , zich alleen
by hun Vaderland bepaald hadden, en geen Gemeente
zich verder dan de plaats, waar zy zich ophield, uit •
geltrekt ha-l .
De toe land der eer le Christenen vorderde dus , dat
JESUS deezen anderszins zo Qewigtigen pligt onaangeroerd liet . Doch , ten derrlev, , was bet gebod van
Vaderlandslie de , in de Zedekunde van JESUS, waarin Algemeene Lie de de inhoud van alle de Geboden
wars , geheel overtollig . - Niemand , die bet Vaderlandslievend gedrag , in de herigten der Euangelisten
ons ter be chouwing voorge teld , niet met opzet over
bet hoo d ziet, zal den Leeraar der voortre lyk le Zedekunde durven be chuldigen , dat by daaronr gees
opzettelyk gewag van deezen pligt maakt, omdat by
denzelven min gewigtig heurde, daar by zel b ., , aanbelang van deeze edele deugd door zyn voorbeeld in
bet heerlyk le licht le'de , en derzelver betrachting
aan zyne Belyderrs hierdoor ten terk len aanorces .
Niemand be chuldige ook my, als o ik bet voordragen van eenen pligt , die zo veel invloed op bet geluk van een Volk hee t , ov--rtollig rekene , daar bet
alleen myn oogmerk is to toonen , dat de aanpryzing
van deezen pligt in de Zedekunde van JESUS overtolig
is , waarin Lie de , zuivere , belangloze , werkzame
en onpartydige Lie de , den inhoud van alle de Geboden uitmaakt . %Vie , die de Vaderlandslie de als Gene
Deugd be chouwt , zal ontkennen , dat ha are pligten
even zo in de deugd der Algemeene Lie de zyn vervat, als de vrugt van een boom in deszel s lam en
wortel ; zy is thus eene choone plant, die, zal zy heilzaam
(*) MATTH. X : S7 .
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zaam zyn , alleen op deezen vrugtbaaren grond moet
geteeld en aangekweekt worden, ja die zel s chadelyk
wordt, watineer zy op eenen anderen grond ten voorchyn komt . Was bet dan met overtollig voor den
Stichter van onzen Gcdsdienst , die ons gebood, onze
Lie de tot alien, ja zel s tot onze vyanden, uit to trekkcn, de Lie de tot die men chen, die met ons denzel den grond bewonnen, door een byzonder Gebod aan
to pryzen ? Waar moet onze Lie de , zo dra wy dezelve uitoe enen, bet eerst werken, dan in dat Land,
waarin wy geboren en opgevoed zyn? Wie zyn, in de
trikt le betekenis van bet woord, anders Unze Naasten ,
dan onze vrienden en onze landgenooten? Wie hebben
]let naaste regt op onzen dienst , en aan wien zyn wy
de opregt { e Lie de ver cLuldigd , dan aan bun , die
duet ons bet zel de • belang hebben , en met ons in
den wel tand van then grond , welke bet Vaderland gezoemd wordt , deelen ? Wat is nattturlyker , dan dat
wy bet welzyn van bun , aan wien wy door a komst ,
voordeel en geroegen verhor den zyn, naar ons vermogen bevorderen? doch wat is dit anders dan de door
het Christendom voorge chreeven Lie de des Naasten?
Hoe veel zekerder moet deeze wet , waarin de Broederlyhe en de Algemeene Lie de zaamverbonden zyn, en
elk verpligt is , in de Broederlyke oak de Algemeene
Lie de to bewyzen , werken , dan ooit de duidelyk te
wet van Vaderlandslie de konde doen! Door deeze wierd
de eene mensch van den anderen, bet eene Volk van
bet ander, zo menigmaal verwyderd ; terwyl door geene
(de Christelyke Lie de namelyk) aile men chen en Volken zaamverbonden worden . --- De be chuldiging,
tegen de Zedeleer van JESUS in dit opzicht ingebragt,
zoude nog eenigen chyn hebben , wanneer , door bet
,gebod van Algemeene Lie de , de verbintenis , waardoor wy door de Natuur zelve aan ons Vaderland gebegt zyn , legts eenigermate verhroken wierd . Dan
bet tegendeel hee t plaats . Het Christendom verbiedt
dan alleen de Vaderlandslie de, wanneer zy de grenzen van Billykheid en Rechtvaardigheid over chrydt,
en in eenen bitteren haat en verachting tegen andere
Volken eindWgt ; dus wanneer zy ophoudt eene Deugd
to zyn ; wanneer zy derhalven tevens door de Wvsbegeerte words veroordeeld . Voor 't overige is 't, bet
Christendom, 't welk de Vaderlandslie de veredelt, de
ban-
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banden , door de Natuur gelegd , nog nauwer tochaalt , den haat , den nyd en bet eigenbelang uit onze
harten verbant, en ons tot de edel te en grootmoedig}e daaden opwekt , ja ons beveelt, wanneer de nood
bet vordert , het lecven voor de Broederen to zetten .
Eindelyk , ten vierden , daar JESUS zweeg van het
geen men Vaderlands- en Volkslie de noemde , daar
ontdekt de onbevooroordeelde onderzoeker der waarheid niet alleen geen gebrek in zyne Zedeleer, maar
veeleer een zigthaar bewys van den verhevenen en God'
lyken oor prong van het Christendom, - Het oogmerk
der komst van JESUS hier op aarde was nimmer zo
bepaald, dat bet zich tot een Volk uit trelcte ; maar
veeleer moest by allerley zoort van Volken, hoe zeer
door Geboorte-grond , Regeeringsvorm en Godsdicnst
onder cheiden, tot de vereering van den eenen en waa .
Ten GoD roepen, tot de betrachting van de zuiver te
Deugd verpligten , en door de Waarheid en de Lie de op bet nauw le tot een lichaam zaamverbinden .
Hoe verheven is bet doel van then Man, die zich voor •
melt, om niet legts bet geluk van zyne landgenooten,
maar, terwyl by daartoe niets onbeproe d laat, en hieraan onvermoeid werkzaam is , tevens dat der waereld
to bevorderen ! De Burgerlyke Wetgeever, die legts
de uitwendige welvaart van zyne landgenooten regelt ,
mag Staatswetten en Burgerpligten voor chryven ; maar
de Hemel che Wetgeever, die bet zedelyk geluk zyner aanhangeren moest bevorderen, konde niet anders
dan de Wet der Algemeene Lie de voordragen ; cene
Wet , die bet onder cheidend kenmerk droeg , dat zy
aan den Vader der men chen , die de Lie de zelve is,
baaren oor prong ver chuldigd was ; cene Wet, die nooit
dubbelzinmg uitgelegd o
verkeerd kon worden toegepast ; eene Wet , waarby bet V»derland nimmer
eenig wezendlyk nadeel eed , maar welker weldadige
uitwerkingen zich z) wel tot bet land orzer geboorte
als tot bet gan che men chelyke ge lagt moesten uittrekken ; eene Wet , die, wanneer zy de eenige dry1=
veer van elke Staats-inrichtirg was, elk burger, onder
wat Regeeringsvorm by lee de, even vry, even zcker,
even geliooTzaam aan de wetten, en this oel; zven ge .
lukkig maakte .
Wy eindigen dit Betoog met de wor,rden van den
voortrclyken JERuz!,Li r,r : „ o Go :ldely?ke Codsdieiist,
die
Q 5

v26

OVER DE ZEDELEER VAN

J. C .

die den men chen zulke edele aandoeningen gee t!
die hun alien , zonder de orde der wae,eld to vertoore 1, als Naasten en Brooders aan elkander verbind ! die de waereld weder in haaren edelilen Luis .
ter, en de men chelykheid in alle de groote voorregten
herttelt , we k .n door den nyd en bet eiygenbelang
• van de aarde waren verbannen (*) ! " En voegen wy
hierby, h .aewel met eenige veaand--ring , de woorden
van ISELIN : „ Welk eene gelukzaligheid mo, :ten zich
• de Volken niet helooven, indien eens hunne Bettie• rers deezen Godsdienst tot een grondregel van bun
• Be tier aannamen, indien eens deeze geheel redelyke
• Godsdienst in de Kahinetten en in de Raadzaalen ze• gevicrde ! Welke heerlyke wetten zotlden 'er niet
• ontttaan, en met welk een yver zouden wy die niet
„ opgevolgd zien ( )!"
„
„
„
„
„
„

,*) ErvzALEM , Verzam . van Leerr . 1I D . pag sot .
(t) ISCLIN, Ge hied. der Mensciheid, 11 D . pag . 340 .
Aan den Schryver van het

let over de Kantiaan-

che Bybelverklaaring , by gelegenheid van de
uttlrgging van Joh . IV : 24, door c . w.
PF.iNZENKUFFER, geplaatst in de Nieuwe Vaderland che Bibltotheek, IVde
Deel, No . 4 , in 't Mengel-

werk, bl .

157.

T ot naricht van den onrekenden Schryver van dit let
over de Kantiaan che Bybelverklaaring, willen wy
wel de moe .te neemen, de vo :gende verklaaring bier ter
neder tc- ,, hryven .
I . Dat de uitlegging van Yoh . IV : 24, door PENZENICUFFER , als eene proeve van uitlegging van hot
Nieuwe Testament , naar de Kanti che leerwyze, door
ons in de Letteroe geplaatst (*), geenzins is gemeengemaakt, om de Kantiaan che Wyshegeerte, als wet
beitaanbaar met bet Gudlyk gezag van Je us en de
Apostelen , to doen vuorkomen ; en nog minder, om de
Ba-

1

(*) Ziz L ven, 1lIeno . bl. 51 .
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Bataa che Natie , zoo als de Schryver van bet let
zich hee t gelieven uit to laaten , door zoodanige bedekte handelwyze, als trekkende tot vernietiging van
bet gez2g der Godlyke Openbaaring , to misleiden .
Neen ! men hee t alleen orze Leezers, die veel van de
nieuwe Kantiaan che Bybelverklaaring mustDn hebben
hooren preeken, zonder 'er zich een reit denkbeeld
van to kunnen vormen, door deze proeve, met dezelve
eenigzins nader bekend willen maaken ; wel verre van
daarom to willen gerekend worden, 'er de minite goed .
keuring aan to geeven .
a . Dat wy zoo min de Kantiaan che Byhelverklaa .
ring, als de Kantiaan che Wysbegeerte, (twee dingen,
die de Schryver van hit let wel wat beter had mogen onder cheiden,) toegedaan zyn, en nog minder gezind , om de verdediging van de Penzenku eriaarn che
verklaaringen, waarop, onzes erachtens , veel to ze ;rgen
valt, op ons to neemen .
3 . Dat wy ook Been behaagen cheppen in machtpreuken, allerminst in de zulken, waarmede de Schryver van bet let de Bataa che Natie van het onderzoek der Kantiaan che Wysbegeerte, en Bybelverklaaring naar de Kanti che leerwyze , . chynt to hebben
wi11c n a chrikken .
Wy zyn nog in 't geheel Diet
overtuigd , dat men alle uitleggingen van Bybelplaatzen, naar de Kantiaan che lcerw~ ze , hebbe aan to
zien voor zoo veele intrigues en bcdriegerycn , om
de eenvoudigen to misleiden , en de Openbaaring to
zekercr to vernietigen ; en nog minder, dat men gerroegzaamen grond hebbe , om aan den grooten KANT
een vyandig opzet tegen bet Christendom toe to chryven, en 's Mans leeritelzel daarmede ten eenemaal onbe laanbaar to noemen . En hieromtrent zyn wy bet
eens met groote, en jegens bet Christendom welgezirde
inannen, die, met keens van zaaken, en hehoorlyke
be cheidenheid en waarheidlie de, hun oordeei over het
boek, die religion innerhalb dci grenzen der b'osJ n ver
nun t, en onaere Schri ten van KANT, aan de gc .eerde waereld medegedeeld hebben .
A.

A.
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ENICE PROEVEN OVER DE BEVRIEZING, EN DEN
OORSPRONG DER LUCHTBELLETJES IN HET YS .
Door 'J . A . UILK H NS , B. L . M. Ph . Dr.

en Predikant to Eenrum .

antteer ik in myne Phy i che leszen de proe met
de zo genoemde Carte raan che Duiveltjes wilde
W
vertonen, was ik genoodzaakt, by gebrek van een an-

der, een lang Cylindriek, aan beide einden open, glas
to gebruiken ; bet welk tot dat einde met ene koperen
bus van onderen ge loten , en byna geheel met water,
waarin deze Cart. Duiv. gedaan ware ., opgevuld zynde, ook van boven met ene ly ge pannene blaas vol$rekt luchtdigt geinaakt wierd . Na bet eindigen dezer
les, liet ik, zonder enig oogmetk , dit met water gevulde glas zo taan , nogthands ontdekkende , dat de
onder te bus niet volmaakt digt iloot , maar enig water
doorliet , hetwelk na s dagen reeds ene vermindering
van omitreeks 3 duimen hoogte in bet glas bedroeg .
i le Proe .
Nu viel 'er end terke vorst in, en, niet aan londs
om dit glas denkende, haastte ik my den volgenden
dag, om to zien, o ook hetzelve door bevriezing van
bet water ge prongen ware . Tot myne blyd chap was
llechts bet water z duim rondsom bevrozen , en bet
glas niet gebroken ;
maar met gene geringe verwondering zag ik, dat de, door wegziepering van bet
water, voorheen diep ingedrukte blaas thands bol gepannen was . -- Dit was een ver chyn el , dat zeker
hevreemdend moest zyn, doordien, wegens meerdere koude, en dus grotere inkrimping der lucht tus chen bet
water en de blaas , de blaas, daar ook de Barometer
zel s geklommen was , nog meer inwaards hol gedrukt
moest zyn geweest. Het was niet anders to verklaren ,
dan door ene grote ontwikkeling van lucht uit bet
water aan to nemen, die zich by de overige lucht onder de blaas gevoegd had . Ik liet dit glas in de zon
ontdooien ; met nieuwe verwondering zag ik de blaas
lap worden, en by volkomene ontdoojing wederom geheel inwaards gedrukt, daar nu artders het tegendeel
door meerdere warmte moest plaats hebben .
Hier
uit
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uit bleek dus reeds , dat ook die ontwikkelde lucht
zich by bet water wederom gevoegd had, zo ras bet tot
enen vloeibaren aat was to rug gekeerd .
Spoedig was bet be luit daar, om over dit luk meerdere proe nemingen to doen, to meer , daar ik reeds
lange getracht had , om den invloed der konstluchten
op de bevriezing to onderzoeken .
2de Proe .

Tot meerdere bevestiging van deze eer te proe , liet
ik in 2 kleine glazen , beide met een blaas luchtdigt
ge loten , gekookt en ongekookt water bevriezen ; by
verkoeling wierdt noodzakelyk de blaas op bet warme
glas water inwaards gedrukt ; maar by ene volkomene
bevriezing was de blaas van bet koude water terk bol
ge pannen, gelyk de eer te reis, en bet ys geheel vol
luchtbellen . De blaas van bet twede glas , met bet
hete water , was thands lap vlak ; daar bet ys vele
luchtbelletjes , doch kleinder dan in bet andere glas,
vertoonde .
By ontdoojing door zonne chyn wierden de hlazen
wederom inwaards gedrukt, gelyk vd6r de bevriezing,
ten bewyze dat de voorheen ontwikkelde lucht zicli
met bet water wederom verbonden had, gelyk in de
eer l:e proe . - Men chryve de ge pannenheid der
blaas by de bevriezing niet toe aan de meerdere uitgebreidheid van bet ys ; dit lechts den tiende zyner dik .
te bedragende , konde deze uitzetting niet veroorzaken ;
veel meer zal integendeel de lucht door
koude zyn ingekrompen .
3de Proe .

Vervolgens onderzocht ik , o 'er in deze blaasjes
werkelyk lucht aanwezig was, dan o dezelve door wa .
terdamp geboren waren ; tot dat einde bet ys met water overdekt hebbende , opende ik door ene naald die
blaasjes, en zag alstoen de lucht uit dezelve zeer dui •
delyk door bet water naar boven gaan.
Ode Proe .

Tot meerdere bevestiging deed ik in een weinig groter
glas, oigeveer 5 oncen bevattende, water ; liet het bevrie-
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vriezen , zo echter dot bet in 't midden nog onbevro •
zen was, en 'er zich lechts z duim ys rondsom genet
had . In dit water vond ik enige luchtbelletjes, die,
met Let glas in onder cheidene richtingen to houden,
been en weer zich bewogen, en boven aan bet ys zich
vasthechtten .
gdo Proe .

Ook onderzocht ik de blaasjes in bet buiten - ys, op
grachten en andere wateren, en vond overal lucht in
dezelve, en boven moeras ige plaat en, in grote luchtbellen, veel brandbaar gaz .
6de Proe .
Om insgelyks dit met volkomen luchtledig water, (in
zo verre hetzelve van lucht beroo d kan worden,) to
onderzoeken, nam ik ene, i duim wyde, van onderen
toege moltene, en van boven in een hairbuisje uitgetrokkene , glazen pyp ; door dezelve eerst to verwarmen, en vervolgens Let daarin opgetrol kene water to
doen koken, en alsdan in water om to keren, vulde ik
dit glas byna geheel, bracht bet tot terk koken, en,
dit enigen tyd geduurd hebbende, (molt ik, byna onder bet koken, bet hairbuisje in de lamp digt . Dit
water was nu zo veel mogelyk van lucht gezuiverd ,
zo wel door koken , als door de luchtledige ruimte,
die 'er by verkoeling boven hetzelve ont tond, en tot
bevestiging daarvan deedt bet ook de vereischte proeven van den zogenaamden Ihaterhamer . Dit glas plaatte ik des avonds in de buitenlucht, en o choon 'er
ene koude van to en 12 graden Fahr. plaats had ,
vond ik nogthands, tot myne verwondering, (doordien
bet door den wind , want bet was in ene boom geplaatst, bewogen wierde) hetzelve nog geheel ontdooid. Ik chudde Let terk been en weer, en ogenhliklyk was geheel bet glas vol ys, nogthands minder
hard don anders, meest gelykende naar met water verzadigde neeuw, terwyl zich enige grote luchtblaasjes
vertoonden, die door deze hal vloeibare en hal vaste
to zochten been to dringen .
7de Proe .
Deze proe

herhaalde ik voor de twede reis, met
twee,
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twee , op dezel de wys gevulde, glazen, en ook deze
aan ene tire nge koude blootge teld hebbende , vond ik
des morgens bet ene geheel bevrozen, met vele luchtbelletjes ; bet andere, minder aan den wind blootge teld zyn .
de, was nog vloeibaar ; maar door chudding wierd bet,
even als in de voorgaande proe , tot ere mm o meer
vaste ysltt- , met enige zichtbare luchtbelletjes, gebracht .
Dat bet luchtledige water, zel s by io en meerder
graden koude , Diet anders dan door terke chudding
ilolde, koomt , myns inzien ; , dat zich als dan zulk
ene aanmerkelyke hoeveelheid van lucht Diet kan ont .
wikkelen, die ene chudding , de bevriezing ten terkiten bevorderende , in de innerlyke deeltjes van bet
water veroorzaakt : want om dit to onderzoeken, nam
ik de volgende
ll e Proe .
Ene met kwik gevulde glazen Barometerbuis k eer.
de ik in een kopjen met kwik om , en liet toen op
dit kwik enig water lopen ; poedig drong bet door
bet kwik been , en klom Tangs het kwik en bet glas
tot boven in de Barometerbuis ; thands nam ik de bui,
uit bet kwik in bet kopjen, en liet dezelve, 't welk ene
terke trilling en chudding veroorzaakte , leeg ]open ,
wanneer ogenbliklyk bet glas van binnen geheel bevrozen was , zo dat door deze chudding bet water,
bet welk zich tus chen bet kwik en bet glas gezet
bad, tot ys was ge told .
9de Proe .

O choon my tyd ontbrak , om de werking der on .
der cheidene konstluchten op de bevriezing to onderzoeken , bezwangerde ik nogthands enig water met
Vaste Iucht, en ook het overig gedeelte van bet glas
met vaste lucht vullF nde, zocht ik bet onder water met
een blaas toe to binnen, en itelde bet zo aan de k ou .
d e huitenlucht bloot .
Dit ys was geheel met Iucht ipjes en groote lucht.
bellen doordrongen , terwyl de hlaas ten terkIten was
uitgezet, en gehccl hol g_ pannen . By ontdooj,ng had
bet zel , ie als in de cite_ en -, de proe plaats .
Ik ha A to gelyk cen glas met gekuokt en gewoon
ongekoukt water 'er neveus geplaatst, insgelyks met
seta
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.
een blaas ge lotett ; maar konde weinig o
cheid in bet tydltip van bevriezing ontdekken , bet welk
ik anders, volgens de 8 te proe , verwacht had, en een
verder onderzoek met alle de konstluchten waardig is .
Misichien had bet bier minder plaats , om dat de
lucht zich niet vry ontwikkelen konde, maar onder de
blaas moest worden amengeperst.
De uitkomst dezer proe nemingen , benevens de onmiddelyke daar uit a geleide gevolgen, cbynen met
de gedachten van den Hoogleeraar P . DRIESSEN niet
overeen to temmen , gelyk men zien Ran uit zynen
onlangs ge chrevenen Brie
RUM , geplaatst in No . 308, Vryd . den z2 Nov ., der
Nieuwe Konst- en Lettet'bode van 't voorgaand jaar.
En welk een a tand ik ook gevoele , dat 'er tus chen
dezen groten Scheidkundigen , mynen nimmer to vergetenen leermeester , en my , zynen leerling , is , zo
wage 1k bet nogthands , uit deze proeven dat geen to
be luiten, wat 'er , myns inziens , van zel
vloeit . Dat , namelyk , o
wyze volkomen van alle lucht kan worden beroo d, zo
dat, Chemisch met hetzelve verbonden, door ene Mechani che cheiding van hitte en bet luchtledige, bet water
van alle lucht Diet kan worden bevryd ; maar dat 'er
Dog enige lucht , waarvan de hoeveelheid bezwaarlyk
kan worden bepaald, mede verbonden bly t, die onder de krista
zich ontwikkelt, en de luchtblaasjes gedeeltelyk in bet
ys ormt , gedeeltelyk met de dampkringslucht zich
chynlyk
verbindt . O
voorkoomt, dat 'er ene ontbinding van bet water, o
enige daarmede verbondene gron to en , en nieuwe
vereniging met de warmte to e tot lucht o
der de bevriezing plaats hee t ; welke lucht by ontdoojing wederom ontbonden wordt, en ophuudt in even
gaz ormigen taat to be taan .
Zo lang dit nogthands door juiste proe nemingen
Diet volkomen bewezen is , chynt bet my to Hypothetisch om aan to nernen : weshalven ik geloo , dat
die lucht met bet water altoos Chemisch verbonden is,
en alleen door bevriezing daarvan ge cheiden wordt .
Dat de luchtbelletjes uit bet water zel , zonder den
invloed der buitenlucht, ontitaan, bewyst bet in luchtle
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ledig en luchtdigt ge loten water, dat ook by bevrie .
zing vol luchtbelletjes is ; benevens alle de proeven ,
bier over genomen en voorge teld : want wanneer door
de verbinding van de in 't punt van bevriezing vry .
wordende warmte(lo e met bet water deze blaasles in
het ys onttonden, moesten dezelve o luchtledig weZen o , gelyk de Hoogleeraar P. DRIESSEN den':.t,
door bet indringen der buitenlucht ook met lucht zyn
opgevuld . Luchtledig zyn zy niet : dit bewyzen de
proeven ; en hoe konde de buitenlucht onder de bevriezing in dezelve dringen? hoe konden de blazen ge pan .
nen worden ; 't welk vermeerdering van lucht bewyst,
en geen ins vermindering? hoe konde 'er, by ene lang .
zame , geheel ongemerkt toenenzende ., koude van bet
water o bet verhes van warmteitu e, juist by den 529
F'hr . , zulk ene grote vermindering van warmte lo e
plaats hebben , dat deze in itaat ware om waterdamp
to ormen , daar dan en water en ys byna ene gelyke
temperatuur hee t? Bovendien hee t de 4d~ proe doen
zien , dat zich werkelyk lucht Lit bet water a cheidde.
Hier kuomt by, dat bet door koking van lucht be .
roo de water, in bet luchtledige bevrozen, ene grotere
zwaarte hee t , dan bet gewone , volgens de proeven
van MARIOTTE en HAIRAN . Als ook dat 'er by chudding van bet glas , volgens de 6de en 7de proe , ys
geboren wierdt , waarin ten duidelyk ten luchtbelletjes
zichtbaar waren . Dit water onderging toch door chudding gene verandering van temperatuur ; 'er wierdt
gene warmteito e vry , die watergaz konde ormen ,
en ook koude dit gaz geen ogenblik bettaan , daar bet
poedig tot water moest wederkeren , door bet verlies van bet ene begin el , bet welk nogthands Been
plaats had .
Op een volgenden winter hoop ik omtrent de bevrie .
zing meerdere proeven to nemen , welke insgelyks ,
zo ze lets gewigtigs leren mogten, zulten worden me .
degedeeld .
Eenrum ,

Maart i8oo .
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DEKNOPT DERICHT WEGENS SPALLANZANI EN
DIENS SCHRWTEN.

(Getrokken uit de IV1°moire Hi lorique
ZANI

& es Ecrits, par

ur L . SPALLANBibliothe-

JEAN SENEBI6R,

caire de Geneye.)

gebooren
den io van Louwmaand 17,19, bega zich, na dat
L
by door de Je uiten in de Fraaije Letteren was onderAZARUS SPALLANZANI ,

to Scandiano, op

weezen, naar Bologne, alwaar by zich, onder bet op .
zicht van LAURA BASSI, eene der geleerdtte Vrouwen
deezer Eeuwe, in ver chillende Weeten chappen oe ende . Zyne hoo di'udie was de Rechtsgeleerdheid, niet
uit verkiezing, maar om aan de begeerte zyns Vaders
to voldoen . Ook zou by eerlang de Do&oraale Waardigheid in die Weeten chap bekomen hebben, zo niet
de beroemde VALLISNERI zynen Vader had bewoogen,
om den Jongeling toe to than, zich voortaan in and-lie
kundigheden to oe enen , die meer van zynen maak
waren ; to weezen , de Wiskunde en de levende en
doode Taalen .
Eerlang bekwam SPALLANZANI een grooten naam onder de Italiaan che Geleerden, en wierd in 1754 aangeteld tot Hoogleeraar in de Wysbegeerte en in hot
Grieksch, op de Hooge chool van Reggio . Hy blee
hier, geduurende zes jaaren, en kreeg thans, boven al .
les, maak in het na peuren der Natuur . Vooral deed
by een aantal waarneemingen aangaande de In tj rediertjes, die de aandagt der beide groote Natuurkenners
H :3LLER en roNNET tot zich trokken .
In I76o wierd by tot Hoogleeraar aange leld to Mo .
dena , alwaar by , acht jaaren laater, zyn' Voorlooper
in bet licht ga van een Werk , 't geen by dagt uit to
geeven, over de hervoortbrenging van vernielde deelen
der dierlyke lichaamen .
Deeze enkelde chets bevat
meer nieuws, dan alles, wat daar over, tot dus verre,
ge chreeven was : omdat in dezelve de weg words aangeweezen , then men in dit donker ltuk hee t to volgen ; terwyl 'er veele ontaekkingen in voorkomen, welke men niet verwagt had ; als daar zyn : het vcora be taan der popjes (retards) , vdor de bevruchting, in
de
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de Padden en Kikvor chen ; de vernieuwing van bet
hoo d der Tuin lakken , 't geen men bun hee t a geneeden : eene waarneeming, reeds voorheen gedaan door
EoNNET, doch door veelen ten onrechte tegenge jroo .
ken ; eindelyk de vernieuwing van den taart, der beenen en der kaakbeenen, in den Water alamander, na dat
men die deelen had weggenotnen . Jammer is bet, dat bet
grout Werk nooit bet licht hee t gezien ; denkelyk omdat menigvuldige bezigheden , van veelerlei aart , den
Schryver verhinderd hebben , om ver i:heidene zaaken,
die in dit duister tuk eene nadere be lis ing behoe den , met eene genoegzaame naauwkeurigheid to on .
derzoeken .
Toen de Academic van Pavia, eenige jaaren laater,
op een meer luisterryken voet , dan tot bier toe had
plaats gehad, wierd ingericht, wierd aan SPALLANZA•
NI, door de Keizerinne MARIA THERESIA, bet Hoogleeraar chap in de Natuurlyke Historie opgedraagen .
Fly nam deezen post aan, en koos, tot grond lag zyner
Les en, de Be choutivireg der Natuur van BONNET . Hy
vervulde de onvoltooide vakken van dit Werk , by
breidde deszel s inzichten uit, en hevestigde de daar in
voorkomende onder tellingen met proeven . Met reden
oordeelde by , dat een Boek , 't Been de lie hebbe .
ry voor de Natuurlyke Historie in zyne Leerlingen
deed ontvonken , 't best ge chilct was , om hen met
naaritigheid in bet beoe enen dier Weerenichap to doers
volharden . Hy vertaalde hierom dit Week in bet Italiaansch , en voorzag bet met eene Voorrede en met
Aantekeningen , in welke , ten dien te der Leerlingen,
voornaamelyk die lukken der dierlyke huishouding worden aangeweezen, die de meeste aandagt verdienen . Het
eerite Deel deezer doorwrogte Vertaaling ver cheen in
1769 in bet licht , en bet tweede Deel in bet volgend
jaar .
In 1776 ga onze Wysgeer de twee eer e Deelen uit
van een Werk, over de dierlyke en groeijende huishouding . By deeze gelegenheid geraakte by, over bet werk
der Voortteeling, in ge chii net NEEDHAM, wiens gevoelen over de groeijende kragt , door zyne proeven,
wederlegd was . Nergens worden de zo beruchte Zaaddiertj ., s zo naauwlceurtg be chreeven, onder anderen, in
vergelyking der In u ie-diertjes, met welke zy door veelen
K 2
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len wierden verward : terwyl te ens, door de proeven
van SPALLANZANI, de gevoelens van EUFFON, omtrent
dit luk, ten terk ten wederlegd worden ; 't geen zyne
geheele leer, ten opzichte der bewerktuigde deeltjes,
(mol6cules organiques) doet in duigen vallen . Verder
vindt men bier uitgewerkte Verhandelingen over bet zogenoemde Raderdiertje en bet Luiaardje , inzonderbeid
mgt betrekking tot de eigen chap deezer diertjes, door
welke in bun , door uitdrooging , alle levenswerking
jaaren tang opge chort, en hun, zo men ze maar bevogtigt, kan wedergegeeven worden . Eindelyk be chry t by
bier naauwkeurig die zoorten van Padde toelen, welke
bekend zyn onder den naam van Schimmel, wier zaaden,
volgens zyne waarneemingen , Reeds in de lucht rondzwerven , en die deeze byzondere eigen chap hebben,
dat zy in allerlei trekkingen opgroeilen ; terwyl . andere
gewas en teeds, zo veel mogelyk is, recht tandig opgroeijen boven hunne wortels .
In 1780 ga
Deelen in 't licht van zyne dierlyke en plantaartige Natuurkunde . Het eer te deezer Stukken bevatte voornaamelyk zyne ontdekkingen over de Spysverteering, die
ten klaar ten bewyzen , dat deeze bewerking voornaamelyk volhragt wordt, door eene eigenaartige werking
van bet maagzap, 't Been byna eveneens op de pyzen
werkt, als de ver chillende cheidvogten op de har ten,
de metaalen , enz . Het tweede Deei deezer Verhandelingen gaat over de Voortteeling der Dieren en der Gewas en , omtrent welke by ten klaar ten betoogt , bet
voorbe taan der kiemen vo6r de bevruchting in beide
deeze Ryken der Natuur . Ten opzichte van bet dierlyk Ryk hewyst by dit voora be taan ten duidelyk ten,
chillende zoorten van Kikvor chen,Padden en
in vy
Salamanders, terwyl by de uitkom ten verhaalt der konchillende
itige bevruchtingen der poppen deezer vy
zoorten, gelyk ook eener kon tige bevruchting van een
viervoetig Dier . Op dezel de wyze bewyst by, ten
opzichte van bet groeijend Ryk, bet be taan der zaaden, vo6r bet opengaan der Sloemen . Inzonderheid toont
by, door eene allerkon tig te ontleeding der bloern van
bet Spartium .7unceum , dat de peultjes met hunne
zaaden, derzelver kiemen , enz . lang vo6r bet opengaan der knoppen betaan hebben ; waar uit ten allerdui
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duidelykl'en blykt, dat deeze deelen door de werking
van bet ilui meel niet gebooren, maar alleen in werking
zyn gebragt .
Om bet Natuurkundig Kabinet van Pavia, welks toe .
voorzicht aan SPALLANZANI was opgedraagen , aanmerkelyk to verryken, ondernam deeze onverinoeide Wysgeer een aantal geleerde Reizen . Onder anderen bega
by zich, in 1785, met den Venetiaan chen Gezant by
de Porte, naar Con lantinopel. Aldaar en in de nabuurige Gewesten deed by een grooten voorraad op van
allerhande natuurlyke zeldzaamheden , welke Diet weinig aangroeide , op zyne to huisreize, door halachie,
Zeveribergen en Hungary e. Hoe veel gelegenheid by
bier door ook bekomen had, om bet Kabinet met vee .
lerhande del lo elyke zeldzaamheden to verryken, deed
bet hem altoos leed, dat bet yak der Volkani che voortbrengzelen zeer chraal voorzien was. Dit bewoog hem,
in 1788 , een bezoek o to leggen by de ver chillende
vuur puwende Bergen in Italie . In de eer le plaats
bega by zich naar Napels , oin den Ve uvius en zyne
voortbrengzels van naby to leeren kennen . Vanhier bega by zich naar de Lipari che Eilanden, en ontleedde,
om zo to preeken , derzelver vuur puwende Bergen ,
met de naauwkeurigheid van een Natuuronderzoeker,die
een vlinder ontleedt, en met de onver chrokkenhid van
een Krygsknegt, die in den oorlog bet dringendst Ievensgevaar trotzeert . Met hetzel de oogmerk bega by
zich naar Sicilie, om de ver chynzels en de voortbrengzels van den .e tna gade to laan ; by welke gelegenheid
by insgelyks gewigtige naar pooringen en ontdekkingen
deed, betrekkelyk tot de Scilla en Charybdis, en andere by de oudheid reeds beroemde plaatzen van dit be .
langryk Eiland .
Een der laat te ontdekkingen van deezen grooten Na .
tuurkundige , was zyne waarneeming , betrekkelyk tot
de zinturgen der Vleermuizen , die hem leerde , dat ,
wanneer deeze Dieren van bun gezicht wierden beroo d,
zy echter alles , wat van dit zintuig a hangt , eveneens
uitvoerden, als o zy ziende waren ; zo dat zy in hunne
vlucht de gering le hrnderpaalen wisten to vermyden .
Ras wierden de proeven van SPALLANZANI door andere
Wysgeeren herhaald, en gaven aanieiding tot bet onderlellen van een byzonder zesde zintuig by deeze Dieren .
Doch de proeven van den loogleeraar JuRIN , over
R 3
bet
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bet maakzel des gehoors in deeze chepzels , bragten
onzen Wysgeer naderhand op het vermoeden , dat de
door hens waargenomene ver chynzels aan de volkomenheid des gehoors , by dit getlagt, moesten worden
toege chreeven .
In bet be,in van February 1799 gevoelde SPALLANZANI bet ongemakkelyk toeval cener opge lopte waterloozing, met welke by meermaalen zonder kwaad gevoig
had gezukkeld . Thaes was de kwaal van een ein hger
card : want na ver oop van weinige uuren geraalo.te by
buiten kennis, en tlier reeds inet het tweede etmaal,
niettegen taande alles, wat de Genees' ;unst in zodanige
gevallen verreag , wierd i .i het werk ge teld door den
chranderen Fran!Lhen G~nee xcer TGURDES, eh den
byzonderen Vr i ::nd des overledenen , den Hoogleeraar
SCARPA . Deeze doodelyke lag dompelde zyne niaag .
chap in diepen rouwe, deed ae tuanen van alle zyne
vrienden en leerlingen troomen, en verwekte eene algemeene ver lagenheid by bet yolk, 't geen 't zich tot
cone byzondere eere rekenue, dat by onder hun ge .
booren was . Eerlang deed de beroemde Hoogleeraar
CYREGORIO FONTANO een opentlyk voor tel aan de toen .
maalige Regeering to Mi kan, om voor SPALLANZANI
ten Gedenkteken op to ricbten, by die van FRISI, BECItARIA en vEIUU, die hun Vaderland zo veel eere hadden toegebragt.
LEVENSBERICHT VAN DEN BEROEMDEN WISKUNDiGLN J . E . NIONTUCLA .

De geleerde waereld hee t een der beroemd te verD nu ten dezer eeuw verloren , in• den per oon van
MONTUCLA, Lid van her Nationaal In tiruut van
nkryk , van de Akademie, der Weten chappen en
raaije Lctteren to Berlyn , van de viye Maatichappy
tot bevordering van den Landuouw in het Departement
van de Seine en de Oi e , en van de geleerde Kweekchool desze1 len Departements . ly iiier to Ver ailles,
den 27 Fr :mire 1 . 1 . (28 December I7yg .)
Hy was geboren to Lyon, den Sden September 1725,
en had aldaar zyne eerile ictteroe eningen volbragt , in
ten der huizen dezer vcrmaaide Maat chappy, zo lo .
waar .
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waardig door haaren arbeid in 1 , et onderwyzen der
jeugd, en door de onder cheiding, waarmede zy de ont.
luikende bekwaamheden weet to chatten en to betieren in derzelver eigenaartige vakken . De buitengewoone
ge chiktheid van den jongen MONTUCLA voor de wis .
kundige weten chappen ontging de opmerkzaamheid zyner leermeesters niet, en een van hen bevorderde deze
natuurlyke neiging door byzondere les en . Deze eer te
pogingen hadden zulk een goed gevoig, en de leerling
had zulk een zucht om in deze ludie vorderingen to
maken, dat by alle zyne oogenblikken van uit panning
daaraan toewydde , zonder zyne andere tudien to verzuimen op de uuren die daartoe be temd waren . Deze
verdeling van zyn' tyd is, in bet kort, de historic van
zyn leven ; en in bet midden der ver chillende beroepen, die een middenmatig ortuin hem verpligtte waar
to nemen, blee de Wiskunde zyne gelie lsoosde uitlpanning, en be leedde by daaraan byna alle de nip .peru'aren , die zyne andere werkzaamheden hem overlieten .
Hy l:udeerde vervolgens in de Rechten, op de Hoo .
ge chool to Toulouze ; en toen by de Bul verkregen
had, bega by zich naar Parys, alwaar by zich welhaast met een gezel chap Geleerden en Kun tenaars verb
bend, die dagelyks by den Boekverkoper JOMBERT by
elkander kwamen, en waaronder men n ALEMBERT,
IMBEROT, COUSTOU, cocIiiN en andere vernlaarde mannen telde .
Het was op dit tyd tip, dat by bet ontwerp vormde
om eene geheel nieuwe loopbaan to openen , door de
\Veten chappen op eene historie che wyze to behandelen ; een denkbeeld , dat in BACON opgekomen is, en
volgens bet welk men geloo t dat de vermaarde MONTMORT hee t beginnen to werken, maar 't welk door niemant nog ter uitvoer gebragt was . Deze groote ondernemmg wierd in tilte begonnen en volvoerd, en de
Histoire ties Mathenmatiques (*) ver cheen eensklaps in
het
(*) i7eze Histoire des Mathimatiques, in den jaare 1758 in
twee dikke Deelen in gr . 4 to. t o Yaiys uit~ekomkn, is, uit

last van bet Genoot chap der Mathemati che WetenCchapen
to Am terdaul , onder de Spreuk : Een onvermoeide arbeid
R 4
komt
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bet licht , tot verwondering en verbazing van bet ge .
leerde Europa , toen derze ver Schryver weinig meer
dan dertig jaaren oud was.
Drie jaaren nd de uitgave van dit Werk volgde by
den Heer PAJOT DE MAkCHEVAL naar Grenoble, in
hoedanigheid van Secretaris, en nam dezen post waar
tot in 1764 . Omtrent dezen tyd wierd de Ridder TuRGOT tot Gouverneur van Cayenne benoemd, en MONTuCLA verzelde hem naar dit Eiland , met den tytel
van Secretaris en Atronomist des Konings . By zyne
terugkomst van Cayenne , ging by weder naar Greno .
ble , alwaar zyne amilie gebleven was ; en in 1766
wierd by door den Heer DE MAKIGNY, toenmaals Diredeur generaal der gebouwen des Konings , benoemd
om in dit bet'cier den post van eertten Klerk to bekleden , dien by vervuld hee t tot den gr ten December
1792, toen dit be1ier a ge cha t wierd . Hy bega
zich edert naar Ver ailles, met oogmerk om zich geheel aan de zorg voor een' . nieuwen Druk van zyne
Iiistorte der Wiskunde over to geven, die by tot op
onze dagen vervolgen zou.
By de oprichting der Centraale Schoolen in bet Dep artement van de Seine , wierd by tot Lceraar in de
Wiskunde benoemd ; doch de lechte taat zyner gezonciheid, en de zwakheid zyner Item, hem niet toelatende openbaare les en to geven, be loot by dezen post
to weigeren , choon by , uit hoo de van zyn gering
vermlgen , genoodzaakt was bekrompen to leven , en
veel to ontberen , dat in een' gevorderden ouderdom bezwaartyk to mis en valt.
'Er zat to diet tyd in bet Dire,&toire der Republiek
een man , dien de Zanggodinnen edert zyne kindschbeid begun tie;d hadden , een vriend der raaije letteren
en weten chlppen , die by zel met goed gevolg beoeende en met yver be chermde, die zich weldadig be .
toon.
komt rules to boven , door dcszel s Serretaris
9t

A . B . sTRABBE iii

Nederduitsch vcrtaald , en met eenige byvoeg elen en ophe1derr ;nde aann,erkingen vermeerderd . Drie Deeleu, in gr .
8vo . zien van drze Nedcr3uit che Citgave reeds bet licht ;
zulleude bet ~iude Deel , waar merle de twee Frar, che Deelen compleet zullen zyn , binnen )sort ter per e gelegd
worden .
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toonde, ondanks de algemeene chaarschheid der geld .
middelen, en zyne ge chenken met onder cheiding uit .
deelde, ondanks de verhevenheid van zynen rang ; de
Burger GEOFFROY, die aan hem verbonden was door
de vriend chap en door de posten die by by hem hekleedde, en die waardig was hem in zyne oogmerketa
behulpzaam to zyn, vroeg en verkreeg , buiten weten
van MONTUCLA , een Loterycomptoir voor den Historie chryver der Wiskunde , en laagde vervolgens om
op dezen Geleerden een pen ioen van 2ou Francs maan .
delyks to doen overbrengen, 't welk aan den vermaarden DE SAUSSURE toege aan en door deszcl s dood losbaar geworden was .
MONTUCLA kon deze laat l:e weldaad
lechts vier
maanden genieten : eene ziekte, die zyn verzuim ongeneeslyk gemaala had , eindigde zyne dagen, nd langdurige marten , waarin de terkte zyner ziel en bet
onverwrikbaar geduld van zyn charakter door raalden .
De hoo dtrek in bet a beeldzel van MONTUCLA was deze
betninnelyke eenvouwdigheid in den omgang, deze gewoonte van oprechtheid en openhartigheid, die bet onilbaar kenmerk van eene zuivere ziel en een goed
hart zyn , her natuurlyk en onwillekeurig gevolg van
een volmaakt gerust geweten . Zedig in den hoog ten
graad , ondanks de verhevenheid zyner bekwaamheden en zyne kundigheden boven anderen ; edelmoedig en weldadig jegens iedereen, ondanks zyn bekrompen ortuin , lee de by alleen voor zyne pligten
van Echtgenoot, Vader, Vriend en Burger ; en lechts
twee dingen begroe by altoos in eene eeuwige vergetelheid, zyn eigen verdien e en bet goed aan anderen
door hem gedaan .
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(Vervolg yan bl. !:!.04.)
e Baay, of Hever de Haven, aan welke ik den
naam van Pore tie Franfais gegef!ven heb,
D
volgens ooze waarneemingen,
den Heer

Iigt,

en die van

DA-

op 58' 37' Noorder Breedte, en 139° 501
Wester Lengte; de verandering van het Kompas· !lSQ
Oost. De Zee ryst Per zeven en een halve voet by
'lOlle en nieuwe maaD; het is hoog water tell cell uu.
ren; de Zeewinden, of misfchien andere oorzaaken ,
werken zo 1terk op- den ftroom in het Kanaal, dat ik
~er den vloed hebzien inbreeken, met bet geweld eener
zcer fuel il:roomcnde rivier; en, in andere omfiandigheden, fchooD in dezeIfde fia;1den van de maan, kon
men vcilig met ('en bout roeijen. Ik heb op myne
ondcrf,:hcidene uittoehten bevondt:n, dat het hoog-watermerk vyftien voeten boven bet waterpas der zee
GELET,

was.-

Deeze Get yen waren, naar allen fehyn, toe te fcbryven aan het l1egt faifoen. Wanneer de winden met gewclJ uit het Zuiden waaijen, moet het Kanaal onbevaarbaar weezel1, en ten allen tyde maaken de il:roomen
den ingang bezwaarlyk; het uitzeilen vorJert desgelyks
een zanJenloop van omil:andigheden, welke het vertrek van een Schip veele weeken kan opbouclen. Men
kan 'er niet uitkomen dan ten tyde dat bet water op zyn
hoagst is; de wind van het \Vesten tot l1et Noordwesten kamt dikwyIs niet voar elf uurell, en gehengt dus
niet. dat men zich van het rnorgengety bediene: 'eindelyk feheenen my de Oastlyke 'Ninden. die de Haven
inwaaijen. en ous tegenwinden zyn. bier veelvuldiger
dan de \Veste Winden; en de verbaazende hoogte der
om-
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omliggende bergen gedoogt niet , dat de Landwinden,

o die uit bet Noorden komen , tot de reede toe doorwaaijen .
Naardemaal deeze Haven groote en aanpryzende voordeelen bezit, oordeelde ik het van mynen pligt, de ongemakken van dezelve niet to verzwygen . Het komt
my voor , dat deeze ankerplaats niet ge chikt is voor
de Schepen , uitgezonden tot den Pelteryhandel . Zodanige Schepen mceten in eerie gicote menigte Baaijen ankeren, en altoos zo kort mogelyk in een derzeiven zich ophouden ; dewyl de Indiaanen altoos , in de
eer te week, hunnen ge'heelen voorraad ter m rkt gebragt
hebben, en alle verlooren tyd chade is voor de Handel ..
ichepen . Maar een Volk, 't geen een ontwerp vurmde
om Fac'toryen aan to leggen , gelyk aan die der En8ed•
rhen in Hud/oils .Bay, zou Been ge chikter plaats, dan
deeze, daar toe kunnen vinden . Eerie enkele Battery ,
voorzicn van vier zwaare tukken gc 'chut, awngelegd op
den hock des Vastenlands, zou ten voilen genc,egzaain
weezen tot de verdeediging van een zo n?auwen inang,
welke daarenbuven , door de cenielde Stroot11Pn "' bezwaariyk is . De Battery zou - nict aangevallen o ver<
meesterd kunnen worden to land, dewy! de Zee altoos
met zulk een geweld op de trust breekt, dat ret ontcheepen onmogelyk is . Het Furt, de lVlagazynen, en
alles wat ter Handelverbly plaatze noodig is, k,,ni men
aanleggen op bet Cenctap/, Eilc.;,d, 't welk onztrent eerie
myl in den omtrek he,t, ;c cliikt is om bebouwd to kunneh worden, voorzien van overvioed bouts en waters .
De Schepen, de laading niet to zoeken hebbende, maar
verzekeid dat dezelve op eerie edi1cele plaats to vinden
is , zouden aan geen vertoeven blootgc tcld wcezcn .
Eenige boeijcn rtelegd tot de v..art in de Baay, zoudcri
dezelve zc, _otemaklyk als veilig maaken : men zou luotzen
Irrygen, die , beter a gerigt o4p den loop en c?c ilerkte c .'.3
itrooms by byzondere g ;etyeu, de in- ei, ui(vaarc our
Schepen zouden beveilig cn .
Eindelyk , ooze h}nd.:1
in Ottervellen is zo groot geweest, dat in geen g,:decite
van lnae' is eeu grooter rnenigte van dezelve ken vctzameld worden .
De Lug;tsgeileldheid aan deeze kust lcwam my voor,
zeer veel za,ter to weezen dan die aan Hud,I%o,is haay,,
op denze' "e . Graad van Breedte . Wy n,imen de maat
van Py nboomcn, die zes vueten over 't kruis haJ"'c r . ,
en
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en honderd en veertig voeten hoog : Boomen van de .
zol ie tort , van Prance o Wales Fort en bet Fort
2-ork , zyn naauwlyks toereikende om 'er Zeilraas van to
maaken .
Due o vier maanden in 't jaar is de groei 'er zeer
iterk . Het zou my Diets in 't min l:e verwonderen, indien 'er Rus isch Koorn en eene groote menigte algemeen bekende Planten heerlyk tierden . Wy vonden 'er
een voorraad van Sellery, Andyvie, en dergelyke planten . Elken dag en elken maaltyd was de ketel van ons
cheepsvolk daar mede voorzien . Wy aten dezelve in
oep, in ragouts en als alade ; 't geen niet weinig toebragt tot de gezondheid van ons yolk . Wy tro en ,
met een woord, onder de moeskruiden de meeste aan,
die in de velden en op bet gebergte in Frankryk tieren .
De Angelier, de Boterbloem, de Violet, en veele oorten van Gras tot beesten-voeder , worden 'er gevonden .
Van alle de moes- en keukenkruiden zouden wy to vryer
llebben kunnen kooken en eeten, indien zy niet zo zeer
doormengd geweest waren met wortelen van eene oort
van Kervel, van welke wy to weinig wisten om 'er gebruik van to maaken .
De bos chen zyn vol boomen , die bezien voortbrengcn ; 'er groeit eene menigte Vlierboomen , klei .
n e Willigen, eene ver cheidenhetd van Braamen, die de
chaduw beminnen, de Populier, de Willigcboom ; doch
bovenal heerlyke Pynboomen, ge chikt om masten voor
onze groot [e Schepen to leveren . Geen van de voortbrengzelen des Groeienden Ryks in dit Land is onbekend in Europa . De Heer DE MARTINIERE ontmoette,
op zyne uitt}appen om Plantkundige na peuringen to
doen, legts drte Planten, die hem als nieuw voorkwamen ; en men weet, hoe zulks wel eenen Plantverzame .
laar in de nabuur chap van Parys zou kunnen over .
komen .
De Rivieren zyn vol Forellen en Salmen ; dock
wy vingen in de Baay alleen Vleeten (*) ; eenigen deezer woogen meer dan honderd ponden ;
Leng,

(*) Een Platvis, langer en niet zo vierkant als de Tirbot ;
de rug is bedekt met kleine hubben : die men in Europa
vangt , zyn veel kleinder. Frae/she Uitgeever.
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Leng (*), Rogge, Capelans (t) en Schol . Naardemaal
wy aan de Forellen en Salmen den voorrang gaven
onder alle deeze Visch oorten, en de Indiaanen dezelve
aan ons verkogten in grooter overvloed dan wy konden gebruiken, vischten wy weinig, en alleen met de
lyn . Onze veelvuldige bezigheden lieten ons geen tyd
om den zegen nit to werpen , die de harden van twintig o dertig man vordert om beheerd en aan hand
getrokken to worden . •- -- Mos elen zyn in eene groo .
t o menigte ver preid op dat gedeelte van het trand, 't
welk by laag water bloot koint , en de rotzen zyn als
bedekt met kleine chulpvis chen . Men vindt ook in de
holten der rotzen en klippen ver cheide oorten van
Zee lekken . ik zag op den oever van de Baay vry
groote Schulpen . De Heer DE LAMANON vondt, op
eene plaats , meer dan tweehonderd Toi es boven het
opperviak der Zee verheeven, ver teeningen, die zeer
volkomen de gedaante bewaard hadden, en zeer groot
van Schulp , by de Lie hebbers in dit vale bekend
onder den naam van den Koningsranul, o St . J•ans
Schulp . Dit ver chynzel is geenzins nieuw by de Natuurkundigen, die deeze oort van Schulpen op veel
grooter hoogten vonden ; maar hoe bekend deeze daadzaak ook moge weezen, denk ik dat het lang eene groote zwaarigheid zal blyven, dit ver chynzel zo to verklaaren , dat alle daar tegen ingebragte zwaarigheden
verdwynen . Wy vonden geen chulp van deeze oort
op 't rand geworpen, o dezelve is bekend in de Kabinetten der Lie hebberen .
in de Bos chen ontmoetten onze Jaagers Beeren, Marters en Eekhoorens ; de Indiaanen verkogten ons de
huiden van den bruinen en zwarten Beer, van den Ca .
nadiaan chen Lynx , Hermelyn, kleine graauwe Eekhoo('~) Fen Visch, voor 't cog en in maak gelyk aan eert
Rabbeljaauw , doch , over 't algemeen , langer, en gemaklyk to vangen , uit hoo de van de vraatagtigheid. Fran che

Uitgeever .
t) De Capelans gelyken zeer veel op de Wyting, choon
ten weinig grooter ; de visch is zagt, goed van maak, 1hgC
to verteeren . Dezelve koint ook in groote men ;gte voor, anti
de kust van Provence ; men noemt denzelven aldaar de 4rmns
Priester. Fr. Uitgeever.
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booren , Canadiaan che Marmot, o Monax, en den
Rodden Vos . De Heer DE LAMANON vong eepe lee .
vende Water- en Muskus -rat .
Wy zagen berei .
de vellen van bet Elkdier, den boorn van een wilde
Geit ; maar de algemeen te en kostbaar te Peltery is
die van den Zee-otter, Wol en Beer .
'Er is alhier geene groote ver cheidenheid van Vogel .
oorten ; doch de oorten, welke 'er gevonden worden,
zyn zeer talryk . De Bos chen waren vol Mos chen ,
Nachtegaalen, Meerlen en Geelgor en, die in den paar .
tyd eon aangenaarn gezang aanhieven . In de lugt zagen wy zweeven den Arend met een witten kop ; de
groott}e oort van Raaven ; wy verrasten en doodden
een Ysvogel , en ontwaarden een zeer choone blaauwe
Meerkol , benevens eenige Bloemzuigertjes . De Zwaluw en de Zwarte Oestervanger vervaardigen hunne
nesten in pleeten der rotten aan den zeekant ; Meeu.
wen , de roodbeenige Papegaayduikers , eenige Cormorants , wilde Ganzen , en Duikers, van de grootlte
en kleine oort, waren de eenige Zeevogels, welke zich
aan ons opdeeden .
;Mar, choon de groeiende en dierlyke voortbrengzels deezes Lands na veele elders bekende gelyken, het
voorkomen des Lands zelve hee t geene gelykheid met
dat van andere oorden ; en ii( twy el wel zeer, o do
diepe valeijen van het 1!pi chc en Pyrenee che Gebergte zo ontzectende gezigten opleveren , dock die te ens
zo childeragtig zyn , dat ze hot bezoek der lie hebberen zouden uitlokken , moest men ze niet, als 't
ware , in een wyd a gelegen uithoek der wereld
zocken .
De oor pronglyke Bergen van Granit , met altoosduurende neeuw bedckt, waar men noch boomen,
noch planten aantre t , laan in zee , en vormen aan
Itrand eene oort van Kaay . Deeze loopen zo leil op,
dat de wilde Geiten ze niet hooger dan tot op twee
o driehonderd Toi es kunnen beklimmen ; alle de tuschenru!mten , die ze vaneen cheiden , zyn ona meetlyke ysbeddingen , welker toppen niet kunnen gezien
vtiorden , terwyl de zee den voet be poelt . Op een
kabeilengte van het }rand is geen grond to peilen, dan
op honderd en zestig vademen diepte .
De zyden van de Haven worden gevormd door bergen van de tweede oort, wier hoogte niet meet is dan
acht
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Acht o negenhonderd Toi es . Deeze zyn bedekt met
Pynboomen en met groente bekleed ; neeuw ontdekt
men alleen op de toppen . Zy kwamen my voor, ge .
heel nit Schi t to bettaan, welke bet begin is van een
that van ontbinding . Zeer moeilyk valt bet, deeze
bergen to beklimmen ; doch ze zyn niet voltlrekt ontoeganglyk . De Heeren LAMANON, DE LA MARTINIERE, cOLLIGNON, de Abbd MONGES en Vader RECEVEUR , yverige en onvermoeide Natuuronderzoekers ,
wisten bykans den top to beklimmen ; dan bet was niet
dan met veel moeite, dat zy tot eene aanmerkelyke
hoogte kwamen : geen tteen, geen gruis, ontging hunne
na peuringen . Te kundige Natuurkenners waren zy, om
niet to weeten, dat in de valeijen taalen kunnen gevon .
den worden van alles , wart deeze hergklompen uitmaakt .
Zy verzamelden 0i ;er, Vuur leenen met Koper, Schi t,
zeer zuivere Quartz, Mica en Kool : eenige deezer zel .
i}andigheden wyzen uit , dat dit gebergte Koper . en
Yzer-erts bevat ; doch wy zagen geen de minite blyken van eenig ander Metaal .
De natuur hee t aan dit zo veel ontzettings baarerid
Land Inwoonders ge chonken, welke zo wyd ver chillen
van bet Volk in be chaa de Gewesten , als de Landen,
zo even be chreeven, ondertcheiden zyn van onze be .
bouwde vlakten ; zy zyn zo ruw en barbaarsch, als de
grond, door hun bewoond, rotzig en dor . Zy bewoo .
nen , zO 't chynt , deezen oord alleen om gedierte to
verdelgen : met hetzelve in getlaagen oorlog , ver maaden zy bet gebruik van voedzel nit bet Plantenryk . Ik
heb Vrouwen en Kinderen gezien , die eenige bezien
aten ; maar deeze zyn ongetwy eld al to la lle py zen voor
Mannen , die op aarde leeven gelyk de Gier ;:n in de
lugt, o de WOlven en Tygers in de bos chen .
Hunne Kuntten zyn ceuigzins gevorderd, en, in dit
opzigt , hee t de be chaaving groote vorderingen ge .
maakt ; dan alles, wat hunne woestheid verzagt en tonne zeden be chaa t, is Dog in een' that van kindschheid .
De leevenswyze, welke zy leiden, alle oort van and°rge chiktheid uit luitende, voelen zy zich needs gedre-ven door vrees o wraak . Gereed om in toorn to notbranden, en opUluivend van anrt, vallen zy veelvuldig
elkander aan, met den dolk in de vuist . In den Winter
bloutgetleld aan bet jammetiykst gebrek , 't welk burl
met omkomen dr ;.igt, dewyl zy met geen geluk kunnen
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aagen, leeven zy 's Zo ;ncrs in den groot(ten overvloed,
tveelheid
ewyl zy in minder dan een uur eene genoegzaame hoevan Visch kunnen vangen , tot onderhoud van

hun Gezin . Het overige van den dag brengen zy in
rust door, a gewis eld door pel, waar aan zy zo zeer
overgegeeven zyn, als eenigen der Inwoonderen onzer
groote Steden . Dit peelen is de groote bron hunner
twister . Iedien zy, by alle deeze verwoestende ondeugden , ongelukkig kennis kreegen aan dronken chap verwekkende dranken , dan zou ik niet twy elen to verklaaren , dat deeze Volkplanting eerlang geheel zou
uitgerooid weezen .
Vrugtloos mogen eenige Wysgeeren tegen deeze childery chreeuwen . Zy chryven boeken op hunne kamer
gezeten, terwyl ik, geduurende het verloop van dertig
jaaren , my op rein onledig heb gehouden . Ik ben getwge geweest van de onregtvaardigheid en bedriegery
van dit Volk , 't welk zy ons be chreeven hebben als
zo goed, dewyl zy zeer naby aan den taat der Natuure
zyn : maar deeze zel de Natuur is alleen verheeven in
't grcot , maar vertoont zich onagtzaam , als 't op byzonderheden aankomt . Iiet is onmogelyk, door to dringen in wouden , welke de hand van den be chaa den
mensch niet doorganglyk gemaakt hee t ; onmogelyk ,
vlakten door to trekken , gevuld met teenen en rotsbrokken , en over troomd van ondoorkomelyke moeras en ; bet is onmogelyk , met edn woord, in maatchappy to leeven met men chen in then ttaat der Natuure , dewyl zy barbaarsch, bedrieglyk en boos zyn .
In dit gevoelen ben ik ver lerkt door myne eigene bedroevende ondervinding . Intus chen heb ik ntnmer
voeglyk geoordeeld , gebruik to maaken van de magt,
waar mede ik bekleed was, om bet onregt, door deeze
Wilden gepleegd, o to weeren , en hun de geduchte
les to geeven, dat de Men chen Regten hebben , welke
niet traloos mogen ge chonden worden .
De Indiaanen bevonden zich, in hunne Canoes, Reeds
rondsom onze Fregatten . Zy bragten 'er twee o drie
uuren door, eer zy begonnen eenge Vis chen o twee
o drie Ottervellen to verruilen ; zy namen alle gelegenheden waar , om ons to be teelen ; al wat yzer was ,
en gemaklyk to bekomen , namen zy weg ; en b)venal
loegen zy zorgvuldig gade , hop zy onze waakzaambeid , geduurende den nagt, zouden ver chalken. Ik
deed
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deed de voornaam te Perioonen onder bun aan boord
van myn Fregat komen . Ik ga bun eene menigte gechenken ; nogthans ontzagen zich deeze eigenile lieden ,
die ik by voorkeuze begi tigde , Met , om kous en en
yzerwerk to iteelen . Wanneer zy een zagtaartig en
vriendlyk voorkomen aannamen, hadden zy lets gelloolen, choon ik dikwyls my geliet bet niet to bemerken .
Uitdruklyk had ik bevolen, de Kinderen deezer lieden
Yninzaam to behandelen, en aan dezelve kleine ge chenken to doen . De Ouders betoonden zich ongevoelig
voor dit blyk van goeddaadigheid , 't geen ik gedagt
had dat overal zou tiverken. Het ddnig denkbeeld , 't
welk dit bedry by hun deedt opkomen , was to verzoeken, dat zy hunne Kinderen mogten vergezellen, als
ik ze aan boord noodigde . Verlcheide keeren had ik,
tot eene les voor my, gelegenheid om waar to neemen,
dat de Vader het oogenblik , als ik bet drukst met bet
Kind bezig cheen , waarnam , om alles, wat by van
zyne gading binn'en zyn bereik vondt , weg to neemen
en onder zyne kleederen to verbergen .
Zomtyds ga ik , onmiddelyk naa bet uitdeelen van
ge chenken, myne begeerre to kennen , nm lets van zeer
geringe waarde, deezen Indiaanen toekomende, to mo .
gen hebben ; doch dit was eene proeve op hunne edelmoedigheid , altoos to vergee sch door my to werk
ge teld .
Tk wil toe temmen, indien men zulks verlange, dat
bet onmogelyk is voor eene Maat chappy, to be taan,
zonder eenige deugden ; maar ik ben verpligt to erken .
nen, dat bet my aan doorzigt haperde om ze to ont .
dekken .
Steeds waren zy oneenig onder elkanderen,
onver chillig omtrent hunne Kinderen , en vol trekte
dwinglanden ten aanzien van hunne Vrouwen , die zy
be tendig tot den zwaar len arbeid doemen. Ik heb
nooit, onder dit Volk, lets gezien, 't welk my vryheid
gee t om de kleuren deezer onbevallige childery to
verzagten .
Nimmer begaven wy ons aan land, dan welgewapend
en talryk. De Indiaanen waren zeer bang voor ons
chietgeweer, en acht o tien .Europeaanen to gader konden een geheel Dorp in ontzag houden . De Opperchirurgyns van onze twee Fregatten, onvoorzigtig genoeg geweest zynde om met bun beiden op de lagt to
gaan, werden overvallen door de Indiaanen, die hun
BtENG . z8oo . No . 6.
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poogden to ontzetten van hunne naphaanen ; dock zy
ilaagden hier in Diet . Dus maakten twee man, zonder
eenigen anderen by tand, eene genoegzaame verdeediging
om hun tot wyken to noodzaaken . Dit zel de ondervondt de Heer r.FSSrrrs, een jonge Rus i che Tolk, tot
wiens by tand eenigen van het yolk uit onze booten
toe chooten, en tydig kwamen to zyner reddinge . Deeze beginzels van vyand chap kwamen hun zo gering
voor, dat ze hun in 't minst Diet wederhielden van aan
boord to komen ; zy dagten nimmer, dat wy in taat
waren om wederwraak to oe enen .
Ik ga den naam van Dorp aan drie o vier houten
gebouwen , van vy -en-twintig voeten lang en vy tien
breed, aan de windzyde alleen bedekt met planken o
boom-bast . In 't midden derzelven lag een vuur, over
't wells eenige Platvisch o Salm to rooken king . Achttien o twintig Per oonen waren gehuisvest in elk van
deeze lootzen . Aan den eenen kant woonden de Vrouwen en Kinderen , aan den anderen de Mannen . Hot
kwam my voor , dat elke hut eene kleine volkplanting
vormde , ona hanglyk van die de andere bewoonden
elk hadt zyn Canoe en eene oort van Opperhoo d .
Elk der Hutbewooners nam do planken en visch weg,
vertrck, o voer elders in de Baay op , zonder dat de
rest van het zogenaamde Dorp zich zulks cheen aan
to trekken .
Myns oordeels mag men beweeren , dat deeze Ha .
ven alleen bewoond wordt in het daar toe gun tig jaargetyde, en dat de Indiaanen 'er nooit den winter overbrengen . Ik zag geen hut tegen den regen gedekt, en,
choon 'er nimmer driehonderd Indiaanen to gelyk by
elkander in de Baay verzameld waren, werden wy door
wel zeven- o achthonderd anderen hezogt .
Ge tadig voeren de Cano : s in en uit de May . Elk
bragt aan, en voerde weder mede, en huis en huisraad ;
dit laat te be tondt uit eene groote menigte kleine doo .
Zen, waar in hunne voornaam te goederen waren opgeilooten .
Deeze doozen plaat ten zy aan den ingang
hunner button, die zo mors ig en tinkend waren, dat
het leger van hot mors ig te dier in de wereld 'er Diet
mede in vergelyking komt . Zy verwyderen zich van
deeze wooningen niet verder dan twee chieden, tot bet
verrigten van eene noodzaaklyke bood chap ; om deeze
to doen, zoeken zy geen bedekte plaats, inaar neemen
de
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de eer te waar, als geen oogenblik to verliezen heb •
betide . Komt hun dit over, wanneer zy zitten to eeten,
zy verwyderen zich Diet verder dan vy o zes voeten, en
keeren weder tot bet ge taakte bedry .
De houten
vaten, in welke zy hunne pyzen toebereiden, o hun
visch kooken, worden Dimmer gereinigd ; deeze dienen
hun voor ketel en disch chotel ; dewy] dezelve Diet te .
gen bet vuur kunnen, maaken zy het water aan 't kooken, door 'er gloeiend heete teenen in to werpen , die
by tus chenpoozen vernieuwd worden , tot dat de pys
geheel gaar is . Zy hebben ook de kunst van hunne
toys to roosten ; dit doen zy op eene wyze, welke niet
ver chilt van die onzer Soldaaten in het veld .
Net is hoogstwaar chynlyk , dat wy legts een klein
gedeelte van dit Volk gezien hebben, die naastdenklyk
een grout gedeelte van den Zeeoever bewoonen . Geduurende den Zomer zwerven zy in onder cheide Baaijen
rond , om hun voedzel to zoeken ; des Winters dringen
zy dieper landwaards in, om Beevers en andere Dieren
to vangen , waar van zy ons de overbly zels bragten .
Schoon zy altoos blootsvoets gaan, is de voetzool egter
Diet met eelt begroeid , en zy kunnen Diet dan met
moeite over teenen gaan . Dit chynt uit to wyaen,
dat zy hunne reistochten alleen in Canoes doen, o
op de hccuw met neeuw choenen .

(Het hervolg hierna .)
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aar bet Zevende Departement van 't grondgebied der
Bataa che Republiek, wclks Adlnini lratie in
D
benoemd , en t bevaarvergadert, naar de Rivier de
den Bosch

Dommel

baar maaken van die Rivier, van den Boscla naar Eindhoven,
by het agt te der additioneele Artikelen van de Staatsregtling vastge leld is, zal hct thands met ten onpas komen, net
volgende omtrend die Rivier, welke Diet algemeen bekend is,
mede to deelen .
Zy neemt hiaren ooriprong nit een Moeras , g naamd de
Dondes/lag, in de Luik che I enspen, komt eerst by het Dorp
Scha t, in de Meijery van den Bosch, in de Bataa che Republiek, en loopt van daar, met ver cheide kromten en omwegen, door de Meijery, tot dat zy door cen Waterpoo .t, genaamd
S 2
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naamd de groote Hekel, binnen de muuren van den Bosch
lroomt, en, zich aldaar met de Rivier de Aa vereenigende,
den naam van de Dieze aanneemt, welke by de Schans Cry
vecceur in de Maas valt. Haar loop is beter met bet oog op
de raaie Kaart van de Meijery , door dLn burger x . vER1IEES uitgegeeven, to ontdekken, dan to be chryven .
Men vindt van die Rivier al in den aa6vang der agt le
ceuw melding g maakt, en wel als loopende door bet Land .
chap, toen genaamd Taxandrie, in bet welk zich, volgens
bet getuigenis van AMMIANUS MARCELLINUS, Lib, XVII . Cap.
8, de Saliers had den nedergezet , en de bewooners van welk
Land chap reeds by PLINIUS, Lib . IV . Cap . 17 , on .er den
naam van Toxanders voorkomen ; daar ook zyn waar chynlyk
de vermaarde Sali che Wetten gemaakt, zo als onder niter
anderen hee t aangetoond GOD. WENDELINUS, by zyne uitgaa
van die Wetten, to Antwerpen in 1649 gedrukt .
De melding, welke men al in de agt le eeuw van de Rivier
de Dommel vindt , komt voor in Gi tbiieven, waar by Fran.
ki che inwooners van Taxandrie van hunne bezittingen aldaar
aan den Euailgelieprediker WILLEBRO2D weg chonken ; en in
den uiter len wit van then WILLEBRORD zei , waar by by zy.
n e goederen maakt aan de Abdy van Epternak , in de voor.
maalige Provincie Luxenburg gelegen .
Het chynt wel, dat de Dommel to dier tyd zeer bekend
was, zo dat men de land lreek, in de nabuur chap van dezelve
gelegen, met de benoeming dier Rivier aanduidde ; want men
vindt plaatzen benoemd, als ligg-nde by de Dommel, choon
op een meerderen o Ininderen a land van dezelve verwyderd.
Zekere AANGILBALD ga , in den Jaare 704, aan WILLEBRORD
zyne goederen , in de plaats o her Dorp Waderlo , by de
Rivier Dutmala, volgens bet Diploma , to vinden in de Verza .
meling van E . MARTENS en u. DURAND, Tom . I. o. 14, en
WILLEBROOD maakte vervolgens dat goed aan bet Klooster
van Epternak, by zyn uiter len wit van den Jaare 726 , to
vinden in A . ANRJE I cedice dana1. piar . Cap . 8, Operum Diplo.
matic . Tom . I . pag. 12, alwaar de plaats genoemd woidt Wa .
dradoch, by de Rivier Duthmala, waar voor waar chynlyk
moet geleezen worden Wadraloch, 't geen met Waderlo over.
eenkomt . Nog tegenwoo ,dia is die pleats zeer wel bekend,
en genaamd Waalre, o hVaaldre, aan de Rivier de Dommel,
in 't Quartier van Kempeland, in de Meiiery van den Bosc'i,
gelegen . Men vindt dezelve no- in de veertiende eeuw Waderle genoemd : de goederen, door 't Klooster van Epternak
aldaar bezeten, komen ter dier tyd onder den naam van St .
TVillebrords eigen poor ; hebbende 't zelve Klooster, tot de
Iaattle veranderingen toe, de Grondheerlykheid en de Tienden
aldaar bezeten .
7e•
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Were Nonne BERTILINDIS ga , in den Jaare 7 ro, aan denzelven WILLEBRORD haare goederen , in eene plaats by de
Rivier Dudmala gelegen ; welke plaats in het Diploma ge .
noemd wordt Hocca caute ; by E . MARTENE, Toni. J . o. I7 .
WILLEBRORD meldt ook onder de goederen , die by aan 't
Klooster van Epternak be preekt , die , welke hem de Nonne
BERETHINDA had ge chonken , welker Jigging in zyn uiterllen
wit by ANREUS genaamd words Boban chot, doch in de aan .
teekening Bocan chot, en in de uitgau van T. E . VAN GOOR,
achter zyne Be chryving van Breda, bl . 402, Hokan chot. Het
is vry duldelyk, dat by den Gi tbrie van de Nonne BERTtLINDIS , en in den uiterllen wit van WILLEBRORD, dezel de
plaats bedoeld wordt , zo als blykt door den chranderen
j . WAGENAAR ook to zyn opgemerkt , in zyne haderland che
Historie, lite Deel, bi . 53 ; hoe zeer o . VAN LOON 'er twee
plaatzen van maakt , in zyne aloude Regeerlngswys van Holland, tle Deel, bl . 6r . Het is niet onwaar chynlyk, dat men
in den Gi tbrie Bocca caute, en in den uiter ten wit l3ocan .
chot moet leezen , en dan ver chillen die naamen zo veel
Met.
Onder de ver chi ;lende gis ingen naar de plaats daar
door aangeduid, is denklyk die de rechte, welke 'er door
ver taat Ba chot, een gehucht van her Dorp Dies en, in het
Q uartier van Oosterwyk, in de Meiiery, van den Bosch, alzo
ook her Dorp Dies en zel in then uiter len wit is vermeld,
en de geheugenis van WILLERRORD daar nog wordt bewaard,
onder anderen ook door de Cyn en, die hot Klooster van Epternak onder Ba chot, tot de laat te verandering toe, bezat ;
die plaats nu , choon van de Rivier de LUommel verwy.
derd , ligt echter in dezel ie land treek , waar die Riviel
door loopt.
ANSBALDUS ga , in den Jaare 712, aan WILLEBRORD zyne
goederen, in eene plaats by de Ri' icr Dutmala gelegen, welke plaats in den Gi trie , by E . MARTENE, TOm . I . o . 19,
genoemd wordt Levetlaus ; doch vol ;ens de aanteekening van
1. VELDIUS op 't verhaal der Mirakelen van St. Remalus,
Capjr2, to vinden in de lc?a Sant'orum Belgii SeleC2a, gedrukt
to
us el, 1785, Tom . III, pag . 499, zou men daar moeten
leezen Lethernau, o Ledetnaus, en zou daar door bedoeld
worden Lerneux, in 't land van Stablo, op den weg van daar
naar Luik, gelegen ; maar die plaats ligt niet naby de Dommel;
en, zo midsdien die plaats door voorzeide benaaming is aan .
geduid , hee t die Rivier haaren naam ter dier tyd vry vor
uitge trekr.
En dit zal genoei* zyn ten blyke van de overoude bekendheid der Rivier de Dommel.
Wat den oor prong van den naam der Dommel betre t, men
gal die veiligst zoeken op de wortel- o zaak-deelen, demp,
damp , domp , in de tweede Proeve van geregelde a leiding
S 3
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van L. TEN KATE, 2de Deel, bl . 614 , o , zo men Dutmal4
voor de oor pronglyle benoeming wil houden, kan 1,L11 de
a leiding vinden op de worteldeelen, dat, det , dot, o out,
in voorzeide Proeve, bl . 617, en op de wortel- en zaak-deelen, mael en noel, in de eer le Proeve, bl . 288.
De Rivier hee t aan eene plaats, by dezelve gelegen, den
naam gegeeven , to weten bet I Morp llonlnzelen, in 't Quartier van Kempeland , in de Meijery van den Bosch, 't welk
sneer bekend is geworden, door dat aldaar geboren was sIWON VEREPEUS, op 't eird der zestiende eeuw Canomk der
Cathedrale Kerk in den Bosch, en be luurder der ton bloeiende School aldaar, welke zich cen naam van deugd en bekwaamheid verworven , en ver cheide kleine Werkjes uitge .
geeven hee t, zo als to zien is in de Bibliotheca Belgica van
3. F . FOPPENS, Tom . 11 . pag . 1103 en 1104 . Deeze p,agt
zich , uitwyzends een en ander zyner `Verkjes , naar zyne geboorteplaats, Dommelanus o Dommelaar to noemen ; zo dat,
indien zulks de naam van die van bet Zevende Departement
van de Bataa che Republiek mogt worden, dezelve naam niet
geheel nieuw zou Eyn .
Schoon de Rivier de Dommel geenen Stroompoeet, zoo als
de Y lroom eenen ANTOarID6S,deRottetootn cenen sMITS,de
Atntlel irooin eenen VAN WINTER, voor haar gevonden hee t,
zo wordt zy echter ook by Dichters vermeld . Zekere DA1VIEL £OLTERIUS, in een Gedicht over de Nederlanel che Oorlogen, Belgidos ive do Belle Belguo, LIb 2 , pag . 22 en 41,
drukt haaren naam verkeerd dus uit : „ turgebit cumulate
,, Drumala du tu ," en : „ Druulaia dives aquce ; " maar de
Je uit en keurige Dichter SID&ONIUS HosSCHIUS, de overgaa
van den Bosch , van de Spava chen , aan de Vereenigde
Staaten , in 1629 , betreurende , voeit haar beter dus in,
Lib . 2 . El . 7,, .lWoeres s captivas Dommela volrit aquas ."
En zekere j . SMITH, in een Lo dicht op den Bosch , in
=648 to Nymegen gedrukt, meldt van dezelve, onder andere
Rivieren, aldus :
„ Plura luenta vides, hie Dommela lungitur Ode
„ Et Die e nostro volvitur urna anu ."
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(Zie bladz . 3I .)
e tegenwoordige Spraak-neologie lelt zich ten regel, ors
de woorden in 't chryven zooveel mogelyk tot hunnea
D
oor prong to rug to brengen . En zie daar eene ryke bron

van nieuwerwet che Taalkunde, waar vai onze vroeger Schryvers o niets geweten hebben , o welke door een vorig
langdurig gebruik words tegenge proken , en omtyds vreemd
klini,t. Hiertoe breng ik, in de eer le plaats,
6. Eensgelyk, voor insgelyk.

Alles wat hiervoor to zeggen is , zal hierop nederkomen .
Insgelyks , dus tang gebruikt , is verbasterd ; 't is a kom lig
van een en gelyk . Nu vordert de taalnetheid , dat men de
woorden zoona mogelyk aau hunne oor pronklykheid to
rug brenge. En, gelyk men goed zegc , eensdeels, eensiveegs,
eensgezind, eensgezindheid, die by 't gebruik erkend worden,
zoo behoorde men ook to zeggen : eensgelyk. Dit hat zich
hooren . En was bet landvastig gebruik niet insgelyk, zoo
eischte dit de rege'maat . Mar dit is zoo niet , en 't is dus
eerie nicuwigheid, die denklyk nook algemeen in preken en
chryven zal doorgaan . Maar ook heb ik myne bedenking
tegen de algemeenheid van dLn bovergemelden regel . Indien
dezelve door,,^,aat , en in zyne uitge irel,theid gelden moot
zal men niet alleen het Gebruik, 'c welk reeds JORATICS in
zyren t-yd als den taalkeurmeester, regel, ja dwingeland der
taal erkende , geheel ter zyde moeten zetten , maar men zal
rare praken , geheel nieuwe tales , kry„en . Men weet, hoe
de Fran che Taal haren oor prong meest uit bet Laryn en
't oud Frank-Duitsch gekregen hee t : indien men nu by
haar then Regel invoerde : vat vreemder ver chyn el ! Men
d(-, nke om autre voor aultre, Lat . alter ; notre voor nostre,
Lat . vostra ; plus outre voor oultre , I at. ultra .
Zoovele
woorden, die S wegwerpen, en wet S als een wortelletter,
zoo uit bet oud-Duitsch als Latyn, en die daarvoor de e
plnarzen, gelyk cho'l,e chole, nu stole ; chors, escorce,ecorce ;
chuim , escume , 1cume ; chot , Escot , ecot ; uis, esclu e,
eclu e ; choren, escores, Scores ; chri tuur, escriture, ecriture ;
Jchuren , escurer , Scurer ; cutum , escut , escu, ex, en honderd dierielyken . Zal men dit to rug bren ; cn , omdat men
van chermen nog in 't Fransch de S behoudt by (cscarrn in)
S 4
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escarmouches, o van dat ze de chermen nog gebruikt eScri•
mer en escrimeur ? Maar blyven wa by onze Taal .
Het
oude ie, voor 't Lat. aliquis, o unquam , by KILIAAN be•
kend , is gebruildyk in de woorden iet, ieder, ieder-een ,
iegelyk, iemand, zoo als oo niet en niemand ; maar de d by
iemant) is ovLriollig. KILIAAN zegt to recht, dit dit is
voor 'i,'man, (een iegelyk man ;) maar ook kept by ie •meer,
ie-mer ; waar voor thans immer, immermeer ; men chryve
dan nu ie-man en ie-mer, en vrage zich o
o dit niet
belachlyk zoude zyn , daar 't gebrut zich op immer en
iemand bepaald hee t? Bekend en zeer gebruu :lyk zyn by
ons de wourden etmaal, etgroen ; niemand twy elt o het zy
voor eetmaal, eetgroen, en KILIAAN kent nog die pelling ;
maar l •y -hee t ook eetmaal, eetwaar Wel nu, men chryve
dan ook eetmaal en eetgroen ; o omge,ieerd etzaal eri etwaar .

Maar zoude men zelve hierom stet lacchen ? Zulk een
dwingeland is 't gebruik ! Nog een voorbeeld I Hoogtyd,
hooginoed, hooginoedig, hooghartig, zyn bekend, maar bier tegen z , gt men hoovaard:g, hOOvaardy . Evenwel gelyk henvaardig en haovaardy, zoo is ook hoogvaardig , hoogvaardy,
by ICILrAAN bekend . En dit is 't rechte . Het koint van
hoog . Men chryve dan onk nu hoogvaar•dig, en men vrage,
o men den blaam van nicuwerwetsch zal kunnen myden ?
Niets is 'er by ons aan meerder losheid en onzekerheid onderhevig dan in de pelling van er en ar. Het gebruik alleen
moet hier ont cheiden . In ommigen hee c het gebruik nog
diets bepaald, in anderen \vel degelyk . Barmharsig, harm .
hertig, bermhartig, bermherti;, zyn r,og onbepaald . Smerten
en (marten zyn onver chillig . Maar zoo is 't ilet met herd
en hard, (durus) KiLItAN kende in zyn' tyd herd, herden,
en byna geen hard, harden. Maar men chryve nu eens
berde woorden verherden! Wy gebruiken kermen, ont ermen ;
integendeel erbarmen warmer ; men pdlle nit eens karmen ,
ent armen -- erbermen , wermen . 't Blee niet buuen be .
zisping , dat men in de P almberyming van E . VOET , P .
XXXVIII , las : Myn in brand ont looken dermen doen my
kermen
niet enkel omdnt denizen van men chen-ingewand in
be a .aa de taal min gebruiklylt zy, maar ook omdat, tchoon
darm en derm evenzeer by KILIAAN bekend zy, men nu in
't be eh,la d ebruik altyd volgt darn, gelyk ook darm-net,
darm- cheid/el, en niet deem-net. At vond men dan ook by
XI lAAN eencgelyk , gelyk men 't vindt, zoo is de vraag eenvoud g , zal m, n 'c gewone insgelyks daarmeie nu verwis e.
len ,
lecn om 't oor oronklyke meet naby to blyven? Indien cr geene meerder gevallen waren , dat een byna door
vast ebruik onL,enbaar w-a, geworden, kon dit nog aangaan .
Maar zie 'er hier nog meerder. moor enkel ( vsplex,) a koin hg van cen, is by KILIAAN nog in wezen eewkel, en van
daar
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daar by hem de preekwys , den zang eenkelen, eenkeling .
Men pelle dan ook eenkel! 't Woord elk is verbasterd uit
een-lik ; welaan dan lu eenlik, eenlik-ander, voor elk , elk .
ander . Maar nog terker in de woorden el , elve, lwaal ,
twaalve. TEN x.TE, Spraakk . I) . ti, bl . 78 en 127, be .
wyst, dat el en twaal a itotn tig zyn van een-li en twee: ; dat nog bet oud-tllarn . hee t ein-li , en 't Moe ogotisch
twa-li , twee -li , zooveel als een en twee boven lien : ja de
getalen vy -lien , zes - lien , zeven - lien , acht-lien , negenlien toonen aan , dat der-tien, veer-lien, (zooveel als drie
en vier boven lien) verbasterd -zyn nit due - lien, vier-lien.
Men chryve dit dan voottaan , in plaatze van dertien, veertien . In de Tientalen hee t men vy tig, zestig, zeventig ; de
regelmaat en a komst toouen duidlyk , dat de Uitgang tig,
(van een oud woord tigen, lien) achter vy , zes, zeven geplaatst, ook to huis behoort by twee-tig (zo) drie-tig (ao)
vier- ig (40) ; men chryve dan tweetig , drietig , viertig,
vy tig, qnz . en niet meer twintig, dertig, veertig. Wie nu
zal zulken redeneertrant van ong :.~rymdhetd vry preken ? Deze
regel, alleen op den oor prong gegrond, is dan geen Regel,
wanneer 't Gebruik reeds zyne vastigheid verkregen h ee t .
l k kon dit op vele nieuwe thans voorkomende pellmgen
toepas en, by voorb. onver ehelig, ver chelen, voor ver chil.
len ; bevoorderen voor bevorderen ; a koomst, a koom lig, voor
a komst. Wat voor dtt onver chelig pleit, is my onbekend .
Bet oor pronklyk woord is chil, ves chillig, ver chillend, onver chillig . Zegt men : bet ge chiedt om 't van een ander
woord chillen , den bast o chil a trekken , to onder chei
::den zoo is de willekeurigheid dier reden boven reeds getoond . Onze oude taal kent wet cheele , cheedel, van
waar hoo d cheedel, en van hier cheelen , ook in den zin
van theiden . Doch zy kent oak ver cheeden , In plaats van
vea cheiden .
Doch ver chelen voor verjchillen , onverlclielig
voor onver c ,,illig, kwam my nooit to voren .
Het Werkwoord bevoorderen, voor 't meer gebruiklyke bevorderen,
hecit meer grond tot voor praak . Men zegt : bet ge chiedt
orn 't zevve to onder cheiden van 't Werkwoord vorderen,
(opei chen, ter tra vorderen, rechtsvordering) ; men zegt :
het ge chiedt om zyne a koinst van voor, voord , voorder,
en van bier voorderen, bevoorderen , ( meer voorwaards gaan,
behulpzaam zyn ) De eer te reden zoude genoegzaam zyn ,
indien 't gebruik die onder cheiding genoeg gevesti, ;d had ,
en 'er been
chyn van nieuwerwetschheid onder peelde.
De tweede reden is Been reden, o zy geldt ook by het
eer le vorderen, opei chen . Want ook dit komt van voor,
voord, voorder. En gaat dit door, dan mag men voortaan
wel chryven veers :, voor len, in plaats van vorst, vor/len,
S 5
(hrin-
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(princeps) emn het to onder cheiden van vorst (bevriezen,)
ten ware m--n ook dit, otn zynen oorcprong van vriezen ,
nu wllde chryve i vrost, in 't Hoo,duitsch niet onbtkend .
Van a koonist h,eina.
7. Zoo langer zoo seer, voor hoe langer hoe meer ; zoo
eer zoo beter, voor hoe eer hoe beter.
Hoe langer hoe sneer, hoc eer hoe beter, by KILIAAn bekend,
zyn tan die eigenaardige preekwyzen , die in 't Lat. met quo
en eo worden uitgedrukt : quo quis indoclior, eo impudentior ;
hoe ongeleerder, hoc onbe chaarder.
Elke Taal hee t hare
eigen chap . Httr voor, in navolging van 't Latyn , to zetten , HOE ongeleerder, ZOO (o dies te) onbe chaarnder ,
lrydt tegen ons Taalgebruik . De HoogJuit cher zegt wie-wie
(by ons hoe - hoe) in de .)reekwyzen , wie alder wie gecker
(hoe ouder hoe gekker ;) wie alder wie geitziger (hoe ouder
hoe gieriger ;) wie alder w:e ho ertiger (hoe ouder hoe hoovaardiger,) ('t welk elders, met andere diergelyl e voorbeelden , in ten oud Hand(chn c , als Chara&tertrekken van zekere Natien , gevonden words.) De Heer HUYDECOPER ,
Proeve van Taalk. D . II, bl . 210, keurde het zeggen van
VONDEL O , waar by
chree , langer ongeruster, voor hoe
langer hoe ongeruster . Doch by wilde wel toogeven , dat
men zeide, largs hoe ongeruster, 't welk ik aan zyne plaatze
late ; mnar by kende, naar 't chynt, ten zynen tyde nog niet
Jet nieuwerWetlche zoo langer zoo sneer .
(Het Vervolg hierna .)

BERIGT WEGENS DE UITGAVE VAN FEN CHINEESCH WOORDENBOEK, DOOR DR . HAGER.

W een Woordenboek der Chinee che taale, het welk ter
Per e taat gebragt to worden, zo ras z,ch honderd Inteey zyn verzogt, het volgende herigt to plaatzen, raakende

kenaars zullen hebben aangeboden . Het zil ongeveer Ic,coo
karakters bevatren, nevens derzelver onder cheidtne verandering :.n ; eon getal, groot genoeg oin de meest bekende Chiaaee che boeken to kunnen leezen, en over allerlei on'leiwerpen to preeken . De karakters zelve zullen niet gerang chikt
worden, als in de Chinee che Woordenboeken Ching-/u-tung,
o Su .guei, to weeten, volgens de Sleutels, o gelyk in het
Woordenboek, waarvan MENZELIUS eene uitgive ondernam ,

in
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in negen Deelen in olio, in de naastvoorgaande eeuwe. In
het tegenwoordig Werk zullen zy geiang chikt worden vol .
gens de uit praak en de klanken, die met Europe che tee.
kens en karakters zullen uitgedrukt worden . Hierdoor zal
de uitgebreidheid deezes Works merkelyk bekort, en bet geheel in kdn, Boekdeel omvangen worden Aan hot hoo 'd
zal eene korte en duidelyke Granitnatica geplaatst worden ,
met de noodige aanwyzing raakende hot gebruik van bet
Woordenboek, met vermydirg van die verwarde en ondra')glyke woordenrykheid van FOURIIIONT S ilIeditationes Sinic& ,
wrens zwellende ly! beter ge chikt is om den Leezer to
verwarren dan op den weg to helpen . De 4ccenten zullen getrouwelyk aangeweezen worden , even als in DIAz's Ge chreven Woordenboek to Berlyn , en in de Ge chrevene Woordenboeken van Canton , to vinden in de Boekery der Koninklyke Maat chappy to Londen ; als mede volgens de twee
raaie A chri ten, onlangs uit China herwaarts gebragt door
den Heer TITSINGH , Nederland ch' A gezant to Pe-king.
Door bet aanwyzen van de Accenten , zullen de mis lagen
voorkomen worden, welke, by mange! aan dit behoedmid .
del, in BAYER'S Mu eum Sinicun. ligteiyk kunnen in laipen ;
ook zal bet Wetk van dienst zyn .voor hun, die de Chiwee che taal vellangen to preeken . Agteiaan zal men eenen Index plaatzen, waardoor bet Woordenboek tot bet
dubbel oogmerk zal kunnen dienen , to veitaalen uit en
in de Chinee che taale. Gelyk bet vinden van de karakters dikmaals bezwaarlyk valc, deels oin de verandering van
gedaante, welke ver cheiden Sleutels ondergaan , wanneer
zy aan anderen worden verbonden , deels van wegen bet
getal der regels o lynen, o andere om tandigheden, zal
men den eerstbeginnenden die zwaarigheid, zo veel doenlyk,
be paaren , 't zy door de onder cheidene gedaanten der Sleutels , in de Ta el der Sleutels zelve, zamen to voegen , o
door ten then einde gepaste regels voor to chryven . - Naa
de uitgave van de meest nutt :ge en noodzaaklyke karakters,
zullen alle de overige , begrepen in de Hai-pien , o Su.
hai , zo wel als de Shuen-Shu , o de karakters , in Opchri ten en Zegels gebruiklyk, o andere gedaanten van Ci;i'
nee che en Yapan ehe karakters, ten dten te der weetgraagen,
in een danlrangzel kunnen geplaatst worden .

00

aEDENKIN0EN

BEDENHINGEN OVER HET WAAR GENOT VAN VRIENDSCHAP
EN LIEFDE.

Under alle de natuurlyke behoe ten van den. mensch, is
L,J 'er geese noodzaaklyker, dan voedzel , tot onderhoud
des leevens, dewyl, zonder bet genot daar van, bet leeven
verlooren gaat .
Even zu noodzaaklyke behoe ten zyn 'ec
voor onzen redelyken geest , zonder welke dezelve zyne
werkzaamheid verliest, en verkwynt ; ten min ten hee t zulks
plants by zielen , met waar menichelyk gevoel begaa d . En
welke zyn deeze behoe ten ? Zy zyn Vriend chap en Lie de
deeze %n, niet zelden gezell :nnen . Zyn zy van den egten itempel, 6 n hebben zy bedoelingen, verre verheeven boven de
gemeene bedoelingen der waeield, en der laaghezielde weezens, die veelal met bet to begmnen en daar mede eindigen,
ult eigenbelang werken , o verkeerde ooemerken hebben ,
daar iniegendeel waare Vriend chap en Lie de oniio lyk zyn,
en haare uitzigten in de Eeuwigheid hebben .
lk heb de Vriend chap in de eer te plaats genoemd , omdat
zy niet aeiden de bron is der zuiver te men chenlie de, en de
edel te bedoelingen hee t ; en wanneer ik van Lie de preek ,
bedoele ik niet zo zeer die hartstocht, tus chen de ondertcheidene ge iachten plaats hebbende , als zodanig op zichzelve be chouwd, en die dan meest dierlyk is ; maar ik bedoele de edele inen chenlie de, de waare zugt voor bet welzyn onzer Natuurgenooten, die egter ook in de onder chei.
dene ge lachten , buiten eene tedere en gelakkige Echtverbintenis, vallen kan, (en dan behoort zy onder de voortre elyk .
ile,) zonder dat zy de paalen der eere to buiten treede ; en
ik noeme dezelve byeen , omdat de cene buiten de andere niec
be taan kan .
Elk gevoelig hart mag to reit vraagen : hoe is bet mogelyk,
dat 'er, in 't algemeen, zo weinig Vriend chap en Lie de gevonden wordt? daar bet een zo noodzaaklyke behoe te voor
bet hart is, dezelve to genieten en to oe Fenen ; aandoeningen, den mensch zo waardig, verzeld met uitwerkzelen, zo
noodzaaklyk in de men chelyke zamenleeving, ja in 't alge'
meen van zo veel belang ten goede, dat, wierden dezelve algemeener geoe end, men den voor maak des Hemels op deeze
aarde zoude genieten . Hoe is bet dan mogelyk, dat zo weinige redelyke weezens 'er vatbaur voor zyn, en bet groote
gros des menschdoins dezelve niet oe ent, en 'er geen belang
in telt? Aan den eenen kant moet dit verwondering verwekken ; maar wanneer wy bet men chelyk hart eenigzins heb .
ben leeren kenuen , dan zal onze verwondering merkelyk
F er-
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wanneer wy de meeste der bedoelingen leeren
hennen en na peuren . Ondertus chen zyn zy, wien deeze ede .
le gewaarwordingen onbekend zyn , Diet reit gelukkig : zy
mis en dat genoegen, 't welk aan hot hart zo veel aangenaams
ver cha c , en ons doet gevoelen dat wy mensch zyn ; maar, aan
den anderen leant, zyn die ongelukkigen ook bevryd van menige kwelliug, die den waaren men chenvriend trett, en Toms
verteerend is . Het lyden van het gelietde voorwerp , de min .
dere o meerdere onopmerkzaamheid , o Diet genoegzaame
beantwoording aan beweezene lie de, gee t mart ; en wie, die
regt gevoelt, kent met menage dergelyke? Maar 'er zyn ook
kwellinge i , die, door haareu treurigheid wekkenden aard,
voor zielen, des gellemd , eenen wellust geeven, die in de
vreut;de toms Diet to vinden is, vooral wanneer dezelve zuike
wendingen neemen , die op waar genoegen en op waare vol.
doening uitloopen . Hoe edel, derhalven , hoe voortre elyk
en hoe menschwaardig zyn die edele gezusters ! Ja, Lie do en V riend chap , voor u behoorde elk hart gastvry
to zyn !
Welk een heerlyk gevoel, men chenlie de to oe enen, en
dezelve wederkeerig to genieten ! Al do waarde van den
mensch doet zich hier gevoelen ; alle zyne vermogens geraaken in beweeging , krygen nieuwe veerkragt , en worden
werkzaam tot onderling heil . Daar, waar zy werbt, krygt
alles eene aniere gedaante ; alle de onderzonnige dingen worden dan uit een ander oogpunt be chouwd , byzonder de han .
delingen der men chen, en vooral dan, wanneer de men chen .
lie de met men chenkennis gepaard gaat . Hoe ledig is bet hart
van den lervehng , voor waar gevoel ge temd, wanneer by
to vergee s eenen vriend o eene vriendin zoekt , wanneer
by zyn begeerte tot wederkeerige vriend chap Diet voldoen
kan ! Een loors van droe heid en naargeestigTieid bedekt alle
zyne genietingen ; by vindt geenen weg , langs welken de
Itroomen der uitgangen zyner Iie de zich wooden kunnen, en
deeze tuiting verhindert alle zyne begeerten van gaarne mededeelende men chenmin . Hoe blyde, hoe vol genieting, daarentegen , is by, die onder zyne medemen chen waardige voor .
werpen zyner genegenheid vindt, die vatbaar zyn voor weder.
keerige lie de ! Op de eer le ontmoeting zyn tomryds hunner
beider zielen voor elkander ge temd ; la hoe dikwils gebeurt
hot, by de ontmoeting van een aantal men chelyke weezens .
dat een eenige uit then geheelen drom zyne aandagt boeirr, en
een harmoni che band ziel aan ziele bindt, die onverbreekbaar toeklemt voor beider geluk! Is de ver landige men chen .
vriend, a,.n den ecntn kant, voorzigtig, om Diet to poedig
iemand zyne vriend chap to chenken, en den perl'oon wel to
kenren , then by zyne genegenheid waardig chat, by is ook ,
tan den anderen kant , Diet to agterhoudend, in het uitdeeVerminderen,
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len zyner lie de, aan iemand, die met gulheid en opregtheid
zyne vriendCchap verlangt . Hy breidt den kring zyner vrienden en vnendinnen ook niet to wyd uit, omdat bet onmo .
gelyk is, veele zyner medemen chen op d6nen prys to tellen,
en by weet ook by ondeivindmg, dat waare genegenheid zich
niet to veel Iaat verdeelen .
Deeze vriend chaplyke Iie de veredelt den lerveling zodapig, dat by, o choon op een verren a tand , de Godheid
navolgt, die in Lie zending van den Zoon zyner Lie de , uit
enkele men chenmin, zo veel geluks ver preid, en bet groot le
heil daarge teld hee c : en hoe voortre elyk is bet niet , de
volmaakte Bron al tr weezens eenigzins to gelyken ! Komt,
derhalven, alle oprechte men chenvrienden,vereenigen wy ons
tot onderling heil, cn ver laauwen wy nimmer in algemeen ge •
luk to ver preiden, voor zo verre zulks ieder in zynen kring
mogelyk is . . En gy, die zugt zonder vriend o vriendin, die
buiten den kring der verkeering, door ver chillende om lan .
digheden, u bevindt , en wiens harte vuurig wenscht, zich in
waare vriend chap to kunnen verlustigcn -- Gy, die wel
vnend-n vindt, maar niet van den regten lempel, noch voor
uw hart ge lemd, o denk , dat 'er sneer zodanigen zyn, ja
veelen bier en daar in ecn hoek dezel de zugten laaken !
Maar chep mood : weik een troost voor u, dat 'er meer edele zielen zyn, die gy mis chien nog wel eens ontmoeten zult ;
en hoe dikwils meult bet vuur lange onder de as che, maar
zo dra'ei brand lo e by komt begint her to ontvlammen? 'Er
kan ook wel harmoni che verkeering des harten ont laan, zonder
hchaamlyke kennis. Hoe dikwils werd dezelve door brie wiseting, zonder eenige voora gaande ontmoeting, begonnen en
onderhouden ! En daar de waare vriend chap on tolyk is, hee t
zy niet altoos lichaamlyke kennis noodi,e . Zel s door publieke
Schri ten en Tydwerkeri kan de vriendCchap onderhouden worden , door harmoni che antwoorden op enkele wenken, gelyk
de myne zyn, to geeven . En welke gevolgen kunnen die niet
hebben, al is her niet aan deeze zyde van bet gra , althans in
de Eeuwigheid, alwaar Vriend chap en Lie de volkomen zullen geoc end en onge toord genoten worden, en, door Jelus
lic die voor zyne aanhangeis , alle beletzelen zullen weggenomen worden , en eenmaal op de volltomen le wyze, op
eerie gezuiverde en heerlyk vernieuwde aarde, en op waerel .
den zonder getal , in her onmeetbaar Heelal zal genoten word-_n, met een genoeglyk en bewonderend, een berustend ett
zilig aandenken aan de aardl'che vriend chap, hoe onvolkomen
ooki Daar za! men de min le betrekkingen tot dit edel ondcrwerp in bet heerlykst verband ge teld vinden , tot de volkomenile voikomenheden toe!
Myn hart verblydt zich, wanneer 1k lo e tot vriend chap
vinde . Hoe menig verrukkend uur leet ik in dezelve ; en
hoe
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il:oe zal myn hart zich verder verblyden, wanneer ook deeze
myne wenken iets mogen toebrengen tot derzelver aanwakke.
ring , onder een, over 't geheel genomen, voor dit edel ge.
voel ongevoelig menschdoml Treurigheid, daarentegen, vervult myne ziele , als ik to veigee s naar vriend :chap zoeke ;
en hoe menigwer , helaas! gebeurt dit niet de gevoelig(le ziell
En hoe zoade bet my marten , indien geheel Been acht op
myne poogingen ge laagen wierde! Maar ik laat deeze gedagte
vaaren ; ik wil mood cheppen, en de uitkomst den God der
Lie de aanbeveelen .
S

i8co.
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EENE WAAIE ANFCDOTE.

(Uit de onlangs uitgegeevene

Memoirs o

11?i s BELLAMY .)

istre s
zilch, na eene gevaar!}'ke ziekte, lets
M
beter dan to vooren bevindende, kleedde z :ch, op eenen
Zondag-morgeu, om naar de Kapel to gaan . Eensklaps viel
GODFREY,

zy ter aarde neder, en ga alle blyken van dood to zyn . Op
bet ge chreeuw van haare Kamenier en van haare Moeder,
kwarn de Kolonel GODFREY ylings in de kamer . Waar chy.
nelyk herinnerde by zich, op dit oogenblik, ee .-iige voorbeelden van lieden , die inen voor dood gehouden halt , en die
naderhand wederom levend geworden waren ; by beval uit
then hoo de, dat men zyne Vrouw op het bed zoude leggen ,
en dat twee per oonen be ltndig aan haare zyde bleeven, tot
dat haar lighaam on eilbaare bewyzen van den dood opleverde . Het gevolg toonde bet groot ver tand van den Kolo •
net. In weerwi l van bet gevoelen der Geneesh~-eren , die eenpaarig verklaarden , drt bet leeven was uitgeb!uscht, en in
weerwil van den raad zyner vrienden , die hem Clerk aandrongen , om het doode lighaam ter aarde to doen be tellen , verzette by zich hardnekkig daartegen, en liet het tot den velgenden Zondag bewa~,ren : dea dad, op waken z ;ch , juist op
bet zel de uur, dat de laauwte begonnen was, tekens van leeven vertoonden . Het oogenl , lix der ontwakin be°andwoordde
zo juist aan dat der laauwte , dat Mistr s GODFEEY weer rot
z , chzelve kwarn op dat z ..•l de tyd bp, dat de klok van de Kapel voor de tweede maal luidde . Dit geluid haar het work ,
waarmede zy hezig was, toen zy dat toeval kreeg, to binnen
brengerde, beknorde zy haare dienstboden , van haar niet
vrocgty,iig genoeg gewekt to hebbeni , om naar de Keik to
kunnen gaan, zoo als zy van vooinemen was . Ire Kolonel
GODFREY maakte van deeze omil-indigheid gebruik : nit vrees
Vats
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van zyee Vrouw to bedroeven, door de kenniisgeving Van het
gevaar, waar in zy geweest was, ga by bevel, om haar op
generhande wyze to tpreeken van 't geen 'er gebeurd was ; en
bet is, waar chyilelyk, tot'haaren dood, voor haar verborgen
gebleeven . - De doorlugtige Per onagie, welke deeze Anecdote betre t, was de beroemde ARABELLA CHURCHILL, Zuster van
den niet minder vermaarden Hertog van MARLBORO'GH ; Welke, alvorens met den Kolonel GODFREY to huwen, by den
Engel chen vermagden Koning JACOaus den Tweeden , twee
Zoons , beiden beroemde Krygsbevelhebbers in Fran chen
dienst, den Hertog van BERWIK , en HENDRIK FITZJ tMES , zo
beroemd onder den naam van den Groot-Prior , en eene Dogter, die Milord WALDGRAVK huuwde, gehad hee t.

DE OVERTUIGENDE &NGELSCHMAN.

remand, g
ik, zal tegen preeken, dat de Engel che
Natie alle andere Europi che Volkeren, ja die der geN
heele bekende Waereld, in grootheid, met betrekking tot Kun .
.loo

len en Weeten chappen, Uitvindingen en Verbeteringen, de
loe a tteekt .
Maar even zo zeer wint zy bet ook in
Dolligheden van Cara&ertrekken . Waar toch vindt men de
weerbade van bet volgend voorbeeld?
Een Hollander geraakte, at wandelende, met een Engelsch .
man in • ge prek over den Zel moord , en beweerde , dat niemand daartoe konde be luiten, zo lang by niet, ten min len
grootendeels , van zyne zinnen beroo d was.
De Engelschman, daarentegen, hield taande, dat zulks met de grootie bedaardheid ge chieden konde . Zy kwamen, bier over redentwistende , aan de Brag van Westmun ler. „ Gy geloo t
,, immers wel , (zeide de Engelschman) dat ik tands by iny• ne zinnen ben, zei door geene hoegenaamde dri t ont• looken ? "
De Hollander hem hier in toe lemmende, vervolgde by :
• Wet dan, myn Vriend ! zo zal ik u van de vastheid myder
• lelling overtuigen , en u van uwe dwaling terugbrengen ."
Hierop zich van 1 em a wendende, (prong by van de brug in
de Teems, en verdronk.
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I'ROEVE OVER DE DWAALINGEN UIT VRIENDSCHAE
GEBOORENo
(Naar bet Engek6 .)
An amore in ant

h.ec omnia.
TER .

er de Zedekunde der Christlyke Openbaaringe in da
wereld ver rheen , waren de Deugden van de vertandig te en geleerdite Wysgeeren , hoe zeer ook op .
gehemeld door de kragt hunner verbeeldinge, met elk=
ander onbe taanbaar .
Van deeze onbe taanbaarheid ver cha t de Wend .
(chap een voorbeeld , onzer opmerkinge net geheel onwaardig, Zy vormden zeker , ten aanziene van dit
Onderwerp, veel verheevener denkbeelden , dun de hedendaag chen , in goeden ernst, omhelzen , en die, in.,
lien ze, heden ten dage, nog ergens be taan, enkel gevonden worden in de uitboezemingen van Sentimenteele Schryveren . Zy gingen zel s zo verre, dat zy niet
alleen in twy el trokken , o men de Regtvaardi heid
aan de Vriend chap mogt opo eren, maar zel s lellig
beweerden, dat zulks behoorde to ge chieden.
CiCERO pleit, in de zamen praak met LIELIUS, voot
deeze telling , met al de wel preekenheid en redeskragt van zyn opgeklaard ver tand . Een der beroemdite Wyzen van Griekenland toonde , door zyne daaden, van bet zel de gevoelen to zyn, choon, op zyz
doodbedde , hem deswegen eenige twy el bekrou~p,
DIOGENES LAERTIUS vermeldt van CHILO, dat by zo
regtvaardig was in zone bedrvven , dat by, in z}yneti
hoogen ouderdom, bekende, nimmer iets gedaan to hebben , trydig met bet Geweeten van een opregt Man
ME,Nc,. I8:® . NO . 7 .
V
gl.

E

581

OVER DE DWAALINGEN

alleen twy elde by aan d6ne daad . Wanneer zyn lee .
ven ten einde poedde, voegde by zyne hem omringende Vrienden toe : „ Myne woorden en daaden zyn ,
„ in den loop myns langen leevens, meest alle zoda .
„ nig geweest, dat ik deswegen geen berouw behoe
„ to hebben ; 't geen gy mis chien weet, dat waarheid
„ is Zel s, op dit oogenblik, ben ik verzekerd, dat
„ ik nimmer lets deed , welks herdenking my onrust
„ baart, uitgenomen d ne daad, van welke ik onzeker
„ ben, o dezelve regt dan onregt ware . Ik zat eens,
„ itevens twee anderen , als Regter , om to vonnis en
„ over het Leeven van een Friend. De Wet luidde
„ in zulker voege, dat by noodwendig moest veroor„ deeld worden : zo dat by, buiten tegen praak, zyn
„ leeven moest verliezen, o ik de Wet kreuken . Naa
„ veel raadpleegens by my zelven, begreep ik een zeer
„ chadeloos redmiddel uit deeze myne verlegenheid
• gevotiden to hebben . Stilzwygend veroordeelde ik
„ hey; by my zelven , maar haalde de andere Regters
„ tot de vry praake myns Vriends over . Die daad
„ baart my thans eenige ongerustheid, dewyl ik vrees
„ dat bet niet vry to preeken is vawtrouwloosheid en
„ misdry , anderen over to baalen om een vonnis to
• vellen, trydig met myn eigen oordeel ."
Dit is ddn voorbeeld uit duizenden, welke zouden
kunnen aangevoerd worden, om de onbeaaanbaarheid
en onvolkomenheid van de Zedekunde der Ouden to
bewyzen. In bet gemelde geval zagen wy een van de
bekwaam aen der Griek che Wyzen dubbende o eene
daad van onregt en openbaare trouwloosheid kwaad
was ; en twy elende over een vraag tuk , 't welk etn
kind in de Zedekunde thans, zonder den oogenblik in
twy el to hangen, kan bellis en . De waarheid der zaa .
k e is, dat de Ouden de Vriend chap, en zekere maat .
chappyelyke genegenheden, in een zeer verheeven licht
be cbouwden , en met bedagten , dat de waare Deugd
Diet gehengt, de eene goede daad, ten koste van eene
andere, to doen . De Ouden waren onkundig van do
waare drangredenen tot Deugd , de Vreeze GODS en do
Hoop der On terlykheid : en wy mngen , overzulks ,
veeleer behaagen cheppen in bet goede , 't welk wy
by bun aantre en , dan ons verwonderen , dat zy zo
dikwyls gebrekkig en ongeregeld waren in een Stelzel,
't welk
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't welk nimmer volkomenheid kreeg vbdr de verkondi .
ging van den Christlyken Godsdienst.
Dan hot is een Vraag tuk, der overweeginge waardig van ons , die tyden van grooter licht in de Zedekunde beleeven , o de Vriend chap onder uns niet mis .
bruikt wordt op de wyze der Ouden , o , met ande .
r e woorden , o wy niet dikwyls Vriend chapshalven
tot dezel de o oortgelyke dwaalingen vervallen ?
Welke waardye wy ook aan de Vriend chap hegten,
altoos behooren wy to bedenken , dat op ons verbindende verpligtingen rusten van eene hoogere oort ;
dat , by voorbeeld , geene weezenlyke o by ons gevormde begrippen van Vriend chap then invloed behooren gegeeven to worden , dat zy de gewigtiger ei chen
van Regtvaardigheid en Waarheid verkorten .
In
de daad , ik vrees , dat, indien wy bet onderwerp uit
dit gezigtpunt be chouwen, wy ons genoodzaakt zullen
vinden om veele bedryven onzes leevens to veroordeelen
en met meer lrengheids to wraaken, dan bet
regtmaatig zou weezen to gebruiken omtrent de Ouden , welke die kundigheid niet bezaten van de waare
bronnen en beweegredenen van zedelyke bedryven, welke wy bezitten . Het onder cheid tus chen hun en ons
is een luk van ern ige overweeging , en, in zommige
opzigten, voor ons vernederend . - Eon Landman,
die legts genoeg van de Voor chri ten der Euangelieleere weet , om dezelve zich herinnerende to pas e to
brengen, is een beter Zedekundige dan ZENO o D10GENES , wiCOS ongebondenheid men zich , zonder atdan LYCURGUS, die
chrik , niet kan herinneren
bet pleegen van Die al tot een gedeelte der Opvoeding maakte
dan PLATO, ARISTOTELES o de CA'ro's , die alien hunne zwakheden en ondeugden hadMaar o de Geleerden, de Be chaa den , de
den .
Ryken onder ons op een voorrang boven de gemel .
de Heidenen kunnen roemen , is eene andere zaak .
Hedendaag che Schryvers , die het l:erkst voor de
Vriend chap gepleit hebben, vormden zich deswegen,
zo ik denk, regtmaatiger denkbeelden. Zy merken als
bet hoog(te toppunt van Vriend chap aan , dat wy ons
c igen voordeel en belang aan dat van onzen Vriend
opo eren ; als mode, dat , naar maate van de grootte
en de veelvuldigheid dier opo eringen , de maate onzer
Vriend chap moet gerekend worden . --- Dan niemand
V 2
bun-
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hunner hee t, zo verre ik weet, immer beweerd , dat
eenig zedelyk beginzel mag o moet opgeo erd worden ona
een' Vriend ten dientle to ttaan : integendeel hee t de
tweetryd tus chen Vriend chap o Lie de en Pligt den
grond lag uitgemaa1,t van de meeste en beste Schri ten , onder den naam van Zedelyke Romans bekend .
Het is een tryd, om welken to tryden weinigen bekwaam zyn 3 maar de overwinning wordt zo hoog geroemd , en de zegepraal is zo lchttterend , dat peen
mensch berouwen zal, ten einde toe, in dit trydperk
voltreeden to hebben .
Nogthans is bet zeer to bejammeren , dat 'er veel
kwaads en beder s opwelt uit bet verkeerd begrip van
Vriend chap , waar over ik in deeze Pioeve handel .
Listige Men chen hebben , wanneer zy een gewigtig
oogmerk wen chen to bereiken , de toevlugt genomen
tot middelen, welke voor een' tyd Vriend chap baaren .
De duurzaamheid van dezelve is kort tondig, doch lang
genoeg voor him doel . Zy poogen de zodanigen, van
welken zy voordeelen verwagten , dankerkentenis 'e
in to boezemen ; en Dankbaarheid is een tak van
Vriend chap .MenkabtcogpenVlksvrig
zing vestigen , zonder voorbeelden van deezen aart to
ontmoeten . Ik bedoel, dit chryvende, geen Men chen,
die hunne tem geeven voor een bepaalde om, to hunner omkoopinge bet'eed, (bet zou waarlyk to veel weezen, dit Dankbaarheid o Vriend chap to noemen ; bet
is , ten min ten genomen , een zeer lea oort van
gunstkoop ;) maar ik heb bet cog op Men chen, die,
eenig gunstbetoon ontvangen hebbende , welk hunne
eerlyke harten voor eene verpligting houden, verve boven geldzugtige inzigten verheeven , uit then hoo de
overgehaald worden , om trydig met hun ver land ,
trydig met hun geweeten, to handelen, op dat zy met
den naam van ondankbaaren Diet mogen be tempeld
worden . -- Een voorbeeld , zo algemeen , zou mischien Diet meldenswaardig geweest zyn, indien bet Diet
ware, dat veelen, van gezond ver land en geen legte
beginzelen , dikwyls uitvaaren tegen de laage ondank
baarheid van een' Man, die volgens zyn geweeten to
werk gnat, en alle verpligtingen, uit anderen hoo de
herkomilig, ver maadt . In de daad, wanneer Zedebeder als 't ware een lelzel wordt, en algemeen onder
de men chen de overhand krygt, grypt 'er eene verhir-
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barding plaats tegen de indrukken van bet waare on .
deri cheid tus chen Deugd en Ondeugd, en alles geraakt
in de voltlrekt te verwarrin .
Het is in de Zedekunde van de hoog te aangelegen .
heid , tot de eer te beginzelen to rug to keeren . Te
ntidden van de drukte en woelingen der wereld , zyn
wy als genoodzaakt veele zasken in haast to doen ;
chielyk opkomende bezigheden roepen om vaardige
volvoering ; en indien wy nimmer denken, kunnen wy
nooit weldoen . 't Is uit hoo de van gebrek bier aan,
dat bet terugzigt op volvoerde bedryven lastig wordt,
en dat de laat te leevensdagen van groote Mannen menigwer zo elendig geweest zyn .
De beginzels van Zedelykheid zyn weinig en eenvou .
dig . Ten aanziene van bet onderwerp , 't welk ik in
deezen behandel , kan niets terker in 't oog vallen ,
dan dat Regtvaardigheid meer moet gelden dan Vriendchap ; en zal dit der Vriend(chappe geen nadeel toebrengen, de warmte daar van niet doen verkoelen, derzelver werking niet (tremmen . Maar hy, die een misdry pleegt, door Vriend chap tot hetzelve aangez_t,
zal ongetwy eld bevinden, dat by het elendigst mogelyk redmiddel gekoozen hebbe om zyn Vriend to be .
bouden, en bet eer(te om diens Vriend chap to verliezen . De regtniaatige opo Lringen , door Vriend chap
gedaan, zyn lo lyk en gedenkwaardig : wy kunnen dezelve niet vergeeten , choon wy zulks wilden doen ;
maar een misdaad, onder den dekmantel van Vriend chap
gepleegd, moet, gelyk alle misdaaden, oneer en chande
worden, naar gelange dezelve meer bekendheids kryge .
De meeste van de dwaalingen der Vriend chap onttaan uit vreesagtigheid . Wy chroomen opregt en regtvaardig to weezen , dewy] ivy daar door onzen Vriend
zouden kunnen derven , o uit eene onbekwaamheid om
ooze opregtheid en regtvaardigheid voor hem zo kenne .
lyk to maaken als die voor onszelven is. Vast gaat bet,
dat 'er veel kieschheids vereischt wordt , om iemands
geaartheid , naar eisch , to behandelen ; dewyl bet zeIzer is, dat ongelykhcid van geaartheden , chielyk ontbranc'ende toorn , en ras geraakte kwalykneemcnheid,
der Vriend chappe hoogst nadeelig kunnen weezen . -O eene Vriend chap, verhroken uit oorzaaken , die met
de daad zo beuzelagtig zyn , bewa-trenswaardig zy, is
c ,., n Vraag(tuk, 't welk alleen beantwoord kan worden
V 3
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door een naauwkeurig opmerker van zulk een byzonder
geval . -- Eene Vriend chap, die zo ligt getloord wordt,
moet zeer zwak weezen : dan nogthans begaat men eene
zeer aanmerkelyke dwaaling, wanneer men, ter zaake
van eenige Vriend chap , de bewustheid van opregt ge .
bandeld to hebben opo ert . En zal dit onveranderlyk bet geval weezen , waar de beweegreden tot de
Vriend chap betlaat in die Dankbaarheid, welke haar
beginzel alleen vindt in belang, en die verwagtingen
van verder voordeel , welke wy denken niet beter to
kunnen verzekeren, dan door de zwakheden van onzen
Wend to vleijen, o hem behulpzaam to weezen in bet
pleegen zyner misdryven .
Uit den overheer chenden invloed van verkeerd ge.
vormde denkbeelden over Vriend chap en Dankbaarbeid pruit ongetwy eld voort , dat de Zedelykheid ,
over bet algemeen , veelerwegcn gekwetst words , en
dat Lieden van de Iaagere rangen in de Maat chappy,
de Gemeene Man, gelyk men ze noemt, losbandig wore
den in bet betragten van hunnen pligt .
Om dit aangroeiend beder to keer to gaan, vertoont
zich nu en dan eene daar tegen overgetelde Deugd, die
ten mintlen den mondlyken lo en bewondering des
Menschdorns wegdraagt ; men noemt dezelve Ona hanelykheid. Dit woord was, in den zin, in welken wy
Mt zelve bezigen , by de Ouden niet bekend ; noch de
Grieken , noch de Romeinen , hebben een woord, om
bet denkbeeld, 't geen wy 'er thans aan hegten, uit to
drukken . HORATIUS, 't is waar, childert zulk een
Charaaer, met algemeene trekken, in twee zyner Lier .
zangen ; in dat, 't welk aanvangt, Integer vitce, &c . en
dat , 't geen begint , ,'u lum & tenaccm pr •opo rtx vi.
rum , &c .
Het woord Ona hangelykheid, in den by ons gebruik .
lyken zin , dient om uit to drukken bet Chara &er van
cenen Man, die geene bedenking van aardsch belang toe .
laat , in eenig geval , tus chen hem en zynen pligt to
komen . Doorgaande wordt bet in een bepaalder zin ge .
bezigd , en tot bet laatkundige betrekkelyk gemaakt .
lat dit eene Deugd is in hem , die overeenkomtlig
daar mede handelt, eene Deugd, welke hem tot groote
cere lrekt, blykt ten vollen uit de hoo ;agting, die de
legt len onder de Men chen niet durven weigeren aan
zuik cen Character . Maar, dat die Deugd chaars ge .
von-
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vonden wordt --- dat weinigen zich bevlytigen om in
cenen dus ona hangelyken (land to komen --- dat wei .
nigen ver lands genoeg bezitten om 'er mede to vrede to
zyn --- dat weinigen der verzoekinge , om 'er uit to
vervallen, overwinnenden weder land kunnen bieden, is
eene bedroevende waarheid . Was dit bet geval niet,
wy zouden ons met aangedaan vinden met die laarende verwondering , welke ons nu bevangt, op bet
zien van de weinige voorbeelden der waare Ona hange.
lykheid.
Men mag ten aanziene van deeze zo wel als van alle
andere Deugden, om derzelver grootheid met den naam
van Heldendeugden be tempeld, aanmerken, dat zy nimmer lryden met bet warm gevoel van Maat chappylyke
toegenegenheid ; in tegendeel , zy verhe en , zy zuive .
ren de Vriend chap : want waar kunnen zy verondealeld worden to huisvesten, in yolkomenheid to huisvesten, dan in eene ziel , onwrikbaar pal laande in alles
wat waarheid en regtvaardigheid betre t, en verre ver.
beeven om gezwaaid to worden door de laage beweeg.
redenen van baatzugt en zel zoekenheid?
Indien wy de Zedelyke hoedanigheden in derzelver
eigenlyke orde be chouwen , dat Regtvaardigheid en
Waarheid de eer le en gewigtig te van alle zyn, en dat
zy de aandoeningen be luuren en regelen , zal bet zich
voor ons oog met verbergen, dat de Dwaalingen der
Vriend chap veelvuldig zyn en gevaarlyk, als mede dat
eene niet onder cheidende verknogtheid , niet gegrond
op Regtvaardigheid, vergezeld moet gaan met de teleurlellende gemelykheid der grilligheid, en bet onverwagt
jammer van veelvuldig onheil .

OVER HET NUTTIG GEBRUIK VAN DE Hepar Sulphu.
ris,(Zwavellever) TEGEN DE DROOGE SCHnRFT.
Door . . . . Apotheker to . . . . in Zeeland.

D

en 4 Maart laatstleden kwam by my een Jonge.
ling, circa negentien jaaren oud, helmet met eene
oort van drooge Schur t ,
die zich meest aan bet lim chaam vertoonde, ook op zyne eene wang, zoo groot
als omtrent eene Zeeuw che Ryxdaalder. Hy verhaalV 4
de
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de my, veele laxeermiddelen en bloedzuivererde mid .
delen to hebben gebruikt , als een poeder uit Ni .rum,
Cremortart . lor . Sulphur., en Rhctbarler, amenge teld ;
ook eenige Kwikmiddelen, be taande uit de ~thyops, mi.
neral. met Sacchar . alb . gemengd ; ook eenige uitwendige Smeeringen, be taande uit de unguent. album Cam.
horatum , Minium en lllerc. praciprt . rubr. ; welke
ecepten by by zich had en my bet zien, zeggende
dezelve in Holland gebruikt to hebben , doch zonder
eenig e ect . Hier mede nog zeer weinig o niets ge .
vorderd zynde , vroeg by my om een middel ter ge .
neezing van doze zoo moeijelyke, lastige en onzienlyko
buidz ;ekte . Ik berichtte hem, op dat pas, geen Practyk to oe enen ; dat zulks myn teak o zaak niet was ;
clan dat ik hem een Doctor o Chirurgyn in deze Stad
aoude opgeven , daar by zich kon adres eeren . Dan
by meende dat hem zulks to kostbaar zoude uitkomen,
en wilde een middel van my hebben . My tond voor,
dat ik , in de maand October van 't voorige jaar, een
Ju rouw uit Gelderland by my in de Apotheek ge .
had had, die my een Recept van Pjllen, en een Reeept van een ocus (was ching) , had laaten gereed maken . wellcer bails in beide was de Hepar Sulphu .
r is , (van die twee voorlchri ten had ik copie gehouden .) Deze Ju rouw cheen ook eenige Schur t (Schabias) op 't aangezigt to hebben ; ook waren haare ban .
den daar van gansch niet vry . Ik maakte dezelve Re .
cepten voor lien Jongeling klaar , herhaalde dezelve
eenige keeren , berichtte hem naar myne gedachten
bet gebruik , en na verloop van drie weeken was bet
gevolg zoo gunilig , dat by my zeide , dat zyn las .
ig ongemak meer dan de hel t verminderd was . Ik
aaadde hem by die middelen to blyven, bet geen by tot
Circa hal de maand April deed , wanneer by volkomen
geneezen was .

YE]t-

DE PETTE IN REGEN TE RIO JANEIRO.

VERSLAG, WEGEN$ DE HETTE EN DEN REGEN TE
RIO JANEIRO ; QEDAAN DOOR DEN HEER SANCHES DORTA .

(Ontleend uit

de Memorias da Bcad. R . das Scientias
Lisboa. Vol . 1 .)

A

D

e Heer sANCHES DORTA, een Starrekundige in Por„
" tugee chen dienst , betoont, in zyne Weerkundige
Waarneemrngen, der Academie to Lis ahon medegedeeld,
eene vergevorderde kennis en groote naauwkeurigheid in
dat vak to bezitten, dear by nooit uit het ooge verliest
de natuurlyke betrekking, welke er plaats hee t tus .
chen den that des Dampkrings en de Starrekundige
om tandigheden, welke daar op invloed kunnen hebben,
De uit lag van zyn gehouden Weerkundig Dagboek
gee t by in Ta elen op, welke by vergelykt met an,
dere Ta elen van de a wyking der Kompasnaalde, en
den invloed der Maan tanden . Het Land, waar by dee .
ze Waarneemingen gedaan hee t, maakt dezelve hoogst
belangryk . Wy geeven bier onze Leezers de algemee ,
ne uitkom ten van iette en Regen, waar in deeze warme Gewesten bet meest ver chillen van die buiten dG
i eerkringen gelegen zyn .
in het lair 1782.
jioogtie Graad van Hette
8g
Laa, te
.
.
56 ;1
Ver chil ,
.
.
324
Hoeveelheid van Regen
47
Hoeveelheid der tiitwaas eining 37
Meerderheid van I egen
It
In den Jaare 1783.
j oog te Graad van Hett6 Laag te
,
Ver chil
Hoeveelheid van Regen
Iioeveeiheid der Uuwaas emlng
Meerdetlaeid van Regen
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8 February.
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SERIGT, WEGENS EEN GROOTEN EN VEEL TILdk
LENDEN ZEILSTEEN.
(Uit de Memorias da 4cad. R . das Scientlas de Lisbas .
Vol . 1 .)

D

e Heer DALLABELLA, eene menigte van Proe nee.
mingen opgeevende , gedaan om de wetten van
de Aantrekking des Zeil teens to bepaalen , welke by
telt, in de verdubbelde omgekeerde reden van de a .
itanden to bettaan , wanneer deeze kleinder zyn dan
twee duimen , maar dat 'er veele onregelmaatigheden
plaats hebben op grooter a tanden , gewaagt van
den Zeiltteen , door hem in deeze Proe neemingen gebruikt .
Die Zeil teen werd door den Keizer van China ten
ge chenke gegeeven aan JOANNES DEN V, Koning van
Portugal. De grootte is zeer naby n63 cubic duimen ;
de zwaarte 38 ponden , 7 en eeri ; once ; de peciique zwaarte 4055 . Op den 21 February 1781 hield
deeze Zeilteen eene zwaarte op van sO2 ponden en 7
oncen .
IERICHT , AANGAANDE DE NIEUWE UITVINDIN6EN VAN DE HEEREN RUMFORD EN VOGHT,
TOT HET IiESBAAREN DER BRANDSTOFFEN, VOORAL IN DE KEUKENS.

D

De Oorlog, die een zo aanzienlyk deel van Europa
ontru$t hee t, en die nog met zyne verwoestingen
voortgaat, is thans niet de eenig te gees el van het
menschdom . De openbaare elende is nog vermeerderd
door, eene algemeene chaarsheid van levensmiddelen ,
gedeeltelyk veroorzaakt door den oorlog, en voorts door
bet legt gewas van bet voorig jaar . Nog hee t zich
bier, op bet onverwagtst, voor de tweede maal , een
narde winter bygevoegd, welke, cinder anderen to Londen, eene ontzettende chaarsheid van brand to en hee t
veroorzaakt . Meer dan ooit hee t men, door deezen
zamealoop van rampen, het nut ondervonden van de
out .
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ontdekkingen des Graaven RUMFORD, om goedkoop
p ys to bereiden , en de kostbaare brandito en to be .
paaren . Byna in alle groote Steden van Europa hebben weldaadige men chen, op bet voorbeeld van hLt ten
dien einde opgericht Genoot chap to Londen , zich vereenigd , om edelmoediglyk hulp toe to brengen aan
de algemeene elende . De betierders der vooinaam te
Hospitaalen , en van andere openbaare Inrichtirgen ,
hebben zich gehaast om gebruik to maaken van des
Graaven bedenkingen en ontwerpen , welke by hee t
voorgedraagen in zyne derde en zesde wysgeerige Verhandeling . Op zyne beginzelen werkende , hee t men
groote zaalen met geringe kosten verwarmd, en gebruik
gemaakt van zyne goedkoope loupes , die met zo veel
voordeel , in de plaats der gewoone en duurdere voedaels, kunnen gebruikt worden . Zel s hee t men van de
Rum ord che oupes gebruik gemaakt tot bet voeden der
Rus i che troupes, welke zich thans op de Eilanden van
Jer ey en Guern ey bevinden , die daar over zo wel
voldaan zyn geweest, dat zy zich naauwkeurig hebben
laaten onderrichten , aangaande de beste manieren ,
om dezelve gereed to maaken, om ze dus cok in hun
vaderland to kunnen bekomen . De naam van RUMFORD, als van een der groote weldoeners der mensch .
heid, zal dus ook zel s tot in het hart van 't a geleen Rusland bekend worden, en de Armen van alle
ewesten zullen den man zegenen, die zo veel verligting aan hun lot hee t toegebragt .
In eenige laatere onlangs uitgekomene tukjes zyner
Verhandelingen hee t de verdien lelyke RUMFORD zich
voornaamelyk bezig gehouden met bet overweegen van
bet gebrekkig maakzel der Keukei s en Fornuizen ,
door eene betere inrichting van welke eene aanzienlyke
hoeveelbeid van brandtto en z )u kunnen worden bepaard . Te ens handelt by over een aantal misbruiken
in de Keukens, door welker verbetering insgelyks veel
voordeel zou kunnen worden behaald . Onder anderen
veroordeelt by ten terk ten de gewoonte,om,met groote
kosten, het water , waarin vleesch tot loupes gekookr
wordt, steeds in een that van heevige kooking to houden . Hy bewyst met voldoende proeven, dat men aan
hetzel de oogmerk kan voldoen , met bet water maar
even kookend beet to maaken, en hetzelve in dien graad
van hette to houden. met een klein vuurtje ; waardoor
m^n
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men dus de uitwaazeming van bet water meerendeels
belet, en Diet noodig hee t, 'er reeds koud water by
to doen, en dat weder, met meikelyke vermeerdering
van brand to e, aan de kook to brengen . Om op deeze wyze eene uitneemende oupe to kooken uit honderd
ponden vleesch, met driehonderd ponden water en eenige
andere ingredienten , hee t by maar negenentwintig en
drie vierde pond pynboomenhout,o zestien ponden }een .
kool, noodig ; verondertteld, dat de ketel geplaatst worde op een welrngericht ornuis, in 't welk men bet vuur
naar behooren kan be tuuren . Niet minder klaagt
de Schryver over de braad pitten , die door middel
van den took worden gedreeven, (Tournebroches a umde) als ver linders van onbedenkelyk veel vuur . Dan
daar deeze handgreep , buiten Engeland , weinig bekend is , zal bet onnoodig zyn , daar over rneer aan
to merken .
De keukens en haarden, van welke men doorgaans in
Engeland en in Duitschland gebruik maakt, zyn, volde waarneemingen van den Graa RUMFORD, ten
po g ten gebrekkig, omdat zy geheel open zyn, en dus
bet meerendeel der brandtto e onnut doen ver pillen in
rook en damp, tot nadeel te ens der gezondheid van
de bewooners dier vertrekken . Het a nig middel, om
dit to verhelpen , is bet maaken van ge looten ornui.
zen, voorzien met aschgaten en kleine choor teentjes,
die, door middel van chuiven, meer o minder geopend
kunnen worden, terwyl men, wanneer bet noodig is,
de warmte Dog kan aanzetten, door eenige togtgaten,
Zyn de ketels, van
gewoonlyk Registers genoemd .
welke men gebruik maakt , zeer groot , dan raadt de
Wysgeer aan , bet maaken van eene opening in bet
ornuis , boven den rooster, om de brandtto e door to
kunnen gooijen .
Aangaande de ketels en bekkens, van welke men in
eene op zyne wyze ingerichte keuken gebruik zal maaken,
gee t by de volgende aanmerkingen op . Het zel de ornuis kin dienen voor ketels van ver chillende grootte,
mits dat zy maar dezel de middellyn hebben ; de verchillende grootte wordt dan bepaald door de meerdere o
mindere diepte en hoogte . Wanneer een groote ketel,
o bekken, weinig diepte hee t, moet de bodem zeer
dun zyn , dewyl de Schryver hee t waargenomen, dat
bet vuur veel eerder dikke dan dunne bodems vernielt ;
iets
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jets wonderlyks , 't welk tot bier toe onbekend was.
Ieder ketel, bekken, pan, enz . moet een dekzel hebben
met een dubbelen bodem . Deeze dekzels moeten uit
blik gemaakt worden, omdat de Graa hee t waargenomen, dat bet blik de warmte beter hewaart dan alle andere metaalen . De ketels , enz . moeten alle genummerd zyn op derzelver buitenrand , c ;m to weeten tot
welk ornuis zy behooren : insgelyks moeten de ornuizen ook genummerd zyn , om alie verw ..rring voor to
komen . De a meetingen van de ornuizen en van de
ovens, gelchikt tot bakken o braaden, moeten volgens
de plaatzelyke om landigheden zeer ver chiLende zyn,
zo dat men daaromtrent Diet Ulan alre'neene regelen kan
rnededeelen .
Het best zal men zich dienaangaande
kunnen onderrichten , door gebruik to maaken van de
uitvoerige a beeldingen en plans der vnoinaamtle groote
keukens , welke de Graa RUMFORD zelve hee t gebouwd , en waar van by de be chryving hee t in het
licht gegeeven . De beste deer keukens is, volgens bet
getuigenis des bouwers zelven , die van den Baron
LERCHENVELD , Grootmeester der Keukens v .n den
Keurvorst van Beijeren, to Munchen . Er is Diets aan
ge paard, om deeze keuken gemakkelyk, net en aangenaam to maaken : met dat alles was de Kuk van den
Baron LERCHENVELD in den beginne maar inaatig
voldaan over de nieuwe inrichting , en bet had veel
moeite in, om hem to overtuigen van bet nut en de vourtrelykheid der nieuwe keukengereed chappen . Zo veel
vermogen oude vooroordeelen en gewoonten !
In zyne nieuwe groote keukens maakt de Graa RUMFORD een groot gebrwk van den rook, om daardoor
water tot ver chillende gebruiken beet to maaken, r
geen tot eene aanzienlyke bezuiniging der brand to err
vertlrekt . Ten then einde moet men zich zyne regels
eigen maaken , trekkende tot bet recht gebruik zyner
chuiven en registers, om vooral daardoor de to poedige verbranding en ver pilling der brand lo e voor to komen . Het is zekerlyk voor een Kok zeer gemakkelyk,
dat by, door bet gebruik van zodanige werktuigen, de
kragt van bet vuur oogenblikkelyk kan aanzetten o
verminderen . Doch bier toe is oplettend . en goedwilligheid noodig . Het is dus to vreezen , dat de Rumordlche vuurhaarden Diet gemakkelyk in de keukens
van byzondere lieden algeroeen zullen worden, en dat
der-

294

NIEUWE UITVINDINGEN.

derzelver gebruik zich voornaamelyk zal blyven bepaa .
len tot groote openbaare inrichtingen, in welke dagelyka
een groote voorraad van pyzen , met weinig kosten,
moet gereed gemaakt worden .
Het Patriottisch Gezel chap to Hamburg, aan het
welk de Armen zo veele choone inrichtingen ver cbuldigd zyn, hee t zich ook bezig gehouden met bet be .
raamen van middelen , om de duurte der brand to en,
door ver tandige maatregelen, draaglyker to maaken . In
het voorleden jaar hee t, op deszel s verzoek, een zyner
leden, de Heer VOGHT, een man, bekend, zo wel door
zyne men chenlie de , als door zyne uitmuntende be .
kwaamheden, dienaangaande ern tige onderzoekingen ge.
daan, en, na bet neemen van ver chillende proeven ,
hee t by een kagchel uitgedagt, en in zyn huts to Flot .
beck laaten bouwen , welke , met her noodig keukengereed .
chap voorzien, ten vollen aan de verwagting hee t vol.
daan . Deeze kagchels zyn reeds in meer dan zestig go .
meene wooningen in de Voortteden van Hamburg aanomen, en kunnen voor minder dan dertig guldens
ollandsch gebouwd worden : terwyl eene huishouding
de hee t der brandtto en, die zy anders henoodigd is,
daar door be paart. Om het gebruik deezer kagchels
nog algemeener to maakcn, hee t de Heer VOGHT aan
zyne medeleden her voor l;el gedaan, om een van deeze
kagchels to doen plaatzen in cen der openbaare vertrekken van een der aanzienlyk l:e Hamburg che Godshuizen, en te ens gratis een bericht uit to deelen, aangaande de groote voordeelen deezer inrichting, met aan .
bod eener belooning voor een ieder, die zal kunnen
goedvinden, om, binnen Hamburg, zodanig eene kagchel in zyn huis to doen plaatzen .
De Heer VOGHT, verlangende om bet nut zyner vinding niet alleen tot Hamburg to bepaalen, hee t eene
uitvoerrge be chryving zyner uitvinding medegedeeld
aan den Graa RUMFORD, welke hem, in een Brie van
17 July 1799, betuigd hee t, dat by nog nooit iets zo
voortre elyks van then aard hee t gezien . Het is to
boopen, dat de Armen, door de vereenigde poogingen
deczer twee uitmuntende Geesten, eerlang zo gelukkig
zullen zyn, om in hunne hutten een gemak en genoegen
to kunnen genieten, 't geen hun voorheen geheel on.
bekend was .
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KORT BERICHT, AANGAANDE STEVEN MONTGOLFIER .

~e beminnaars van Kon len en Weeten chappen be .
iJ treuren thans bet verlies van STEVEN MONTGOLFIER, een dier beide Broederen, aan welken wy de
uitvinding der Luchtbollen to darken hebben . Hy tier
onlangs to lnnonai, zyne geboorteplaats , in den ou .
derdom van ongeveer twee-en-vy tig jaaren, en eindigde
dus de loopbaan vat. cen leven , roemryk door een
aantal van nuttige uitvindingen . Gebooren uit een gelagt , vermaard door chranderheid en kunde , wydde
by zich, ter vroeger uuren, toe aan de beoe ening der
Werktuigkunde en der Scheikunde, vooral om daar van
nut to trekken, tot het verbeteren der konst van bet
papier maaken, waar in by groot belang had, als zyn.
d e bezitter en directeur eener groote Papiermaakery .
Ras deed by ver cheiden ontdekkingen, die Diet weinig
tot verbetering zyner konst dienden ; zo door bet daartellen van nieuwe en gemakkelyke werktuigen , als
door bet uitdenken van zekerder en gemakkelyker handgreepen. Onder anderen was by de eer te, die in Frank .
k bet zogenoemde papier velin bereidde, bet Been de
Fran che Boekdrukkeryen tot een zo hoogen trap van
volmaaktheid hee t gebragt, en dat voorheen alleen iu
de Vereenigde Nederlanden wierd vervaardigd .
In gemeen chap met zyn' Broeder JOSEPH MONTGOLFIER, den metgezel van alle zyne onJerzoekingen, een
man insgelyks van byzondere verdien ten , en die nog
in leven is, deed by die wonderlyke ontdekking der
Luchtbollen, welke den nayver van alle andere Natien
opwekte : eene uitvinding, die bet men cheiyk vernu-'s
eere aandoet, en die be chouwd mag worden als een
nieuw middel, ge chikt om de magt van bet menschdom uit to breiden , en den cirkel zyner kennis e to
vergrooten . Anderen hebben, 't is waar, nieuwe luchtzoorten voor de Luchtbollen uirgevonden, die nog iigter zyn dan de verdunde lucht des dampkrings : dart
bier door zyn zy niet geworden de uitvinders, maar
alleen de verbeteraars eener groote uitvinding, die reeds
v6dr hen was gedaan.
Dee-

.g6 BERICRT, AANGAANDE STEVEN MONTGOLF EL,
Deeze glansryke uitvinding ga traks aanleiding tot
cenige belangryke proeven , die niets gemeen hebben
met die , welke by herhaaling in onze dagen zyn genomen , zonder eenige nuttige inzichten ; waarom zy
alleen den naam verdienen van ydele 'chouw pelen .
jammer is bet geweest, dat bet de Gebroeders MONTGOLFIER aan genoegzaame middelen ontbrak, om die
proeven in bet werk to tellen, door welke zy hoopten
middelen uit to vinden, om de Luchtbollen to be tuu .
ren . De reeds toen aanwezende verwarring der Fran .
che geldmiddelen liet der toenmaalige Regeering niet
toe, hier aan veel gelds to be teeden, Dit was denkelyk ook de reden, dat de Uitvinders door bet Ho alleen beloond wierden met eenige titels, die thans zonder eenige waarde zyn . Even weinig hebben zy eene
gepaste belooning ontvangen onder bet Republicainsch
Be tuur , choon hunne uitvinding voor hetzelve van
groot nut is geweest. De overwinning van Fleurus, tot
welke bet gebruik der Luchtb,)lien zo veel hee t toegebragt, hee t zel s niets kunnen bybrengen om onze
Wysgeeren uit de vergetelheid to trekken : terwyl
zy , die van deeze uitvinding , tot verdediging buns
Vaderlands , hebben gebruik gemaakt , daarover de
gedagten der Heeren MONTGULFIER niet hebben ingeroepen .
Het eenige voordeel, 't welk STEVEN MONTGOLFIER
van zyne uitvinding trok, was, dat by daar door in ken •
nis geraakte met veele der uitmuntend te mannen van
zynen tyd , onder welke onder anderen verdienen genoemd to worden MALESHERBES , LAROCHEFOUCAULT
en LAVOISIER .
Deeze uitmuntende mannen , eerst
met MONTGOLFIER. bekend geworden door de uitvin .
ding der Luchtbollen , geraakten ras tot kennis zyner overige menigvuldige deug,ien en bekwaamheden .
Zy looten met hem eene vertrouwelyke vriend hap ,
die niet dan door den dood wierd ontbonden,
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CROMWEL, Protector van Engeland .

(Medegedeeld door den Heer
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R . ARRENBERO,

to Rotterdam )

choon een man van burgerlyke
a komst, hee t zich zoo berugt gemaakt door zyne
zonderlinge bedryven, dat dezelven een onderwerp voor
de vermaard l;e Historie chryvers geworden zyn ; en geen
wonder! een man, die reeds veertig jaren oud was geworden, eer zyn naam bekend werd, wist zyn wettigen Koning op bet ichavot to brengen , bet hoo d to
doen a laan, en vervolgens bet koninglyk gezag, on .
der den naam van Prot&tor, op zich zel to doen overbrengen .
Zyne openbare daden en bet voorgevallene onder z y .
ne regering zyn genoeg bekend ; doch by uitheem che
Schryvers vindt men egter nog eenige byzonderheden
betreklyk dien Protector, welken eenig nader licht omtrent zyn karakter ver preiden , en doen zien , welk
een invloed dikwils een enkel per oon toevallig op eene
gan che Natie hebben kan .
Na dat CROMWEL, in bet jaar 1612, een veldtogt in
de Nederlanden , onder bet bevel van Puns FREDERIK
HENDRIK, had bygewoond, en in Engeland terugkwam,
il:ond by in beraad, o by een Kerklyke o een Krygsman zoude worden , en werd bet naderhand beiden ;
dan terwyl by zich bier over beried, kreeg by gelegenheid , om , onder den naam van Theologant , in
dienst to geraken by den Heer WILLIAMS, destyds Bischop van Lincoln ; doch die Prelaat edert ontdekt
hebbende , dat CROMWEL een l:erk aanklever was van
de gevoelens der Puriteinen , de ge lagen vyanden van
bet Bis choplyk be l:uur, zette by hem uit zyn dienst,
en dit was de oor prong van CROMWELpS ortuin ; want
bet Parlement zich op dien tyd reeds tegen de Koninglyke en Bis choplyke regering verklaard hebbende ,
kreeg CROMWEL, door zyne vrienden in bet Parlement,
welhaast, als Predikant , eene aanzienlyke landplaats ,
en 'er zyn in Engeland nog predikatien voorhanden ,
welken by opgeteld hee t ; doch toen Koning KAREL
de I de Stad Hull belegerde , bega CROMWEL zich
X
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derwaart, en hielp die Stad, in hoedanigheid van vry .
williger , tegen den Koning met zoo veel dapperheid
verdedigen, dat het Parlement hem niet alleen een gechenk deed van zesduizend kroonen, maar ook tot den
rang van Kolonel verhie , en hem edert, zonder eenige andere rangen bekleed to hebben , de waardigheid
van Luitenant-Generaal opdroeg .
Zoo dra by tot dien post verheven was , maakte by
eene oort van verbindtenis met de Kolonels van zyn
Leger, welken vervolgens to amen aan panden, om den
toenmaligen Opperbevelhebber o to zetten , en CROMWEL in zyne plaats aan to tellen .
Toen by vervolgens had weten to bewerken , dat Ko.
ning KAREL verwezen werd om onthoo d to worden,
zag by , met zyn Schoonzoon IRETON, de uitvoering
van dat vonnis aan, uit een klein ven ter in bet bankethuis van bet paleis to Whitehal . SPENCE verhaalt ,
in zyne Anecdotes, dat men, eenige nagten na den dood
des Konings, een man in bet wit gekleed, en zyn aangezigt met zwart loers bedekt, en die men onder telde
dat CROMWEL was , het dek el van de kist van dien
Monarch had zien opligten, en na bet lyk eenigen tyd
bezigtigd to hebben , in bet henen gaan, tegen de zy .
lien gezegd had : droevige noodzaaklykheid!
Na den dood des Konings vermeerderde de magt van
CROMWEL van dag tot dag, waar tegen zich niemand
dur de verzetten .HetParlmnhisoeg n
ven hebbende, ging by, op zekeren dag, naar die vergadering, en (meet , by bet inkomen , zyn horologie
tegen den grond aan duizend tukken, zeggende : zoo
zal ik u ook verbryzelen . Op een anderen tyd in bet
Parlement komende , en den vergulden Scepter , voor
den Spreker van bet Huis, op de ta el ziende leggen ,
zeide by tegen een van zyne volgers : neem dat narretuig maar weg ; en joeg vervolgens alle de Leden , na
bun veelvuldige verwytingen gedaan to hebben , het
Huis ult, en plaat te zich aan de deur, daar zy alien,
hem een voor een voorby gaande, eene diepe buiging
voor hem maakten ; doch een dier Leden , dit niet
goedvindende, ging hens voorby met den hoed op bet
hoo d ; maar CROMWEL rukte hem den hoed a , en
meet dien tegen den grond . Ik zal u leeren, zeide by,
my to eerbiedigen .
liet tond dus aan CROMWEI. , die nu reeds 21 de
magt
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magt in handen had, oin zich Koning to laten maken ;
ook wil men, dat by bet in de daad van zins was ;
doch daar bet hem door zyne vrienden, en byzonder
door den Heer CALAMY, een Predikant onder de Disenters , met wien by gemeenzaam verkeerde , terk
ontraden werd , en by ligt vooruitzag , dat dit hem
nog meer vyanden zoude verwekken, nam by ten laat .
ten bet be luit, om, onder een anderen naam, zulk een
volltrekt en willekeurig gezag to oe enen, als by wel
wist , dat zyne Natie in geen Koning konde dulden .
Toen ook naderhand de Mar chalk van VILLEROY aan
LOCICHART, Ambas adeur van CROM WEL aan bet Fran .
che Ho , vroeg : waarom zyn Meester den tytel van
Koning niet had aangenomen ? Orn dat by ons Engel.
chen, ga by ten antwoord , wel de magt en vaorrech .
ten van een Koning bepaald zyn, maar niet die van
een Protector .
Zoo dra by, in hoedanigheid van Protector, de Rege .
ring aanvaard had, zond by zyn a beeld el aan CuRrs.
TINA, Koningin van Zweden, die de eer te was, welke
hem in de waardigheid van Protector der drie Koningry.
ken erkende ; ook zonden edert genoegzaam alle de Souvereinen van Europa Ambas adeurs aan hunnen Broeder
CROMwEL, en de Kardinaal MAZARIN joeg naderhand,
om hem to behagen, de beide Zoons Van KAREL den I
uit bet Fran che Ryk ; de Fran chen deden zel s nog
meer, zy veroverden voor hem de Stad Duinkerken en
zonden hem de leutels, en na zyn overlyden nam bet
geheele Fran che Ho den rottw aan, over een man,
die nog maar weinig jaren to voren een huisbediende
van den Bis chop van Lincoln geweest was .
Gedurende den tyd, dat by bezig was om zyn oog .
inerk, ter verkryging van de oppermagt, ter uitvoer to
brengen, vertoonde by den Godsdien tige ; by had altyd een Bybel by zich, en de meeste van zyne O i .
cieren in zyn Leger hadden aan hunne zadels een Nieuw
Testament hangen : ook ontbrak bet niet aan Geestelyken, die hem, in hunne leerredenen, by Mozes, Jo .
ua en Gideon vergeleken ; doch toen by ProteEor ge .
worden was, maakte by weinig werk van bet middel,
door welk by de groote man geworden was ; zel potte
by 'er mede ; want op zekeren tyd met zyn Schoonzoon
IRETON , FLEDWOOD len ST . JEAN IUStig zittende to
drinken, tond 'er in zyn voorkamer eene Deputatie van
X 2
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de Presbyteriaan che Kerk, om gehoor by hem, te wag.
ten ; doch by zond hen weg, en liet zeggen : dat by bezig was den Heere to zoeken ; waar mede men in then tyd
gewoon was to kennen to geven , dat men bezig was
met bidden . Toen by ook naderhand eene Vloot, tot eene
heime onderneming , liet uitrusten , kwam 'er een
weeper
by hem, die de onvoorzigtigheid had to zeggen,
g
dat de Heere wilde weten, werwaart die Vloot be temd
was . De Heere zal bet weten en gy ook , ga CROMWEL
hem ten antwoord, on ter tond aan de bel trekkende,
kwamen 'er eenige oldaten binnen, welken by beval
om then knaap ter tond aan boord van de Vloot to
brengen .
Maar zonderling is de Anecdote, die een ongenoemd
Schryver van hem verhaalt . „ Gedurende den tyd
„ (zegt by) dat bet Parlement , in 1657 , CROMWEL
„ aanzette om de Kroon en den tytel van Koning aan
„ to nemen , arbeidde Lord BROGHILL, die edert den
„ tytel van Graa van ORERY verkreeg, heimlyk aan
• een huwelyk tus chen Ju rouw FRANCINA, de jong„ te Dogter van den Prote6tor , en Koning KAREL
„ den II, die destyds buiten 's Lands, als een balling,
• omzwier . Het goed oogmerk van den Lord nROG„ HILL was om den wettigen er genaam van de kroon
• to her tellen. Dees Lord, die cen vertrouweling van
„ CitOMWEL was, wist zel bier op de toe tetnming
• van Koning KAREL to verkrygen, die hem ten terk„ ten verzogt de onderllandeling door to zetten . Lord
„ BROGHILL begon bet werk met de Vrouw en Dogter
• van cROMWEL Zvn ontwerp maaklyk to maken ; ver .
„ volgens deed by bet gerugt van bet voorge telde
„ huwelyk overal ver preiden, ten einde den Protector
• 'er to gemaklyker in to doen bewilligen . Kort daar„ na , op zekeren avond, zich met den Prote&or alleen
„ bevindende, en door hem gevraagd zynde , o by Diets
„ nieuws gehoord bad? zeide BRUGHILL : la, ik heb
• een zeer vreemde zaak gehoord, die evenwel to wen~, chen was dat waarheid mogt wezen . Lhat is toch,
• vroeg CROMWEL , die zaak , welke zoo vrecmd is en
• to wen chcn was ? BROGHILL, een tydlang gewei• gerd hebbende bet to zeggen , zeide hem einuelyk
• men verzekei t , dat gy uwe Dogter Fit ANGINA Zult
„ uittrouwen aan KAREL , en hem, onder zekere voor• waarden , op den troon her tellen. En was zegt men
„ van
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van dat nieuws ? vroeg CROMWEL . Ydereen, her .
„ nam BROGHILL, is 'er verblyd Over, en hoopt maar,
„ dat bet geen valsch gerugt zal wezen . En wat zoudt
„ ay my raden P zeide de Protector, onderwylen zyn
• vertrouweling terk aankykende , die hem ten ant .
• woord ga , dat by, naar zyne gedagten, niets beter
• doen konde , want dat dit huwelyk hem voor bet
• vervolg tegen alle gevaarlyke ondernemingen in vei• ligheid zoude tellen .
„ CROMWEL cheen, door dit gezegde, uitermaten
• getro en to wezen , en na zeer chielyk zyn kamer
• ver cheidenmaal op en neder gewandeld to hebben ,
• verzogt by eindelyk aan BROGHILL, dat by hem eens
• de redenen wilde mededeelen , waarom by hem zulk
• een raad ga . BROGHILL bragt daar op den Protecor onder het oog, hoe weinig taat by konde maken
• tor
,,
op de getrouwheid van zyne aanhangers , die men
„ west dat gereed waren om tegen hem op to taan en
• hem to verlaten ; dat zyn toe tand niets minder dan
• gelukkig was , dewyl by a hing van eene menigte
• men chen, die , om dezel de reden , welke hen be .
„ wogen had hem to verhe en , hem ten eenigen tyde
• van zyn post zouden ver tooten ; dat , aan den ande• ren kant, KAREL, wien reeds zoo veele rampen be• jegend waren , om uit de balling chap en de onder• drukking, onder welke by lee de, to geraken, waar• chynlyk alle de voorwaarden , die men van hem
• wilde vorderen, zoude onder chryven ; dat by, voor„ al als zyne Dogter FRANCINA kinderen kreeg , als
„ Schoonvader van den Koning , op eene vreedzame
• wys, een groot gezag zou kunneu oe enen, en zich
„ buiten bereik bevinden van alien, die iets tegen hem
• wilden ondernemen .
„ CROMWEL, deze redenen, met zeer veel oplettend• heid, aangehoord hebbende, zweeg eenigen tyd til ;
„ dock toen op taande , en met groote tappen door
• zyn kamer gewandeld hebbende , zeide by : Neen ,
• KAREL ZOU my den dood van zyn Fader nooit ver• geven.
,, Lord BROGHILL deed egter nog alle mooglyke po .
• gingen om in onderhandeling to geraken, doch kon
• CROMWEL nimmer van zyne opgevatte vrees a bren• gen, die edert aan alien , die hem over dat huwelyk onderhielden, ten antwoord ga : dat hei onmoog» 11 e
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lyk was, dat, indien KAREL op den troop genet word,
by de beledigingen , die men hem aangedaan had,
en den dood van zyn Fader, zoude vergeten en ongc .
wroken laten.
„ De Prote&or blee dus onbeweeglyk, en bet ontwerp van den Graa ORERY blee teken, wat moeite
de Vrouw en Dogter van CROMWEL ook deden om
bet ter uitvoer to brengen ."
CROMWEr, bragt den laat ten tyd zynes levens in
wroeging en ge tadige vrees voor zyne per oonlyke veiligheid door . PROVOST BAILLIE, die zich ten tyde van
OLIVIER'S dood in London beyond, chry t : „ de Pro• te&or was voornemens om zyne kinderen to bezor• gen , doch de dood overviel hem, eer by een testa• meat konde maken, en by had rog maar even bet
• vermogen om zyn wil mondelyk to kennen to ge• yen , in tegenwoordigheid van THURLOE en GOOD-

•

WIN .
CROMWEL

tier eindelyk den 3 September 1653 ,
na ruim vier jaaren den tytel van Prote&or gedragen
to hebben . Na zyn dood geraakte alles in verwarring .
Zyn Zoon RICHARD, die hem in de waardigheid van
Prote&or opvolgde, had daar toe noch veritand noch
bekwaamheid, maar daarenboven was by zeer zagt van
aart, en had een a keer van bloedvergieten ; by zou zich
zelven in zyt e waardigheid nog hebben kunnen handhaven, indien by had kunnen be luiten om vier hoo den
van zyne tegenparty den hals to breken ; doch hier toe
wilde by niet ver taan . Hy lrond, zonder weerzin, bet
Prote&oraat o , bega zich op bet land, om aldaar als
een vergeten burger to leven, en tier in den hoogen
ouderdom van go wren .
Het was niet to verwonderen, dat de Engel che Natie zoo ras verzadigd was van alle de nieuwigheden
van bet Prote&or chap, met welk zy in bet eerst zoo
veel ophad : want bet geheele ge chil tus chen den
Boning en bet Parlement was ont taan over eene belasting van tweemaal honderd duizend ponden terlings ;
doch CROMWEL brat de Natie op eene vermeerderde
koste van twee mililoenen jaarlyks, en vond, toen by
tan de Regering kwam, agtmaal honderd duizend ponden gereed geld in de kas van bet land, maar liet
by zyn terven die kas met een chuld van twee
milliuenen en vy honderd duizend ponden bezwaard .
Na
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Na vele party chappen en oneenigheden , waar door
bet Ryk op den oever van deszel s ondergang gebragt
was , werd eindelyk bet Koning chap her leld , en de
Zoon van den onthalsden Koning, under den naam van
ICAREL den II, tot den troon van Groot-Brittanje ingeroepen .
De Schryver der Anecdotes o ome di tinguished Perons zegt, dat bet nog hedendaags eene oude overlevering in Schotland is , dat door een oopje brandewyn
de he rtelling van KAREL den Il bewerkt werd . Hy
verhaalt , dat de Generaal MONK, die zich altyd uiterlyk als een yverige Parlementsgezinde gedragen had,
doch in zyn hart voor de Koninglyke Regering was,
en die in Schotland bet opperbevel over bet Parlements - Leger voerde , van tyd tot tyd brieven en
orders van bet Parlement ont ing door een Staten-Bo •
de, welke daar door in Edinburg bekend was geworden . Een Sergeant van den Generaal MONK , op zekeren dag , door die Stad gaande , ontmoette then Bode, aan wren by vroeg , o by brieven aan den Generaal gebragt had ? doch hier op ten antwoord g even .
de , dat by 'er geen voor den Generaal , maar wel
een voor den Gouverneur van bet Kasteel gebragt had,
verwekte dit by den Sergeant eenige agterdogt , die
daarom den Bode in een kroeg bragt, daar by hem een
glas brandewyn chonk, bet welk door een tweede en
derde gevolgd werd ; zoo dat de Bode dronken gewor .
den zynde, de Sergeant daar door gelegenheid kreeg
om hem den brie to ont ut elen , welken by ter(tond
by den Generaal bragt . MONK, dezen brie geopend
hebbende , vond daar in cene order aan den Gouverneur van bet Kasteel, om hem gevangen to nemen en
naauw op to luiten , (hebbende bet Parlement waarchynl) , k de lugt gekregen van zyne heimlyke denkwys ;) doch by droeg wel zorg, dat die order niet ter
uitvoer gebragt werd , maar loeg ter tond met zyn
Leger naar Engeland op weg , alwaar by bewerkte,
dat bet oude Parlement ontbonden , en een nieuw .,
meest uit Koningsgeainden be laande , beroepen werd ,
bet welk vervolgens Koning KAREL op den troon riep,
en dus werd MONK de hertleller der Koninglyke waardigheid .
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(Vervolg van bl. 25I.)
7n Port de Fran ais zyn de Honden de Unige Die-

l ren , met welke de Inwoonders eenige gemeen chap
ter zamenleevinge onderhouden. Drie o vier tre t men
'er doorgaans in elke hut aan . Deeze Honden zyn
klein , en gelyken meest op den Schaaherders - Hond
by BUFFON . Zeldzaam bla en deeze Honden, maar
laan een geluid als dat van den Bengaal chen Yakhals (*) . Zy zyn zo wild en woest, dat zy tot andere
Honden , ten deezen opzigte , in dezel de evenredigheid l:aan als hunne Meesters tot be chaa de Volken .
De Mannen doorbooren bet kraakbeenagtig gedeelte
van ooren en neus, en bangen daar in veelerhande
kleine cieraaden : zy maaken chrappen op hunne armen
en borst met een zeer cherp nydend werktuig, 't geen
zy aanzetten met bet op bunne tanden als op een ileen
to lypen : deeze tanden zyn tot bet tandvleesch toe a gvld ; ten then einde bedienen zy zich van een zandeen , gerond in de gedaante van een tong . Zy gebruiken oker, roet, en lood lo e, gemengd met traan,
om bun gelaat, en bet overige des ly s, op eene chrik•
baarende wyze to be childeren . Wanneer zy geheel gekleed zyn , hangt bet hair in voile lengte , als bepoederd en be tooken met bet dons van zeevogelen ; dit is
hunne groot le weelde, en mis chien alleen bewaard
voor
(*) De Bengaal ct, e Yakhals is een wild, vleeschvreetend
en gevaarlyk Dier, veel van den Hond en Wol hebbende ;
dezelve is aleeween in A ro, bla t gelyk een Hond in den
n-gt , maar nict met die erkte van geluid : de huid is geelagt g, en levert een yn bout uit . Fr. Uitgeever.

SOS
.
chouders
zyn
en .
voor de hoo den der Familien Dc
kel bedekt met een beestenhuid ; bet overige des ly s
is volttrekt naakt , uitgenomen bet hoo d , doorgaans
bedekt met een kleinen hoed , niet onaartig van troo
gevlogten ; doch zomtyds zetten zy op bet hoo d tweehoornige bonetten van arendsvederen, en zel s geheele
beerenkoppen , binnen welke een houten hoo ddekzel
zit . 'Er is eene groote ver cheidenheid in deeze hoo dcieraaden ; dan bun voornaame doel in alle dezelve
chynt to weezen om zich ver chriklyk to maaken ,
mis chien om hunnen vyanden ontzag in to boezemen .
Eenige Indiaanen hadden geheele voor chooten van
Ottervellen , en de doorgaande kleeding van een groot
Opperhoo d was een chort van een getaande Elandshuid , geboord met een ranje , zamenge teld uir beestenhoeven en vogelbekken , welke , wanneer zy danen , bet geluid van eene oort van bellen nabootst.
Die zel de oort van kleeding is zeer wel bekend onder
de Wilden van Canada en de andere Volken , die de
Oostlyk te deelen van America bewoonen .
Nimmer zag ik eenig tatooneerzel dan op de armen
van eenige weinige Vrouwen , die eene gewoonte hebben aangenomen , welke haar allera zigtigst maakt, en
die ik naauwlyks zou hebben kunnen gelooven dat
bettondt , was ik 'er geen ooggetuige van geweest .
Alle Vrouwen, zonder uitzondering, hebben de onderlip tot den wortel van bet tandvleesch , ter geheele
wydte van den mond , opge needen ; zy draagen eene
oort van houten bal , die tegen her tandvleesch aan
rust , welke aan deeze ge pleeten onderlip ten teunzel
dient, derwyze dat her benedengedeelte van den mond
tus chen de twee o drie duimen uit teekt . Dit is een
der wan chiklyk te modes, welke de wereld ergens oplevery . De Jonge-dogters hebben alleen een naalde door de
benedenlip teeken ; het draagen van bet bovengemelde
andere mondcieraad, zo als hit bier be chouwd wordt,
is alleen her voorregt van getrouwde Vrouwen . Wy
Walden deeze, eene enkele keer, over , om dit cieraad
o to leggen , waar toe zy noode bewilligden ; zy betoonden zich bier over zo verlegen, en maakten dezel de gebaaren, als eene Europi che Vrouw, wanneer men
de borst ontbloot. De onderlip viel by dit wegneemen
op de kin neder, en die vertooning was niet bevalliger
dan de voorgaande.
Dec .
X 5
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Deeze Vrouwen, in de daad de a zigtig le en walchlyk te op den geheelen aardbodepl , bedekt met tinkende beestenhuiden , dikwyls onbereid om 't ly gelaagen, konden egter den lust der omhelzinge by zommigen opwekken ; daar aan to voldoen , hadt niet weinig moeite in . By den aanvange gaven zy veel tegenzins , en door hunne gesten to kennen, dat zy gevaar
van hsar leeven liepen ; doch, door ge chenken overgehaald , hadden zy 'er niet tegen , dat de Zon getuige
was van dit hun bedry , en weigerden volttrekt , zich
in eenig houtgewas to gaan ver chuilen . --- Ik moet
bier by aanmerken , dat de Zon ongetwy eld de God.
heid deezes Volks is ; veelmaalen torten zy voor dezelve hunne gebeden uit ; doch ik be peurde geen Tem.
pels , geen Priesters , noch eenigen voetttap van gezetten openbaaren Eerdienst .
De ly sge talte deezer Indiaanen komt de onze zeer
naby . Hunne gelaatstrekken zyn zeer onder cheiden ,
en geeven geen byzonder character to kennen , dan alleen in de uitdrukking banner oogen , die nimmer een
enkelen lraal van gevoelige tederheid uitgeeven . De
kleur van hun vel is zeer dorker, ont taande uit bet
geduurig hlootge teld weezen aan de lugt ; de Kinderen
zyn , by de geboorte , zo blank als de onze . Hun
baard is minder zwaar dan die der Europeaanen ; dan
egter genoegzaam, om allen mogelyken twy el, dat zy
een baard hebben , to verbannen . Het begrip , dat
de hnericaan che Indiaanen baardloos zouden weezen,
is eene al to ligt aan- en overgenomene dwaaling . Ik
heb gebooren Indiaanen gezien van Nicuw Engeland , Canada, 1lcadia en Hudlons - Baay , en onder
die ver chillende Volken ver cheide Mannen met baarden aangetro en ; 't geen my doet denken, dat de baardloozen, die wy ook aantro en, de gewoonte hadden orn
den baard met wortel en al uit to trekken .
Hun
lichaamsge tel is zwak ; ik geloo , dat de minst terke order onze Matroozen , in bet wor telen, den terkten Irdiaan zou hebben kunnen meester worden . Eenigen zag ik 'er, wier gezwollen dyen tekens opleverden,
als o zy aan de Scorbut onderheevig waren ; doch hun
tandvleesch was in zeer goeden taat. Ik twy el egter
zeer , o zy wel tot eenen hoogen ouderdom opklimmen . Ik zag maar gene enkele Vrouw, die zestig jaaren cheen bereikt to hebben . Zy genoot geen voorregt
hoe-
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hoegenaamd, en moest met andere van haare Sexe arbeiden .
Myne Reistochten hebben my in ( iat ge teld om vergelykingen to maaken tus chen onder cheidene Volken ;
en ik dur zeggen, dat de Indiaanen van Port de Fran .
ais geen Exquimaux zyn . Zy hebben blykbaar cen
gemeene a komst met alle de bewo :rnders van bet b,nnen te van Canada en de Noordlyk te deelen van Ancrica .
De Exquimaux zyn van de andere Indiaanen onder .
cheiden door een zeer byzunder voorkomera en,vol trekt
ver chillende gewoonten . Het voorkomen cheen my
toe eene groote gelykheid to hebben op de Groenlanders . Zy bewoonen de kust van Labrador , Hud ons .
Straat,, en een landhoek, zich in 4merica uit trekkende
tot bet Schiereiland Alashka . 'Er valt veel twy els,
o dit Volk oor pronglyk nit Groenland o Ajiia'komt ;
het is zeker vrugtloos, bier over in ge chil to treeden,
naardemaal bet lak nitnmer tot voldoening zal kunnen
worden opgelost . Genoeg is bet to zeggen, dat de Exquimaux een Volk uitmaaken, meer op vis chen, dan op
jaagen, ge teld ; dat zy aan traan de voorkeuze - boven
bloed geeven, en mis chien boven alles ; rauwe visch
to eeten, is by bun zeer gemeen ; hunne Canoes zyn
altoos overtrokken met Zee-honden huiden . Zy zyn
zo zeer a gerigt op de zwemkonst, dat zy den Zeehonden, in dit tuk, maar weinig hebben toe to geeven ;
zy keeren zich in bet water om , met dezel de gemaklykheid als op Land en Zee leevende Dieren : zy hebben een aangezigt, 't welk na bet vierkante he t , k lei .
n e oogen en kleine voeten , een breede borst , en zyn
klein van ge talte . Geen deezer chara6ters chynen
overeen to komen met die der Inboorelingen van Port
de Fran ais ; zy zyn veel grooter, maager en niet terk,
en onkundig in bet zamen tellen van hunne Canoes ,
die gevormd zyn nit een uitgeholden boons, met plan .
ken aan de zyden .
Gelyk wy , vis clen zy door de rivieren met nets
ten o to zetten, o met de lyn . Op dit laat te zyn
zy zeer a gerigt . Zy maaken aan elke lyn cen visch
blaas vast , en werpen die in 't water ; van elke Canoe werpen zy dus twaal tot vy tien Jynen uit : wanneer de visch aan den hoek byt , geraakt de blaas in
beweegiug , en de Canoe vaart 'er been : twee man
kun-
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kunnen, in deezer voege, twaal o vy tien lynen op .
as en, zonder de moeite van dezelve in handen to
9ouden (*) .
Deeze Indiaanen hebben grooter vordering gemaakt
in de Kun ten dan in de Zeden ; zy zyn verder in
vlytbetoon, dan de Inwoonders van de Zuid-zee Eilanden . Ik zonder hier egter den Landbouw uit, die,
door den mensch tot t'huisblyven to verpligten tot verzekering van zyn be taan, en hem to vervullen met eene
vrees van het land, door hem bearbeid , verwoest to
zien, mis chien het beste middel is om zyne zeden to
verzagten, en hem ge chikt voor de gezellige zamenwooning to maaken .
De 1mericaanen van Port de Francais weeten yzer
to melten, koper to ineeden, bet hair van ver cheidenerlei dieren to pinnen, en, door behulp van de
naald,' met dit gaaren een wee zel to maaken , gelyk
aan onze tapyten : zy mengen in dit wee zel malle
treepen van Otterhuiden , 't welk aan hunne mantels
bet voorkomen gee t van de yn te zyden gewerkte to t . In geen oord der wereld kunnen hoeden en mandjes van riet met meer kunsts gevlogten worden ; zy maaken 'er aartige tekeningen op ; ook weeten zy draaglyk goede a beeldzels van men chen en dieren uit hout
en 'een to maaken . Zy leggen doozen met parlemoer
in, en geeven 'er eerie bevallige gedaante aan ; zy vervaardigen ook cieraaden van erpenten teen , waar aan
zy de gladheid van marmer weeten to geeven .
De aanvallende en verdeedigende Wapens der Bewooneren van Port de Francais zyn de Dolk , reeds bechreeven, een werp piets van bout, aan 't einde gehard
in bet vuur, o met een yzeren punt, naar den minderen o meerderen rykdom des eigenaars ; en, eindelyk,
boog
( •1
Zy laagen zeer wel in hunne Vis chery , welke
zy voortzetten op eene zonderlinge wyze . Zy aazen hunne
hoeken met eene oort van visch ; die tot den grond hebbende laaten zakken , maaken zy een lalaas, als een boey , vast
aan 't einde van de lyn ; oordeelen zy een blaas niet genoeg
zaam , zy voegen 'er een tweede by . Deeze lynen zyn zeer
lerk gemaakt van zenuwen van beesten . Edn man is genoegzaam om bet oog to houden op vy o zes van deeze
boeijen, enz . DixoN's Voyage. (Fran che Uitgeever.)
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bong en pylen, welke punten van koper hebben : niets
byzonder merkwaardigs hebben deeze boogen , en zyn
dezelve op verre na zo terk niet als die van veele andere Volken .
Ik vond onder de nuisteryen deezes Volks lukjes
geel Amber ; doch ik weet niet to zeggen o dit een
voortbrengzel buns lands is, dan o zy bet, even als het
yzer, van bet oude Vasteland ontvangen hebben, door
hunne zydeling che gemeen chap met de Rus en .
Reeds heb ik vermeld, dat 'er zeven groote Canoes
aan den ingang van de haven op trand lagen : deeze
Canoes waren vier-en-dertig voeten lang, vier voeten
breed en zes voeten diep . Deeze a meetingen maakten
dezelve zeer ge chikt om lange tochten to doen . Dezelve waren met Zee-honden huiden overtrokken , naar
de wyze der Exquimaux ; 't welk ons deedt denken,
dat Port de Fran ais als een Stapelplaats was aan to
merken, alleen bewoond geduurende den vischtyd . Het
dagt ons mogelyk, dat de Exquimaux uit de nabuurchap van de Shumagin-Eilanden , en van bet Schiereiland door Capitein coox cntdekt , hunnen handel zo
verre als dit gedeelte van America uitbreidden ; dat zy
bier yzer en andere goederen bragten, en te ens, met
voordeel voor zichzelven, Ottervellen medenamen, welke zy met alien vlyt overal op peuren . Het maakzel
en de gedaante van de daar chipbreuk geleden hebbende Canoes, en de groote menigte van Huiden, welke wy inhandelden, en die bier zou kunnen warden
opgedaan , om zq - aan vreemdelingen to verkoopen ,
chynen deeze gis ig to onderteunen, welke ik egter
niet zou waagen , ware bet niet, dat dezelve trekte ,
om, beter dan eenige andere, den oor prong to ontvou .
wen, hoe bet bykome, dat zy bier in 't bezit waren
van yzer en andere Europi che koopwaaren.
In 't voorbygaan heb ik jets gezegd van deezer Indiaanen gezetheid op bet peelen ; bet Spel, waar aan
zy zich met de groot te greetigheid overgeeven, is een
vol trekt Dobbel pel . Zy hebben dertig houten tukjes, elk onder cheiden gemerkt , gelyk onze dobbel teenen ; van deeze verbergen zy 'er zeven . Elk peelt op
zyne beurt ; en by, wrens worp bet naast komt aan
bet getal op de zeven verborgen tukjes gemerkt, is de
winner van den prys , om welken men dobbelt ; deeze
beilaat doorgaans in een tuk Yzers o een Byl . On .
drr
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der dit peelen zyn zy ernilig , tot bet droe geestige
toe . Nogthans heb ik bun by andere gelegenheden
hooren zingen . Wanneer het Opperhoo d by my aan
boord kwam om een bezoek o to leggen , roeide by
doorgaans zingende rondsom bet chap ; de armen , ten
teken van Vriend chap , kruislings boudende . Aan
boord komende, pcelde by eene Pantomime, die uit .
kwam op bet vertoonen van een lryd , op eene ver •
ras ing, o den doud . - Het Gezang , 't welk die
Pantomime voorgirg, was aangenaam en redelyk in
den toon.

(Het Vervolg ter cerstkomende gelegenheid.)
AANMERKINGEN, OVER HET GEBRUIK DER BOEKEN, TEN DIENSTE DER LETTEROEFENENDE
JONGELINGSCHAP .

(Ontleend uit Dr . cAIrsFLL's Lectures on Eesle ia tieal
Hijtory .)

de volgende Aanmerkingen meer byzonder
„„ S choon
ingerigt zyn tot de zodanigen , die zich op de

•
•
•
•
•

Godgeleerdheid toeleggen, en deezen onder onze Lee .
zers daar van dus byzonder gebruik kunnen maaken,
hebben zy eene wyder ttrekking, en kunnen door al .
len, die zich op eenig vak van Letteroe eningen toeleggen , met nuttigheid geleezen en met vrugt ge .
„ bruikt worden ."
Het is myn oogmerk, noch ten aanziene van dit vak
der Godgeleerdheid , de Kerklyke Ge chiedenis , noch
ten opzigte van eenig ander, u bet leezen eener groote
menigte van Boeken aan to pryzen . Niets valt gemaklyker voor eenen, die Les en gee t in deeze Weeten.
chap, dan den Studenten eene breede lyst op to geeven van Schryvers , die, met meer o minder roems,
ver cheide deelen daar van bearbeid hebben . Een hal
nur zou genoegzaam weezen om u de Tytels op to
geeven van meer Boeken , dan in uw geheelen lee tyd
zouden kunnen worden doorgeleezen . Ver cheide redenep
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nen doen zich op, welke my beweegen eer paarzaam
in dit artykel to zyn .
In de eer te plaats , is 'er in bet opgeeven van een
lange lyst van Boeken en Schryvers , in Boek by
Boek to voegen, Foliant op Foliant to tapelen , lets
a chrikkends , en den jongen Leerling ontmoedigends .
h et werk doet zich in eene onuitoogelyke uitge trektbeid op ; de zwaarigheden chynen onoverkomelyk.
Het werk , dat by to doen hee t , de zwaarigheden ,
welke by moet to boven komen, doen zich , in voile
grootte , aan zyn oog op . Dit gebeurt op een tyd ,
eer by zo veel gevoels hee t van de aantrekkelykheden der weeten chap, dat by 'er hartlyk toe gezind is ,
en bezield met bet voorneemen om bet werk door to
zetten, ondanks alle moeilykheden, welke hem voorkomen, en in weerwil van alle binderpaalen , welke hem
ontmoeten .
Het geleide der natuur to volgen, is, in dit opzigt,
De natuur bedekt de eer te zwaarigheid
ver beter .
met een cherm, waar door de tweede aan het oog onttrokken wordt ; de tweede vindt zich op dezel de wyze bemanteld , eer wy een derde ontmoeten ; en dit
gaat, op dezel de wyze, voort . By bet overtrekken van
cen bergreeks , als de .illpen o de Pyreneen , denkt
de reiziger, by bet naderen van elken bergtop, dat deem
ze de hoog te is ; en niet voor dat by denzelven beklommen he t, wordt by gewaar, dat by nog hooger
to klimmen hebbe . Dit zal hem herhaalde keeren wedervaaren . Nu ligt 'er dat voordeel in deeze trapswyze
opening van bet werk , 't geen ons to doen taat , dat
de tyd , welken by alreede be teed , dat de zwaarigheden, welke by reeds overwonnen hee t , de dringendie redenen opleeveren , om then tyd en arbeid niet
vrugtloos to koste gelegd to hebben, door als dan verderen arbeid to taaken . Hoe verder by vordert , hoe
meer gewigts deeze redenen krygen . En in deezer
voege zal remand , door bet behulp van aangroeienden
yver en vol tandigheid, met eere en voordeel, zegevierend a komen van eene onderneeming, welke by, waxen alle de zwaarigheden in den aanvange hem voor
oogen gekomen, nooit zou hebben aangevangen .
Een tweede rede voor deeze myne handeiwyze belaat in de groote ver cheidenheid van Studien , waar
in een Godgeleerde noodzaaklyk eenige bedreevenheid
moet

sit
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moet bezitten . Geen deezer kan, zonder dat by chade
aan zyne agting lyde, zonder nuttigheid to derven, door
hem verwaarloosd worden . Hoe grooter Du de vercheidenheid der Onderwerpen is in deeze Letteroe e .
ning, des to meer moet bet onderzoek in elk derzelven
vereenvoudigd worden , ten einde de Kweekeling niet
in verwarring kome , o zich zelven verlieze in eene
lastige overmaate van bezigheid , noch zich dermaate
bepaale aan een vak der hem noodige weeten chappen,
dat zulks al den tyd wegneeme, welken by noodzaak .
lyk aan andere vakken moet wyden . Hy moet gebragt
worden in elk gedeelte van dit wyduitge trekte land ;
de hoo dwegen moeten hem worden aangeweezen ; eene
volkomene kennis van elk derzelven is bet werk van
tyd , en de vrugt van zyn eigen vlytbetoon en onvermoeiden arbeid . - O , om onverbloemd to preeken, by moet van elk byzonder Artykel zyner uitgebreide Letteroe eningen , in then lee tyd , eenige alge.
meene denkbeelden opdoen : eene uitgebreide kennis
daar van to verkrygen, is veeleer bet werk van 's Menchen leeven, dan van de weinige jaaren, in de oe enplaatzen der Geleerdheid geleeeten . In deeze , gelyk
ook in andere Kun ten en Weeten chappen , wordt op
de Hooge choolen alleen de grond lag gelegd, en de
wyze van bouwen aangeweezen . De Student mag vervolgens bet gebouw zo hoog optrekken als zyne neiging en bekwaamheden toelaaten . Nu is bet myn oog .
merk , bier een breeden grond lag to leggen , waar
op , met den tyd , een grootsch gebouw kan gevestigd worden , choon ik legts weinig zal vorderen,
in bet optrekken der muuren, 't geen op een klein betek niet wel zou laagen , dewyl , in dit geval , bet
gebouw , hoe hoog ook opgerrokken, uit hoo de van
de engheid des be teks , gering en ongemaklyk zyn
zou .
Ik voer nog eene derde rede aan , waarom ik myne
Leerlingen niet verveel met hun eene groote ver cheidenheid van Boeken aan to pryzen . Jonge lieden vervallen maar al to gereed tot bet denkbeeld, dat leezen
en leeren 't zel de is , en dat een man , naar gelange
by meer geleezen hce t , ook des to geleerder is . Men
kan Been grooter misvatting begaan . Voedzel is noodzaaklyk tot lichaamsonderhoud, en, zonder een gepast
aandeel van 't zelve, kunnen wy noch gezondheid ge .
nie-
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behouden
.
Dan
nieten , noch terkte
wy zouden den
man niet voor welberaaden aanzien, die bier uit a leid .
de, dat een mensch, naar maate by meerder at, ook
des to gezonder en terker moest weezen . De onder .
vinding leert ons, in tegendeel, dat, wanneermen zekere
maate to huiten gaat , die lichaamsvolkomenheden, gezondheid en terkte, verzwakt worden door die eigen te
midielen , die , met maatigheid gebruikt, dezelve zou,
den in tand gehouden en vermeerderd hebben .
Dit zel de gaat volkomen door, ten aanziene van het
leezen, 't geen voedzel aan de ziel ver cha t . Het geheugen kan overlaaden worden in dit geval , gelyk de
maag in bet andere . Wanneer wy in beide to veel en
meer neemen dan wy kunnen verteeren, kan bet nooit
ten nutte gedyen . Men hee t voorbeelden gezien van
zulke helluones librorur, zulke Boekver/linders, die
veel gelykheids hadden met de Koeijen in Koning PHARAo's gezigte, die, naa de vette en welgedaane Koeijen
opgeeeten to hebben, even mager en ongedaan 'er uitzagen als voorheen .
't Is, in de daad, noodzaaklyk, dat wy leezen ; maar
bet is desgelyks noodzaaklyk, doch veel bczwaarlyker,
dat wy ons gewennen to denken . Vastbepaalde tyden
mo .-ten wy houden voor beide deoze verrigtingen ; dan
tot bet laat te mrieten wy in 't byzonder onze beste
poogingen veelvuldige maalen inrichten . Ten deezen
Bide weet ik geen bettr hulpmiddel, dan dat wy ons in
de noodzaaklykbeid brengen, om , omtyds in ge prekken, omtyds in ge chri te, onze gevnelens nit to drukken over de onderwerpen, waar van wy geleezen hebben .
Het gebruik , 't geen de Student maakt van bet
voedzel der ziele , hee t veel overeenkomsts met bet
geen herkaauwende dieren van bet genuttigd voedzel
maaken . Zy werpen bet weder op, en hebben 'er ten
tweeden maale genot van, met meer voordeels dan de
eer te reize . Gelykt deezen in die byzonderheid ; herkaauwt menigmaalen , wat gy leerzaams hebt aange .
ttoilen.
Eene vierde en laat te retie , weike ik bier heb by
to brengen, komt bier otp neder. Wanneer cen groot
aantal Boeken , ten aanziene van elk hoo donderwerp,
wordt voorge teld en aangepreezen , vindt de Student
bet moeilyk, zal ik niet zeggenn , maar onmogelyk , die
a : .e to verkrygen, o zel s e .n goed aantal van dezelve
Y
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magtig to worden .

Vrugtlooze poogingen , menigmaal
berhaald , blus chen de groot te dri t met de t tyd uit ;
en een gedeelte van onze taak onuitvoerbaar vindende,
hellen wy zeer natuurlyk over , om ten aanziene van
bet geheel onbezorgd to worden . Eenige weinige onderrigtingen , tipt gevolgd, brengen meer toe tot onze
vordering, dan een veel grooter aantal, weinig ter harte
genomen.
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Een Characier (*) .

eiu rlrouw
tamde o van een aanzienlyk KruideM
nier in Londen, die, cen aantal Dogteis hebberde, bet
raadzsam en voordeelig keurde , de choon te , Inaar teMANGO

vens in den huize de ongemaklyk te , no B'engale to zenden , op den kans o om daar een ryk Huwelyk to doen .
In Bengale gekomen, hadt zy het geluk van to behaagen
am de oogen van den Heer MANGO , korten tyd naa dat deeze een grooten chat gewonnen hadt, door bet dry\ven eens
zeer gelukkigen handels . Aanhoudend waren zyne bezoeken
by de jeugdige Londen che Schoone. Hy deeds boar de grootte aanbiedingen, en koesterde ecne gerui :ne wyl de vuurige
hoope, om in zyne wen chen , to haarer verkiyginge , to
laagerl , zonder eene Huwelyksverbintenis e aan to gaan.
Dan zy , eener les e der Ondervinding, voor dot zy Londen
verliet, gedagug, verwicrp alle voot lagen , hoe chittercnd
en aanlohkerd ook, welke buiten de daadlyke Egtverbintenis e
omliepen . De Heer MANGO , naa een harcien twee tryd doorge laan to hebben tus chen Voorzigtigheid en Dr t, liet de
laatl'e de overwmning wegdraagen, en by trouwde de jonge
Ju rouw FIGGS .
De Heer MANGO behoorde tot dot talryk ge lacht van menchen , die een zeer groot belong tellen in alles , wat ten
hunnen eigen gemak iirekt, en zich lunel o geheel niet bekreunen aan 't geen bet leevensgeluk van anderen bevordert .
Schoon
") Ontleerd uit NORDAVNT, een niruwlings in Engeland uitaekomen
Roman , gelchreeven door JOHN MOOCE, M.yD. in ons Land zu voordel•' ig hekend doer zyne It choe innw der 1Vlaat channy en Zeden in
Fraakryk, Zwltzerland , Duuschla)rd en
tahc, by 1. YNTEMA In I7+10
uitgp'g~even, en in I79I voor de t\tceoe maal eea ukt . - tioror
PIWARD, iii, in t .vke Drehn, by LE RED
. \NII. :UA EN Z,ON, Ihn) .a
hot light 7h! ; al- made our zyn Dagvertrtal via bet gebLurue in I,a)-kryk, van Act be,;, :t ino e1,=puste:j tot let
liaariert, by A. LOO JES, PL . x793,

)'an Dcccn)bci I7 9 z . Te

toalle
weeren,
eenigen
haarewanneer
maatregelen
aan zy to
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chaars
to
vinden
Schoon lieden van deezen iempel geenzins
zyn, b,~zat de Heer MANGO deeze geaartheid in eene meer din
gewoone maate . By hem ont londt dezelve egter niet, gelyk
by vecle anderen, uit eene gezette wreedheid van aart, maar
eniiel uit eene ongcvoeligheid van inborst, welke hem be .
lette om ooit to denken over de aandoeningen van iemand,
dan die van zichzelven . --- In de 0ost-Indien, waar Lieden
van zyn' taat en middelen in palanquineri reizen, en iaaven
hcbben om de vliegzn van zich o
laapen li,'gen , en leeds om tnwd zyn door eene menigte
van a hangelingen, die op hunne wenken vliegen, kan deeze
oort van Zel voldoening, en Vergetelheid van anderen, tot
eerie veel hooger maate worden opgevoerd dan in Engeland,
zonder eenigzins in 't oog to loopen, o
loot to
verwekken .
Aan zyne Huisvrouwe was de Heer MANGO de les ver chul .
digd, welke hem leerde, dat ook een ander Per oon in zyn
Gezin , behalven by zelve, een wil hadt ; en dat bet tot de
rust zyns leevens veel zou toebrengen , den wil van die
Per oon, in llede van zyn eigen, to volgen Deeze taak volvoer de zy, zonder eenig behulp van vernu t, en zonder eenige bekwaamheid, hoe genaamd, dan alleen van doordryven ;
want in alle andere opzigten was zy eene zwakke Vrouw .
Zy telde het zich ten onverznderlyken regel, om , met eene
met alaatende volharding , aan to di tngen op alles wat zy
zich hadt voorge teid, tot dat zy bet verkreeg . Door deezen eenvoudiger~ regel be tendig aan to kleeven, laagde zy,
nu eens vroeger, dan eons l aater . in
:
want welk punt zal een Man niet liever opgeeven , dan
alle dagen dezel de verveelende naar to hooren roeren.
Naa dat Meju rouw MANGO bet gioot oogmerk haarer
Reize na de Oost-Indidn bere,kt haar , was haar bepaald doel,
om haaren Man tot h°t waderkeeren na Engeland over to
haaien : bet kwam haar veel .aangel :aamer en ireelender voor,
daar to leeven , in den pragtigen llaat , waar van haare verbeelding de heerlyk :e tooneelen childerde, dan in bet genot van
alle de 0aster iche weelde en evervloed, thans ten ha, .ren beDe Heer MANGO bragt haar onder 't ooge,
v elct laaude .
• Oat de taat zyner zaaken vol trekt vorderde, met zyn Ge .
• zi'i, nog dat jaar in d-. Oost-Indien to blyven ." Zy
bew,~erde, in tegendeel, „ dat bet beter voor hem en
• zyn Gezin zou weezen , zo pnedig mogelyk , en nog in
• hct ai oen wanneer zy bet voorl'tel deedt , na Engeland
„ weder tc keeren ." Zy herihaalde dit elken dag , em, op elk
uur , cene maand lang Zy c,~,on bet, door dit lastig aanhouden, en bet Gezin grog daar op cheep .
Up de Reis na E ::ggeland Was Yclu l'rouw MANGO Reeds op .
gerutmd en vrolyk, z . l, wanneer het ilegt weer was ; terwyt
Y 2
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haar Egtgenoot kiaagde, zel s by bet choon e wear . Kor.
ten tyd voor dat zy to Portsmouth kwaulen, br-leedt by aan
cen zyner Reisgenooten , dat het laat le Contract , door
hem ge looten , bet ongelukkig le was , 't geen by immer
loor .
De Heer MANGO kende in Londen naauwlyks eenig mensch,
en by vondt zich ntet` zeer getrokken by de Famihe zyner
Vrouwe. Mynheer en Meju rouw MANGO vonden zich zelden byeen, en by cheen eenigen tyd naa de aankomst in
Engeland droe geestig ; wanaeer zyne Egtgenoote hem egter
vroeg, hoe hem bet leeven to Londen aan tondt, ga by ten
antwoord , „ dat by, over 't geheel genomen, bet beter
„ vondt dan aan boord van can chip ."
Door gewoonte word hat lceven to London hem min ongevallbg ; en daar by zich weinig met zone Egtgenoote op.
hieldt, cn cane memgte nieuwe kennis en op-qedaan hadt,wier
gezel chap hem behaagde , bekwam by allengskeits van zyne
naargecstigheid . Dan zyne Egtgenoote opende hem welhaast
oen nieutive bron van kwelling , die tot her einde zyns leevens duurde.
De Doopnaam van den Heer MANGO was JEREMIAS . Nog
een Schoolknaap zynde, hadden zyne choolmakkers hem, uit
cene grillige opvatting , als zy hem wilden plaagen, Sir JEREMIAS geheeten . Niets maakte hem boozer, en by behieldt,
zints dien tyd, altoos een a keer van dien Naam . Nitnmer
chree by JEREMIAS, maar bettendig j . MANGO . Lieden, met
welken by brie wis eling hieldt, hadt by verzogt, de brieven
aan hem , even gelyk by zyn nasm tekende, to chryven. Ontving by 'er eau , waar op JEaarS.rAS voluit to leezen tondt,
sulks bragt hem, voor een geheelen dag, van zyn 'reek .
Zeer ongelukkig voor onzen MANGO , was een Egtgenoot
van een der Kennis en zyner Iluisvrpuwe Schildknaap geworden ; en diens Egtgenoote, gevolgelyk, van Meju rouw LOTION, Lady LOTION geword_n .
Dit trekte tot groote ziels.
kwelling van 111elu rouw MANGO, die zich boven hare Vriendin verheeven waande, om dat haar Man ryi,er was, en dewyl zy, gelyk zy beweerde , van can ouder en agtcnswaardi .
ger Familie van Kruideniers a ttamde, dan de andere op kon
boogen .
De Heer MANGO , op zekeren dag , in een vrolyker humeur dan gcwoonlyk t'huis gekoinen om to eeten, voerde
zyne Vrouw hem , naa ee' •I ge andere woordwis eling , to
gemoete , „ Dat zyne Vrienclen zich verwonderden , dat
„ by 'er geen werk van niaikte own Schtldknaap to worden ."
Op bet hooren van din voor lag, werd de Hear MANGO
doodhleek ; her klamme zweet brak hem tut . Hy b : greep ter .
uns , dat bet gevo'g van de waarditihetd van Schildknaap
voor ham Been andel zou we .zen , dan dat de altoos by hem
go-
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gehaate naam van Sir JrRFMT S, voor de rest zyns leevens,
hem dagelyks zone in de oorLn klinben . Meniguraal halt b y
bet zyner gelukkige Geboorte lar gedankt, dat dic denkbeeld
nimrner by zyne Egtgenoote was opgekomen . Een zyner
Vrienden hadt by eens gewaar chuwd , om nimmer, in de tegenwoordigheid zyner Vrouwe , den naam to noemen van ten
zyner Naabe laanden, die heeds met zyn ordeiscieraad pronkte, en Sir voor zyn naatn voerde . Die 2el de Wend verhaalde my, dat de Hcer MANGO , in de volheid van zyn hart,
over dit aandoenlyk onderwerp preekende, hem beruigd halt„ Schoon ik menigmaal boor van Vrouwen, die haare Man„ nen lastig vallen om zich tot Schildknaap to laaten bevor .
,, deren, is die vervloekte grit nooit by myne Vrouw opge„ komen ; en ik hoop ltiltties uit deeze wereld to lippen,
• zonder gebrandmerkt to worden met den Cchriklyaen naam
• van Sir JFREMIAS ."
Dewyl dit de gevoelens van den Heer MINGO waren, valt
bet gereedlyk to bevroeden, hoe zeer by zich getro en voelde over d it voorttel zyner Wedethel t. ly ga 'er geen onmiddelyk antwoord op ; eerie laauwe hoop voede ,Ide, dat bet
een chielyk opgekomen denkbeeid was, 't welk weder zou
verdwynen, zonder ooit weder to keeren .
Maar, toes
Meju rouw MANGO haar voortel herhaalde , bragt by haar
met alle bedaardheid onder 't ooge, den gruwzaamen a keer,
welken by gevoetdc, op bet denkbeeid , dat by den by hem
zo zeer gehaaten naam van Sir JaREMIAS zou moeten voercn ;
dat deeze hem, dag aan day
;, met zielsverdriet zou in de
ooren ldink(n : by verzogt haar op her ernitigile , to tvtllen
a zien van een plan , 't geen hem aan zo groot eene kwelltng , alle de overige dagen zyns leevens , z)u blootitellen .
Hier op- ga Meiu rouw MANGO hem to ver laan, dat by
groot on,,elyk hadt, in zulk tenen wederztn to betoonen van
den naam • van JFREMrns ; dat , ehoou die naam geen Koninglyke naam was , gelyk die van DAVID , SALOMO , o jzROBOAM, en aaderen, bet n,hgthans een naam was, uit de
Heilige Schri t ontleend, zo wet als de gemelde, en de naam
van een groot Propheet ; dat, choon de Iran che Omwenteling den naam der Koningen verminderd hadt, en die der
Propheeten vermeerderd , nogthans een groot Propheet eene
zo groote zeldzaatnheid was als een groot Koning, en binnen
kort, mis chien , grooter zou wtezen ; dat de henaaming van
Sir JanEMIAS ten min len zo eerwaardig was als die van Sir,
welk een Naam men 'er ook byvoegde .
Zy voegie,
ten naderen aaniruge , 'er by , dat elk Mensch van eenig
atzoenlyk bedry in Lonrien , die & hel t badt byeenge .
chraapt van 't geen by bez •, t , zich bevlytiade om Schildknaap o Baronet to worden ; dat cen van beiden haar om 't
even was, en bet hem, daar by geen kinderen badt, ook h€tY 3
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zel de moest weezen ; maar dat by onvermydelyk bet een o
ander moest worden .
De Her MANGO kende zyne Huisvrouwe to we], en haare
ni-t losiaatende geaartheid, als zy eens haaren zin op iets geteid h~.dt, om de mintte hoope to voeden, dat by, naa deeze
eens zo tellig gedaane verkiaaring, haar zou beweegen airs
van deeze grilligheid o to zien . Hy wist, dat dezel de voordragt in hartiger bewoordingen by hem zou gedaan worden
onder bet ontbyt , by het mtddageeten, by bet avondmaal ,
dat by bet in 't bedde zou moeten hooren, tot dat zy bet
tulc gewonnen hadt . Best oordeelde by, derhalven, dtt niec
langer to betwisten ; maar, van den nood eene deugd maakende, vervoegde by zich by eenen Vriend, die ten Hove
eenigen invloed hadt : kort daar op werd by Schildknaap, en
werd, tot zyne groote kwelling, Sir JEREMIAS geheeten , ell
zyne Vrouw kreeg, to haarer groote voldoening, den naaiil
van Lady MANGO .
Naa deeze naamsverandering , ga Lady MANGO pragtiger
onthaalen, dan ooit voorheen : zy noodigde op dezelve alle
haare kennis en, die maak in Oost- en West-Indi che groothetd
voeden . Zy praalde op de As emblees, met goud en juweelen vercierd, gelyk de Koningin van Scheba op cen Boerenkermis ; en bet mist nimmer, dat zy zulk eene menigte noddigt, dat bet tikkend vol is .
1k was ap een dier parryen
tegenwoordig by zeer beet weder ; veele van de Ju er Lhap
vielen in laauwte. Eene zeer zwaarlyvige Dame . in 't zwart
gekleed, met een bos witte pluimen op 't hoo d, kwam ten
oogenblikke dier' bezwywing binnen treeden . De Heer TRAtondt, zeide : „ Dank zy den Hemel 1
vFRS , die by my
„ daar komt een lykkoets om de lyken weg to haalen ."'
Maar de ongelukkige Heer MANGO overleelde den naam van
Deeze trekte hem ten ge taagen
Sir JEREMIAS niet lang .
bartzeer ; Ontzettin5 was op zyn gelaat to leezen, zo dikwyls
by . zich Sir JEREMIAS hoorde noemen . Hy nam ztgtbaar a ,
en tier niet lang naa dat by de eere van Schildknaap gedraagea halt .
Schoon dit zyn lot , ver cheide weeken voor dat bet daar
was, zigtbaar to ontdekken ware, wilde zyne Egtgenoote nooit
erkennen, dat by in eenig drei,tend gevaar verkeerde . Zy ver.
anderde niets in haare woelige leevenswyze . Zy vermeldde aan
haar gezel chap, dat by genoegen chiep in elk rondsom hetn
vrolyk to zien . Maar, wanneer zy berigt ontving, dat haar
Man weezenlyk ge torven was , betoonde zy deswegen de
uiter le verbaasdheid en diep te rouwe ; by was, in haar ooW,
to midden van de volwaakt te gezondheid, door een toeval vaa
beroerte webs eritkt.
Haare droe heid egter werd daadlyk, toen 's overladen Mans
laat le wit aan den dag kwam . Zy wist, dat by een Testamust
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ment gemaakt hadt , by welk by haar eene groote omme
Gelds be prak ; maar zy was onkundig, dat by, laater, een an .
der hadt doen op tellen, bet eer le omver tootende , waar by
by alle zyne Bezittingen aan zyne naaste Bloedverwantet naa .
liet ; zo dat zy mets overhieldt dart de Huwelyksgave, haar
be prooken by bet aangaan der Egtverbintenis e . Deeze is
nogthans genoegzaam, om haar in taat to lellen tot bet vol.
doen aan haare hoo dneiging , bet geeven van Plai ierpartyen,
waar op zy zich even belachlyk aan telt als ten dage van
haars Mans leeven, choon bet pragtige en kostbaare nie ;
weinig is ingekrompen.

DE

HOOP.

Een Allegori che Dream.
(Uit bet Engelsch van Jonivsotv .)
peinsde onlangs over bet zonderlinge noodlot , dat onopj
Igen,khoudelyk
den mensch aan poort om ztchzelven to bedrieen zich over to geven aan de verleidingen der Hoop,

wier belo ten by boven de ge chenken der l'ortuin verkiest.
Geheel verzonken in de gedachten, die dit onderwero in my
deed ont laan , wierd ik door een' Drown overvallen, en ik
vond my dcnsklaps in een grooten tuin overgebragt, waarvan myn oog vergee sch bet einde zocht. Mlles rondoin my ga
zich over aan de vreugd. De heinel was zonder woiken, de
zonnehitte gematigd, en de lucht met balzemgeuren vervuld .
Duizend ver ch :Ilenae bloemen ver ierden de aarde met haare
gerchakeerde klemen tot in het oneindige, en de echo herhaalde onophoudelyk de meltende toonen des nagtegaals . Teruggekomen van de verwondering, die bet chouw pel, dat ik
genoot, my in bet eerst veroorzaakt had, ondernam ik dezen
heerlyken turn aandachtiger to b e chouwen . l k be peurde met
verrukking , dat alles zich ver raaide, by ieder' lap, then ik
deed . De bloemen wierden chitterender, haare geuren aangenaamer , de beeken helderer , de boschles ris cher, die ter
chuilplaats ver trekten der vogelen, die hunne bevallige melody deden weer;almen . Duizend onbekende boomen verpreidden een bevallig groen ; hunne takken, gekromd onder
de vruchten, nocdgden my om die to p lukken. l k naderde
met dri t ; maar ik bemerkte, dat by myne nadering de luister
der bloemen cheen to verwelken, dat de vruchten a eielen,
vdOr ik ze aangeraakt had, dat de vogels voor my hen--,n
vlogen , doende op eenigen a tand weder dezei de toonen
horen , waarmede zy myn oor verrt :kt hadden . Bet genot,
da,
Y 4
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dat my dit chouw pel voor bet gezicht beloo de, verdween
op bet oogenblik dat ik bet dacht to maken . Ik vervolgde
bet gedurig, zonder bet to kunnen bereiken , en ik liep een'
geruimen tyd, my beurtelings aan de vreugd en bet verdriet
overgevende. Eindelyk ontmoette ik eene menigte per oonen ,
van wile ouderdommen en beiderlei kunne, die deel chenen
to nemen in bet algemeen geluk . De trekken van hun gelaat
tekenden vrolykheid, en bet vertrouwen
raalde uit hunne
oogen . Ieder cheen een geheim vermaak to gevoelen ; doch
weinige onder hen waren genegen hunne inwendige--b :geerten
elkander mede to dclen . Het groot ie gedeelte , in eene gedurige beweging, hid bet to drok, om de nieuwsgierigheid van
ten' vreemdeling to kunnen voldoem, en ik vernoegde my eenigen tyd met hen to be chouwen, zonder hen met myne vraagen
to willen lastig vallen . 1k be peurde een' gryzuart, geltromd
onder den last der jaaren , en buiten laat om zich onder de
menigte to mengen : veronder ellende dat by den tyd had om
my to antwoorden , ging ik by hem ; doch by ontweek my
met kwaadheid , en verbood my hem to loren . Ik verliet
hem, en vervoegde my by een' ander', miens zia en to vreden gelaat my een gun liger onthaal beloo de ; maar by zeide
my, dat by de gelegenheid om my van dienst to kunnen we7en als cen groot geluk aanmerkte , bet geen niet lang meer
duren kon, vermits de post, waainaar by edert twintig jaaren
long, open ond to komen . Ik ging naar een' derden, die
Schielyk vevrok, om zich in bet bent to ellen der goederen
van een' oom, die, volgens dcn gewoonen loop der natuur,
niet lang meer leven kon . De volgende dacht op cene nieuwe uitvinding .
Altoos by reder een' o anderen hinderpaal ontmoetende, beloot ik geen vraagen meer to doen, en to zien o ik niet hot
een o ander door myne eigen opmerkingen kon ontdekken ;
maar be peurende een'zorgelooz' en vrolyk'jongeling,waagde ik
nog eene proo , En vernam eindelyk van hem, dat ik my in den
turn der Hoop . de Dochter der Begeerte, beyond, en dat de
geenen, die ik tot heden gezien had, naar de belo ten der
]loop luiste unde, eenigen der ge chenken trachtten to verkry .
gen , die zy in de hand hield .
Myne ool,en op laande, zag ik eene Godin, in den bloei der
jeugi, gezetei op een' troon . Rondom haar lager de gaven
der Fortuin en de vermaaken des levens ver pieid. De vrolykheid maakte haare oogen levendiger ; en ieder, zich inbeeldende bet voorwerp van haar' glimlagch to zyn , zegepraalde
riiet zyne meerderheid over de anderen , die, van hunn' kant,
de peelballen van dezel de dwaling , bet zel de vertrouwen
koesterden .
Ik klom op een' heuvel , van waar myn oog zich over den
geheelen tuin uit iekte , en kon daax Deer op myn gemak bet
ge-

DE

HOOP .

321

gedrag der geenen, die denzelven bezochten, be chouwen . Van .
daar be peurde ik, dat men in het verbly der Hoop door twee
poorten ingeleid wierd, waarvan de eene bewaakt wierd doc.r de
Reden, en de andere door de Inbeelding. De eer te decd, op
een' cherpen toon, veele vraagen, vddr zy den l uttl omdraaide ; zy aai elde zel s langen tyd , en cheen zeer huiverig
to zyn , oin de geenen in to laten , die zich aan de deur ver •
toonden ; ook joeg zy 'er een groot aantal van dawn . Maar
de .Inbeelding was aarcig, ge praikzaain, en de dour geupend
houdende , ont ing zy ie_iereen' met veell bevalh;heid , zo lat
de doortogt opgepropt was met per oonen , die da on-Jlervraging der Reden chroomden , o door haar den ingang gewr,i ..
gerd waren .
De poort, die door de Reden bewaakt wierd, leidde near
den troon der Hoop, Tangs een' glibberigen, en-,en , bogus;en,
ongelyken weg, ctren men het Moeilyk Pad noemde, hetwellc
alle de geenen trachtten to bewandelen, die met verlo van da
bewaakter binnengekomen wires . Doeh nadat zy dozen ire;
luchti; overgezien hadden , en het hen gelukt was cenig
chreden to doen, ontmoettcn zy eensklaps ver cherden onvtr .
tvachte hindeipaalen , en dikwyls wares zy genoodziakt to
blyven taan op hot oogenhlik dat zy zich verbeelddcn dat
de weg gelyk en recht was. Duizend omwegen bra-~ten hen
in nieuwe verlegerheid ; zy wankelden, truikelden, en bevonden dat zy achteruit gegaan waren . De gevaaren waren
20 groot, zo onvermydelyk, de tegen poeden zo meni ; ;vuldig,
dat veelen van de onderneming a z•i gen ; anderen bezwel'en
op het midden van den weg, en een zeer klein aetal bereikie
het einde, geleid -an de hand der Foituin ; maar onder deze
laatlttn beklaagden de ineesten , na de ge chenken, door de
Hoop beloo d, verkregen to hebben, de moeite, die zy ge .
daan hidden, en ondervonden in den uitllag het verdriet , dat
die geenen . gevoelen, die aich in het voorwerp hunner verlangens bedrogen hebben ; anderen gingen heen met hunne
winst, en de Ihyslleid geleidde hen onder het prieel dot Tevredenlreid.
Vervolgens myne ongen wendende naar de poort door do
Inbeelding bewaakt , be peurde tic geen weg, die uaar den
troon der Hoop leidde, hoewcl men altoos doze Godin za,g,
ieder door tekenen nodigende om haare vruchten to plukken .
De berg was van dew kant ongenaakhaar, maar z .a - am ; bc .
ch • ; duwd , dat , niemant de onmogelykheid ziende om den
troon to g-naken , ieder zich inheeidde een (poor daartoe ;;e •
vonden to hebben, dit de anderen no,; nict bemer kt hadden .
Alle hunne pogmgen waren vcig,e 0ch, hunne listen vruchtelooo : zy naderden nooir tot den troon , en Mchorrwende van
verre de geenen die Tan„s het Iiloeilvk Pad hroncn, lags hz ri
zy om hunne gevaarlyke pogingen .
Eon
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Een gedeelte der geenen, die de Inbeelding hegun tigde, in
plaats dat zy, nadat ay in den ruin waren, als de anderen
beproeven zouden om den troon to naderen, hielden zich op
in de vallei der Ledigheid. Daar de Rust vindende, en werkeloos blyvende, be chouwden zy de Hoop, zich verbeeldende,
dat zy van haar' croon zou lygen, om hen haare gaven to
komen brengen . Zy chenen ongevoelig voor de verachting ,
die hen de btwoners van den turn betoonden, en verachttnn
tegelyk de raadgevirgen en be lramngen ; zy verwachtten
werkeloos de guntlen der Godin .
Onder deze vrolyke menigte , in welker midden ik wandel .
de, vond ik veelen, die gaarne op myne vraagen wilden antwoorden, en my in hunne vreugde laten delen ; doch omziende zag ik twee vreeslyke mon lers, die in de vallei kwamen .
Bet eene herkende ik voor den Ouderdor, en bet andere voor
bet Gebrek. Op deze ver chynirg deed zich een ontzaglyke
kreet horen, die een einde aan myn' Droom maakte,
a
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MERCIER .

e Parys in de tine Homers woont een voornaam Yzer
koopcr , die onder anderen allerlei zoort van Vylen verT
koopt . Op een zekeren nacht ontwaakte by door een gewel-

dig kry . chend onaangenaam geluid ; by loopt hier op , in zyn
nagtgcwaad , naar bene•' en , en vindt , tot zyne verbaazing,
dat zyne Vylen met elkander in oorlog waren geraakt, en de
cene bezig was de andere op eene onzag , e wyze to wryven . De
vierkante Vylen waren in gevcgt met de hal ronde Duit che ;
de platte bastaardvylen waxen aan den gang met de Zoetvylen, enz . terwyl de kleine kromme rattevylen her- en derwaards liepen , en hunne kleine tardjes waagden tegen een
ieder, then zy ontmoetten .
De ver chrtkte winkelier lopte zyne ooren , om zich tegen
her onaangenaam gekrysch to beveiligen . Voorts riep by uit
Wat doet gylteden daar, gy die gemaakt zyt om alles to be .
chaaven, om dekletnile one cnheden to doen verdwynen, en
dus de kon lig le en ko<.tbaar le werktuigen daar to lellen .
Gy kostelyke Vylen, welke de Hemet ge chaapen hec t de
eene getand, de andere gegroe d, gedeeltelyk ruw en voorts
zeer yn , en dat wel om alles aan uwe wetten to onderwerpen , om alle hinderpaalen cc overwmnen , om dus order
anderen alle behoorlyke , eigen chappen to geeven aan de loten en de ieutels , die de bewaard lers zyn der zeldzaamtle
en kostbaar le chatten : gylieden gaat elkanderen de held
chue-
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chuuren en uwe kostelyke tanden vernieien, om dezelve in
een nietswaardig roestpoeder to vermaalen ! Gylieden hebt
dus de grootheid uwer be temming vergeeten . In hoedanig
een elendigen taat vind k ulieden, na dIt raai gevegt? Gyl .
zyt zonder tanden en zonder kragt . Gyl zyt Been Vylen
meer, maar oud yzer, alleen goed om tot drekkarren en dergelyke werktuigen to gebruiken . Voorheen moest bet uitgelezendst laal aan uwe hevelen gehoorzaamen , en gyl . waart
bet gelietkoosd werktuig van den Horo ogiemaaker . In 't
vervol ; zal uw lot a hangen van hem, die u tut bet lyk,
waar in myn toorn u werpen zal , zal willen opraapen
Fly hield zyn woord, en alle van hunne tanden ontblootte
Vylen lagen in den modder ver preid . De voddezoekers ver .
waardigden zich Diet eers om ze op to raapen, en een dikke
roest maakte ze eerlang onkenbaar .
Schryvers van onze dagen, leest nog eens deze Vertelling!

DE BLINDS SCHOOLMi ESTER VAN PONT.REMOLI .

Eene Italiaar cl,e 4necdote .
n een Italiaansch Werlt , getiteid Il Pas atenipo Italico, to
i Londen uitgegeven, en aangekondigd in bet Monthly Review or October 1797, leest men de volgende Anecdote, raaltende de uitwerking der Dichtitukken van den beroemden
FRANCISCUS PETRARCHA , op een ouden blinden man , die niet
vergenoegd konde lerven , zonder then grooten Dichter be2ocht to hebben . ZyisonvrgekmwadinLer
zer van ons Maandwerk medegcdeeid to worden . Ten minten de yver, de verrukkirg, de goede tnaak en bet gezonde
ver tan i van den Schoolmeester van Pontremoli inaakten by
ons indruk els, welke, zo wy hoopen, veelen met ons zulleti
gevoelen .
PETRARCHA ging na Napels, aan bet Ho van Koning ROBERT
Vandaar veitrok by na Rome, a_Iwaar by tot Gelauwerd Dichter (Poeta Laureatus) gekroond were! ; na welke
plechtighcid by na Parma reisde . Toen nu een oud en blind
Schoolwtester to Pontremoli (eene Stad in Toscanen) hoor .
de, dat de Dichter na Napels was gegaan, had by , (zo yverig was by, om, zo goed als by konde , bekend to worden
met den Man, voor welken by de hoog(le achting en eerbied
had opgevat,) den moed om eene zo verre reis te onderneemen , en trok na Napels , ondcr teund door zynen eenigen
Zoon . De Knning, van zyne komst hooren_de , Let hem in
zyne tegenwooldigheid komen, Verbaasd op bet gezicht van
deezen ouden man, die, beladeu met jaaren en ongemakken,
eel,
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eerdzr een metealen landbeeld dan een leevend chep el geleek,
zeide hem de Koning, dat , indien by wenschte PETRARCHA to
Iprecken, by zich haasten jnoest denzelven to volgen ; dewyl
by N,,pets reeds voor cenigen tyd had verlaten, en zich gereed
rraakte om wader na Frankryk to keeren . De oude man ga
den Koning tot antwoord, dat by zulken Man wilde nareizen
tot in de a gelegen le deelen van Indie . De Koning, nog
meer verwonderd over zyne volbarding , onthaalde hens met
eere, en voorzag hem van alles wat by noodig had om met
gemak to reizen. De oude man ging na Rome, vernam daar,
dat PETRARCHA die Stad verlaten had, en keerde , met groote
droe heid, weder na Pot?tremoii . Hier, evenwel, hoorende,
dat de Dichter to Parma was, ondernam by eene nieuwe reis ;
trok over het Apennyn cile gebergte , dat nog met necuw
bedekt lag ; kwam eirdelyk to Parma, en word geleid na bet
huts , waarin PETRARCHA zyn verbly had . Hot is ontnogelyk de
verrukking to be chry, en van deezen ouden blinden reiziger ,
toen by zich in de tegenwoordigheid van cenen zo. grooten
man beyond . Fly deed zich door zynen Zoon en door eenen
zyner Schoolieren , die hem nu verzelde, beurtelings oprichten, om hot hoo d to omhelzen, dat zo choone denkbeetden had gcvormd, en duizendmaal de hand to kus chen, die
ze ge chreven had . De goede oude mall blee drie dagen to
Parma , ge ta iig ow PETRARCHA waarende . Veele men chen
kwamen om zyne buitengewoone vereering van den Dichter to
zan chouwen . Op zekeren dag , be peurende, oat by midden
in eenen drom van yolk was, zeide by tot PETRARCHA : „ lk
,, vreeze, dat ik u lastig val ; maar ik kan my nimmer verza• dis en met u aan to zien ; en hot is niet meer dan billyk ,
• dat gy my een vermaak Bunt , om welks genot ik zo ver
• gereisd heb." Toen de blinde prak van den Dichter aan
to zien, bor ten ommigen van bet , ezcl chap uit in eon luid
gelach : w . ;arop by, PETRARCHA aan preekende, zeide : „ Ik
• laat u zelven oordeelcn , o bet niet waar is, dat ik , zo
• blind als ii; ben, u bet°r zie , dan deeze poetzenmaakers
Eene vraag, welke de Spot ,
• met hunne twee oogen ?"
tens colmaahtlyk tot ltlzwygen bragr .
Azzo, do Heer van Corrergio, vol van vetwonderince over
den yver en oe hoogachtinge voor zielsgaaven, welt en deeze
ongemeene nude man Ran den dag leide, Her hem eirdelyk
weder vcrtrekl:en, met beta-imelyk eerbesvys en hclooningen .
D,t gcval wordt door PETRARCHA zelven vethaald in eenen
zyner brieven ; doLh zal gewis eiyk nteuw zyn voor verre de
zucestcn onzer Lecz,,ren .

MENGEL WE RI ,
TOT FRAAIJE LETTEREN, KONSTEN EN WEETENSCHAPPEN, BETREKKELYK .

BEDENKINGEN OVER DE BELOONINGEN DER DEUGD
EN DE STRAFFISN DER ONDhUGD IN DIT TEGENWOORDIGE LELVEN .

(Naar het Engelsch .)
Die a keeiig van harte is, zal van zyne wegen verzadigd
worden ; maar een goed man van zichtzelven .

E
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en aantal Zede chryvers hebben , tints lange , als
grondregel to nederge teld, dat de Deugd haare eigene Belooning met zich brengt, en de OnL.eugJ
haare eigene Stra e. Deeze grondregel werd met groo .
te greetigheid aangenomen door de zodanigen, die in 't
begrip tonden, dat Hoop o Vrees, uit den Godsdierst
ontleend , niet zo ge chikt waren om invloed op bet
Menschdom to hebben , als die verwagtingen, welke
van eenen tydlyken aart zyn ; en die, zonder de eer te
to ver maaden, zich verbeeldden , dat zy door de laatite konden vertterkt en bevestigd worden .
Mar de ondervinding leeraarde een ander lag van Ze .
de chryvers, deezen Grondregel als valsch aan to merken, en dus onge chikt om aangedrongen to worden : zy
hielden bet voor chandelyk, deugdzaame daaden en gevoelens aan to pryzen door 't geen her voorkomen
van bedrog hadt : want bet moest , near hen zeggen ,
blykbaar weezen voor elken waarneemer van der menchen bedryven , dat Deugd en Ondeugd zeer zelden
beloond o gettra t wierden in dit leeven ; dat zy dikwyls bettonden , zonder deeze gevolgen to wege to
brengen ; dat een Deugdzaam Mar zyn geheele leeven
EG
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lang met armoede en verdrukking wor telt, terwyl duizenden van Ondeugenden niet weeten wat elende is, en
in vol genot vat] alien tydlyk genoegen hunne dagen
lyten .
Dit ge chil tus chen twee Partyen, die in gedagten
zo wyd uiteen loopen, is, nu en dan, met eenige he
tigheid gevoerd , en de overwinning cheen op de zyde
van hem, die in taat was om bet groot te getal leevende voorbeelden by to brengen tot taaving van zyn
gevoelen ; - een bewystrant , die de perken van
menschlyke kundigheid zeer naauw doet worden ; dewyl dezelve de zodanigen , die 'er zich van bedienen ,
bepaalt tot den zeer engen kring , welken zy bechryven . Het is omtrent even juist, als o iemand
beweerde, dat 'er niets be laat buiten de ruimte, waar
over by been ziet . Het oog der ziele zou als dan bevonden worden van zulk eene ver chillende terkte to
zyn als dat des lichaams ; en de benaaming van kortzigtig
o byziende mag men met alle voegly'klietd toepas en op
de zodanigen, die niets meer van net Menschdom weeten, dan de bepaalde plek gronds , welke zy bewoonen , hun in taat itelt om to verneemen . 'Er is een
tyd geweest, waar' in de Chineezen geloo den, dat zy
bet middelpunt des Heelals uitmaakten, en zich hoogsc
verwonderden to hooren van Weezens, in eenig ander
gedeelte des aardbodems , die wandelden en praken,
.even als zy deeden .
Het is bykans vol trekt overtollig aan to merken, dat
een Christen in geenen deele in dit ge chil gemengd is,
o de Deug d bier op aarde haare eigene Belooning en
de Ondeugd haare eigene Stra e met zich brengt ; dewyl by geloo t, dat de geheele inhoud der Christlyke
Leere 'er zich tegen verklaart, en bet gezond ver tand,
ona hanglyk van bet Christendom , dit zel de gevoelen
grootendeels toe temt .
Maar by men chen van eenen anderen tempel , die
zich gaarne bezig houden met vraag tukken en wonderpreuken van hun eigen brein , en bet der moeite waardig oordeelen dit ge chil gaande to houden, mag men in
aanmerking neemen , dat de Ge chilvoerders in dit tuk
zeer naby aan eene volkomene vere ening zouden komen, indien zy geene zeer aanmerkelyke om landigheid
hadden overge laagen, zonder welke bet geheele ge chil
cen woorden tryd wordt, en niets meer .
De
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. Wanneer zy beweeren o ontkennen, dat de Deugd haare
eigene Belooning en de Ondeugd haare eigene Stra e
met zich brengt , hebben zy met bedagt ons to onderrigten wat zy ver taan door de Belooning der Dcr4gd,
o wat zy meenen door de Stra e der Ondeugd. lndien
zy dit punt juist bepaald hadden, zou, myns agtens, de
boo d om bier op zyn nedGrgekomen, dat, choon geen
algemeene regel kan vastge teld worden , Deugd, nogthans , zeer dikwyls haare eigene Belooning met zich
draagt, en altoos daar toe trekt, en dat Ondeugd zeer
dikwyls haare eigene Stra e medebrengt - en altoos
den pleeger in gevaar van dezelve to zullen moeten
lyden .
Maar, choon zy niet gekomen zyn om dit vonra gaand punt vast to tellen, waar door zo veel verwar •
rings zou hebben kennen vermyd zyn, is bet zeer mogelyk uit de voorbeelden, welke zy aanvoeren, ten voordeele hunner onder cheidene begrippen, dat al de Belooning der Deugd, welke zy verwagten dat dezelve zou
volgen, in Rykdom be laat, en dat al de Stra e, die de
Boosdoeners to duchten hebben , Armoede is ; en , zo
lang als dit bun gevoelen bly t, mogen zy bet ge chil
doen voortduuren tot het einde der dagen, zonder immer
tot eene overeenkomst to geraaken . Indien Ryk to weezen is Deugdzaam to zyn, en Arm to weezen ten bewyze van Ondeugd trekt , moot de wereld tot twee
Klas en gebragt worden, die ik denk, dat men zal toethan, dat geene evenredigheid tot elkander hebben ;
naamlyk de bewooners van Paleizen , en die in Hutten
zich onthouden . Dit moge, gelyk bet waarlyk is, een
vry ongerymd voorkomen hebben ; maar bet is eene ongerymdheid, welke alleen ter verantwoording komt voor
de zodanigen , die Voor poed o Geluk aanmerken als
verbonden aan de tegenwoordigheid o bet a weezen der
Rykdommen .
Dewyl zommigen hebben leeren kennen wat bet is
Arm to zyn , veronderttelt men bet eene gemaklyke
zaak to weezen , to weeten wat bet is Ryk to zyn ;
doch ik vertrouw, dat ik een groot aantal der Ryken
aan myne zyde zal hebben, wanneer ik beweer, dat 'er
weinig leevens tanden zyn, meer door zorgen gekweld,
meer door gevaaren omgeeven, dan die van een Ryken,
en dat , in tede van de Rykdommen to iellen als de
Z 2
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Belooningen der Deugd, men bet als een grondregel ,
gegrond op de algemeene ondervinding , mag aanneemen, dat bet de grout le maate van Deugd vereischt,
met vezligheid Ryk to weezen - met veiligheid voor
de verzoekingen , welke iemands chara&er en vrede
der ziele in gevaar brengen, tot chande en knaaging
vervoeren .
Ik geloo dat 'er geen Chara(ler meer misnomen wordt
dan dat van een Ryk Man . De eenige per oonen, die
bet door en door kennen en niet benyden, zyn diens
Dienstboden ; nogthans be chouwen wy deezen als in
een laat van Paaverny, en hem als de oppermagtige
Beheer cher . Van waar komt bet , dat de Men chen ,
in bet algemeen, zo gro mistasten in bet Ch traEler van
een Ryk Man? Het ont laat daar uit , dat zy zich to
vrede houden met bet gezigt van bet uitwendig vertoon . Het heerlyk huis, de chitterende equipagie, de
ruim en lekker voorziene ta el, zyn de eenige kenmerken, waar op zy, in hunne oordeelvelling, a gaan : en
waren deeze de eigenlyke kenmerken , zy zouden een
regtmaatig oordeel ryken : want deeze dingen zyn ,
op zichzelve aangemerkt, niet to ver maaden
ik
zeg meer : zy brengen veele gemakken en aangenaamheden mede ; maar zy maaken geen van de be tanddeelen,
(mag ik dit woord bezigen,) uit, welke de ziel van
een Ryk Man zamen lellen . Hy moet 'er van ontbloot
weezen, eer gy hem kunt kennen, even als een arm,
die pyn hee t, om to weeten o dezelve gewond is,
en den aart der wonde to kennen .
Het geval, waar in de Arme Man zich bevindt, words
niet veel beter begreepen . Waarlyk, 'er zyn geene onderwerpen , to welker aanzien onze begrippen verwarder zyn, dan die Armoede o Rykdom betre en . Bezwaarlyk tre t men 'er twee aan, die overeenkomen in
de bepaaling dier beide : om dat, wanneer de Men chen
bun geluk in den Rykdom lellen, men 'er naauwlyks
twee vindt, die weeten aan de begeerte daar toe paalen to lellen.
Men ziet , dat de Armoede een laat is, waar aan
veel ontbreekt .
Maar enkel iets to ontbreeken , luit
niet in, dat bet verkrygen daar van een geluk zou weezen . Buiten de leevensnoodwendigheden, en, om eenen
lap verder to gaan, om aan de ge leldheid der wereld,
zo als dezelve is , lets toe to geeven, buiten de verkwik-
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kwiklykheden des leevens , is bet alles opvatting en in .
beelding, welke zich onledig houden met voorwerpen,
die weinig voldoenings chenken , en waar van het bezit, veeleer dan bet gebruik, de heer chende zugt uitmaakt .
Indien wy zeggen, dat de Deugd niet beloond wordt
in dit leeven , orn dat zy zich niet hegi tigd vindt met
zodanige zaaken, als wy laatst vermeldden ; vormen wy
zeker zeer vreemde begrippen van de Belooningen der
Deugd . Wy willen veronder tellen , dat, in een geval
als dit , de Men chen alleen op bet bezit van chatten getteld waren, uit hoo de der bewustheid, dat hunne Deugd bykomende belooningen verdiende ; en dat de
zodanigen , die Rykdommen verkreegen hebben door
verdrukking en bedrog, niet bedoelden eenig nadeel toe
to brengen aan de zodanigen , die zy heroo d en uitge chud hebben, maar alleen zich voortlelden, belooning
to chenken aan die voortre lykheid en waarde , welke
zy voelden to bezitten , en die de wereld to traag was
om to erkennen . Dit, nogthans, geloo ik, is zeldzaam
het geval , wat ook zommigen daaromtrent mogen zeggen .
De Man, die duizenden gewonnen hee t, door een gelukkig ryzen der FondCen, denkt sneer aan zyn vooruitzigt
dan aan zyne Deugd ; en by, die een leelyk oud vel
trouwt, om de chatten, welke zy ten huwelyk hrengt,
toont meer onbe chaamdheids dan Deugd .
De k ruipen.
d e a hangeling , die een voordeeligen post verkreegen
hee t, zal nooit voorgeeven , dat by minder ondeugden
dan anderen hebbe ; en by, die Rykdommen ge chraapt
hee t, de behoe tigen beroovende , door de treeken van
bedrog en opkooping, zal Diet pochen, dat by een Goed
Man is, o bet moest op de Beurs weezen, en in den
kring van lieden van zynen tempel , die chraapzugt
onder de Deugden plaatzen, en bet Goud als een blmkenden A god dienen .
Om, derhalven, de gevoelens overeen to brengen van
de zodanigen, die beweeren o ontkennen, dat Deugd
en Ondeugd haare eigene Belooningen o Stra en hebben, is bet nuodig ons naauwkeuriger begrippen to vor .
men, zo van Belooning als van Stra e . --- Aan den
eenen kant, kan knaaging des geweetens, veragting der
wereld , geduurige to onvredenheid en to leur telling,
jalou y , trots en toorn , geen ontzag , dan 't welk
in laa schheid be laat , gecne lie de o agting , dan
z 3
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die gebouwd zyn op verwagtirg, - geene evenredige
belooning der Deugd genoemd woeden , ichonn deeze,
in zo ontelbaar veele gevallen , den Rykdom verge .
zellen . -- Aan den anderen kant, kan men bet gemis
van den overvloed der aard che wellusten, die de ziel
verilaaven, door haar te, onderwerpen aan de grillighe .
den der Mode, geene Stra e noemen , choon zulks bet
geval zy van alien, die zich, by vergelyking ge proo .
ken, in eenen armoedigen laat bevinden ; en die, in
vrede der ziele, bedaardheid van ge teltenis e, ge chiktheid tot opmerking, veiligheid voor nyd , jaloti y en
naams-onteering, een grooter troost vinden, dan Eerzugt
kan opleeveren, dan Rykdom kan aanbrengen .

GENEESKUNDIGE VERHANDELING OVER WARMTE
EN IOUDE . Door C . J . NIEUWENHUYS, Med.

Doctor to 4m/ierdam.

e Sebri ten der vroegere Geneeskundigen leeren
D
ons, dat Koude ten alien tyde algemeen voor een
der beste ver terkende en anti epti che Medicamenten

wierd gehouden .
Men zogt dit to taaven , onder
voorgeeven , dat bier door de vezelen geconttringeerd
wierden ; daar Warmte moest verzwakken , om dat zy
dezelve relaxeerde .
Tot BROWN'S tyden toe, hee t
men dit hardnekkig, zonder nader onderzoek, aangenomen . Men vroeg niet : wat Warmte en Koude zy, noch
welk een onJer cheid bier plaats had ? daar 't toch
eerst, na dit onderzoek,voor ons mogelyk wordt, eenigzins to beoordeelen, welke werking Warmte en Koude
op bet levend Organismus voortbrengen .
De benaamingen Warmte en Koude zyn voor ons relative begrippen, daar dezel de Temperatuur voor bet een
Individuum koud, voor bet ander warm, en zel s voor
cen derde beet kan zyn . Warmte is dus niets anders,
dan den indruk , then de vrye warmte to veroorzaakt,
wanneer deeze uit een ligchaam, dat haar in overvloed
bezit, in een ander levend overgaat
Koude, wanneer de Warmte, uit bet voelend, in een ander, daarvan minder bedeeld, ligchaam overgaat .
Hee t nu ieder Individuum zyne byzondere capaciteit , C eigen vatbaarheid voor de vrye Warmte,)
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to ,) is ook bet zel de Individuum , naar ver chil der
met eene vermeerdere o mindere incitabiliteit ,
chillende hoeveelheid warmte bedeeld ; zo meet
noodzakelyk de warmte eene ver chillende werking
op de organi che weezens ten gevolge hebben . Bet
is Dog onbeweezen , o Koude een ab olut negatie
begrip van Warmte is . BRowN twy elt bier met
recht . Doch dit willen wy Diet onderzoeken : bet zal
genoeg aan ons oogmerk voldoen, Koude bier alleen,
als cene vermindering van warmte , to be chouwen.
Dan a weezigheid van alle warmte kan door ons Met
worden waargenomen : wy zouden dan ophouden to lee .
ven . Wat Metaphy isch hiervan denkbaar is, valt buiten
ons plan . Wy moeten ons, zo als gezegd is, verge
noegen,, bier alleen van den ver chillenden graad der
warmte to preeken, om daaruit to deduceeren , dat de
levensverrigtingen door de warmte , en Diet door de
koude, (d . i . den minderen graad van warmte) vertlerkt
worden . Wy zullen dus de ver chillende gronden, die
vbor bet ver terkend vermogen der Koude chynen to
pleiten, trachten to wederleggen .
I. Bet voornaamst bewys, dat men, tot verdediging
van de ver terkende kragt der Koude, aanvoert, is, zo
als ik reeds voorheen heb aangemerkt, 't volgende
• De koude trekt de vezelen to zamen ; warmte, daaren .
• tegen, ver lapt dezelve . Daar nu de ierkte der pieren
• in haare to zamentrekking betlaat, en haare ver lapping
• verzwakking veroorzaakt, zo ver lerkt de koude , en
,, warmte verzwakt ."
Het is waar, de ondervin .
ding leert, dat eenige ligchaamen door de warmte worden uitgezet, die in de koude weder to zamen trekken ;
dat eenige, hoe digter zy zyn, ook zo veel ierker zyn .
Dan volgt nu daaruit, dat koude de levens- unetten verterkt, en warmte dezelve verzwakt ? Dit chynt zig
alleen by onbewerktuigde ligchaamen to bevestigen, en
zel s niet by alle ; want de ondervinding leert, dat vee.
le iigchaamen zig in de warmte to zamen trekken : b . v.
vleesch neemt in de warmte in zyn volutnen a ; leder,
zo ook bout, krimpt in de warmte to zamen . Bet is
dus geene algemeen geldende ondervinding, dat alle ligchaamen zig in de koude to zamen trckkcn, en in de
warmte uitzetten .
Al namen wy voorts voor zeker aan, dat de warmte
de Iigchaamen altoos uitzet , en de koude dezelve
Z 4
to
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to zamen trekt ; en dat dit zel de ouk Heeds by ]even ,
de ligchaamen plaats bad ., zo v, )1gt daaruit nog niet ,
dat koude ver1 erkt, en warmte verzwakt . De lerkte
by levende ligchaamen hee t haaren grond immers niet in
bun volumen, d . i . in hunne mindere o meerdere uitzetting, zo als by eenige onbewerktuigde plaats hee t ; maar
wet in verilerking der levensbewegmg . De kragten der organi che vezelen worden niet naar haare to zamenzetting,
maar naar de terkte haarer zel swerkzaarnheid berekend,
Werkt r u, naar onze meening , de Warmte, als prikkeling, op ons ligchaam , zo moet zy de plaats, daar
zy onmiddelyk aangebragt wordt, bet terkst prikkelen :
daar nu dit de huid en uiterlyke vaten zyn, zo wor,
den ook sneer vogten daarheen gevoerd en a gezonderd .
Dit zien wy ook by die geenen , die in een al to
warm bad gaan , o to laug daarin vertoeven : hunne
huid wordt charlakenrood ; ook vallen zy dikwyls in
laauwte, omdat de iinerlyke vaten van bloed ontledigd
worden , doordien bet zig to zeer in de uiterlyke op,
hoopt . De Koude , daarentegen, die deeze prikkeling
vermindert, vermindert ook den toevloed der vogten ;
de vaten vallen zamen, en zyn dus niet meer zo ver .
vuld met vogten, als voorheen . Is dit nu eene to zamenY
trekking der vezelen? - Het is legts een lydelyke
toetland . Wit men dit eene to zamentrekking en a&rvi .
teit noemen, zo moet de al to groote hette de ligchaamen no~ meer to zamen trekken . Men ziet irnmers dat ;
by de rterk le hette bet ligchaam droog is, omdat de
overgroote prikkeling bet ligchaam, en byzonderlyk de
huid en uiterlyke vaten , (Indire&) verzwakt hee t , en
derzelver a zonderende werkzaamheid verhindert . Het
is dus klaar, dat de to zamentrekking geene vermeerderde
kragt aantoont . Vrees, chrik, en alle audere hevige aan4
doeningen, zouden dan ook, als bewyzen eener vermeerr,
derde kragt, kunnen aangemerkt worden : deeze trekken
dikmaals de deelen zo to zamen , dat b . v . ringen, die
voorheen to naauw waren , by gelegenheid van chrik,
van den vinger vallen ; waarvan cns WEICKARD (*) eene
rnerkwaardige ge chiedenis verhaalt. Het is veeleer een
teken van zwakte ; even als by a3erlaten o terk pur,
,geeren , waar by de zieke dikwyls in laauwte valt ,
bet
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bet ligchaam zeer to zamen is g-~trokken . Zo hebben
cok krampen en convul ien , die zeker de lerkite to
zamentrekking zyn, gewoonlyk zwakte tot grond .
Laat telyk hee t men voorbeelden, waar de koude de
ligchaamen uitzet ; b . v . by waare ont teekings-ziekten
is niet zelden de huid droog, hard , en de transpiratie
belet ; bier wordt deeze door koude week, vogrig, zo
dat daarna de zieke begint to zweeten , hetgeen voor .
zeker geen teken is van to zamentrekking , maar wel
van uitzetting .
II . Eenigen willen, dat de koude kenbaar als een excitans werkt, en zeggen : „ Welke prikkeling voelt
„ men niet by koude ?" Dit is egter juist een bewys
voor de exciteererde kragt van Warmte : daar ons door
koude de warmte chielyk ontroo d wordt, zo veroorzaakt zy, terwyl zy ons ligchaam verlaat, en door de
huid gaat , eene prikkeling . even als de Ele&ri che
materie, die wy op een ilbleerta el door ons ligchaam
laaten tirootnen . Zodanig kan ook a wis elende koude
voor een oogenblik ver lerken (*) .
IIl . Een algemeen begrip is nog : Dat des Zomers
veele rotkoortzen en weinig ont leekings-ziekten voorkornen ; doch dat deeze mening valsch is, hebben WOLNEY ( ), J . FRANK (+) en RdSCHLAUB (§) getoond .
WOLNEY zegt, dat in Egypten de pest altoos des Winters heerscht ; de anderen bewyzen, dat in hunne Hospitaalen, zo wel als in hunne privaate praelyk, des Winters meest ziekten, uit zwakte gebooren, voorkomen ; dat
als dan de ineeste recidiven ontitonden, en de ziekten
zeer hardnekkig waren ; dat zel s op then tyd de longont leekingen door de roboreerende en exciteerende methode genezen wierden, en dit kan ik zel door eigene
ondervinding ook getuigen . Doch ge teld cens, dit ware zo ; zou dan daardoor de inciteerende kragt der kou4
de beweezen worden'? Vergeeten wy bier niet, dat ook
de warnite, zo als ieder overmaatig excitans, door haare al to terke prikkeling, cene (indireEle) zwakte kan
ver(*) Vid . Introd.
p . LXVII .

P.

FRANK

ad rat . io itut . Clinic . Ticin .

(

Reizen door Egypten .
( .1.) Eriduterungen , § 23-26 .
(§) Fatliogenie, 2ter Theil, S 986 .
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veroorzaaken , en op deeze wyze gemakkelyk Typhi
Hieruit laaten zig dus de ont tee .
voortbrengen?
kings-ziekten des winters verklaaren : zy onttaan gewoonlyk by landlieden, die van hunnen zomerarbeid uitrusten, zig nu by hunne vuuren met goede kost voeden,
daar zy des zomers zeer legte genoten. En dat bier
deeze voorheen ongewoone pyzen en levenswyze to
clerk prikkelen ,' en ont teekingen kunnen veroorzaaken, is ligtelyk : to begrypen . Ook hebben HUMBOLDT,
GIRTANNER, FONTANA en MEDICUS dorpevng,
toond, dat de warmte de incitabiliteit vermi ndert . Betaat
nu de koude alleen in eene vermindering van warmte, zo moet die eigen chap koude vermeerderen . Daar
nu eene kleine prikkeling op eene opgehoopte incitabiliteit ver terkte levensverrigtingen voortbrengt, zo kunnen terke lieden , die aan de koude zyn blootge teld
geweest, en alzo incitabiler zyn ge*orden , door de
gewoonlyke o jets terkere incitamenten, gemakkelyk
Stheni cbe Ziekten bekomen .
IV . Eindelyk pleit de geheele Natuur voor bet inciteerend vermogen der warmte . In warme land treeken zyn
bloemen en vrugten vol geur en kragt ; de geest- en
ligchaamsvermogens der men chen ontwikkelen zig daar
ecrder : terwyl de Laplander , onvolkomen in beide,
zyn geheel leven vast in ongevoeligheid doorbrengt, en
zig by eikels, distelen en doornen, de eenig te producten van zyn onvriendelyk Vaderland, getadig moet warmen . Ook zien wy eenige Dieren en Planten des win .
ters in eene zoort van asphyxic vervallen, en in de lente
weder van nieuws herleven .
V . Naauwlyks zal bier nog nodig zyn de anti eptiche kragt der koude to vermelden , die alleen van de
doode Natuur ontleend is, en onvoorzigtig genoeg, zonder op andere om tandigheden to letten, op de levende
wordt overgedragen . Het is waar , koude verhindert
de verrotting der organi che lo en : de oorzaak is deeze , dat zy opdroogt en de a initeiten der elementen
beret . En hoewel zy by doode ligchaamen de rotting verhindert, kan zy daartoe by levende aanleiding
geven . Doch zo lange de levensvermogens werkzaam
zyn , behouden de vaste en vloeibaare deelen hunne
eigene vermenging , en de kragt , om geduurig nieuwe
to , n o to zonderen en de oude uit bet ligchaam to
iclteiden . Words egter bet levensvermogen verzwakt,
zo
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so ondergaan de Elementen andere vermengingen , en

naderen meet tot de doode Natuur . Zwakte van bet
levensveimogen veroorzaakt beder der vogten . Men
ziet dus , hoe nadeelig en verkeerd de aanwending der
koude , in zogenaamde rotkoortzen , zyn meet : daar
bier immers alle de toevallen gevolgen van zwakte
zyn , zo moeten zy noodzakelyk door koude vermeerderd , daarentegen door warmte verminderd worden .
De bewysgronden voor de ver terkende kragt der
koude , die men van de verzwakkende werking eener
al to groote warmte a leidt , zyn verwerpelyk : op
then vott zou let immers geen ver terkend middel in
de gelteele Natuur betaan .
Zo wel warmte, als alle
andere prikkelende en verterkende middelen , hebben
dit met elkanderen gemeen, dat zy , door een to grooten graad van prikkeling , die zwakte vcroorzaaken ,
welke BROWN de indiretIe noemt , en die wel zorgvuldiglyk van de directe moet onder cheiden worden .
Hoewel nu de warmte ver terkende is, kan dezelve
egter niet zo algemeen , als andere innerlyke robo .
reerende middelen, aangewend worden . Daar warmte
alleen plaatzelyk aangewend kan worden , moeten wy
ook op de ecundaire werkingen zien , die voornaamelyk in den ant&gontsrnus der innerlyke en uiterlyke
deelen ie zoeken zyn . De warmte, die alleen op de
buid aangebragt wordt , vermeerdert , door haar zagt
ptikkelend vermogen , de werkzaamheid der huidvaten
en der bun omgeevende zenuwen ; en de innerlyke
deelen behouden hunne vorige temperatutrr .
Door
deeze vermeerderde aetiviteit der huidvaten , meet de
circulatie in dezelve, en alzo ook de ecretie, vermeerderd worden , by gevolg bet hart en andere inwendige
deelen in hunne werkzaamheid verliezen , en dus eene
onevenredigheid van werking, tus chen de innerlyke en
uiterlyke deelen , ont !aan . Even zo worden, door de
uiterlyk aangebragte koude , de huidvaten en zenuwen
zo verzwakt , dat zy hunne werkzaamheid verliezen ;
bet welk ten gevolge hee t, dat de circulatie en ecretie in de huidvaten vermendert, en in de innerlyke deelen vermeerdert . Daarom kan ook zomtyds, by zwakte der innerlyke circulatie, uiterlyke koude voor een
korten tyd van nut zyn, b . v. by laauwten, den chyndood,
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dood, bloedvloeijingen, enz. ; op deeze wyze is zy ook
goed by ingeklemde breuken ; doch dat zy bier alleen
palliative haare dien ten doet, en, aanhoudend tot radicale geneezing aangewend , in tegendeel meer na- dan
voordeelig zyn moet , is ligt to begrypen .
Daarom
verwerpt voGi;r.r R ook haare aanwending by bloedvhoeijingen , omdat zy krampen veroorzaakt , en de
bloedvioeijinten toch wederkeeren .
Ook zeg ik ,
voor een korten tyd ; want lang aangewende koude
moet , daar de warmte de wetten van bet evenwigt
volgt, de inwendige warmte onttrekken , en dus algemeene zwakte veroorzaaken : bet zou alzo ongegrond
zyn, koude in ziekten, b . v . Rotkoortzen, to willen
aanwenden, otn de inwendige kragt van bet hart te vermeerderen . Doch met even weinig grond hee t sttowN,
myns bedunkens, by plaatzelyke ont teekingen, koud
drinken en koude om lagen aangepreezen, omdat koude
verzwakt. Men moet bier teeds de voorgemelde onevenredigheid , die daar door ont taan zou , in acht neemen . Dus moeten, by voorbeeld, koude om lagen op
de borst, by longont teekingen en bet zydewee , zeer
nadeelig zyn ; niet omdat de koude de prikkeling en
panning vermeerdert, maar omdat zy ophoopingen naar
de ont tookene deelen veroorzaakt, en by gevoig de bezwaarlyke ademhaaling en pyn vermeerdert : om dezel de reden moeten koud drinken en omilagen by de longeteering zeer nadeelig zyn .
Om de warmte op de evenredig te en beste wyze in
bet ligchaam to brengen , en hiermede de nette maat
to houden, is wel wets ge chikter , dan warme baden,
daar wy bier ook nog net voordeel hebben , dat bet
ligchaam gezuiverd wordt. By de aanwending dier ba .
den moot egter niet alleen op de temperatuur van dezelve , maar ook op het voorwerp , gelet worden .
Warm kan een bad genaamd worden , wanneer bet den
niensch, welke daarin gezet wordt, niets van zyne vrye
warmte ontneemt ; beet, wanneer aan een mensch nog
meer warmte gegeven words ; koud , eindelyk , als bet
helm van zyne vrye warmte beroo t. Wy zien dus ,
dat de graad der warmte zeer hetrekkelyk is : wat
voor den eenen beet is, kan voor een anderen koud
zyn . Zo is by chyn-bevrozenen bet ys- o neeuwbad
in den beginne nog zeer warm . Men moet bier op de
ge-
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gevoeligheid des voorwerps zien : zo haast hetzelve
voor het voorhoo d zweet , is bet een teken, dat bet
voor hem to beet is .
De warme baden worden nu by de meeste Ziekten
aangewrezen . MAE KARD (*) hee c van cent groote menigte warme baden nooit verzwakking gezie ::1, in tegendeel zyn veelen daardoor veriterkt . Ir bet 1-lt~spitaal
to Weenen , heb ik, onder mynen waardiger Leer aar ,
P . FRANK, niet zelden, met groot voordeel , de warme
baden , in zogenoemde Rot- en ZLnuwkoortzLn , zien
aanwenden . De Zieken bevt ndcn zig daarop veel vro .
lyker, en verlangden, met groote begeerte, weder naar
dezelve . Ook verzekert BRANI)IS (t), dat , wanneer
by Zieken, aan Zmkingkoortzen laboreerende, de verterkende en exciteerende geneeswyze, in haaren geheelen omvang, zonder nut, was gebruikt, by dezelve door
warme baden hee t genezen . Voornaamelyk worden de
warme baden aangeweezen , wanneer de zwakte in de
oppervlakte des ligchaams heerscht ; want dewyl bet bad
daarop bet terk te werkt , zo moet hetzelve hier door
bet best ver terkt worden . Om dezel de reden komt bet
ook to pas, wanneer een Typhus met pyn in de leden,
o in bet ly , vergezeld gaat .
Daarentegen wordt bet
bad nadeelig bevonden , wanneer de Zieke terk daarop
zweet , omdat by door deeze ontlasting meer verzwakt
wordt, dan hem bet bad hee t kunnen ver terken .
Uit alle deeze daadzaaken kan men met recht be lui •
ten, dat de warme baden de ]evens- un,4tien ver terken ,
en dat dicnvolgens de koude baden dezelve verzwakken . Dit chynt HIPPOCRATES reeds geweten to hebben, doordien by zegt (1) : „ dat bet koude bad con• vul ie, regt- lyvigheid (tetanus), enz . veroorzaakt ;
• dat bet chadelyk voor de Zenuwen , Herzenen en
• Ruggenmerg, daarentegen warmte voordeelig is ."
( 4`) ITeber die natur and gebraucla der Bllder .

(t) ;journal der Er indungeri theorien, u . . w .
(1) Hur . Aphorism . Sect. V . Aphor . XVII, XVIII.
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EENIGE BYZONDERHEDEN WEGENS DE ZEEBEEREN.

(Ontleend uit Mr . TOOKa's lew o the Rus5an Empire,

during the Reign o CATHARINE the Second, and to the
Clo e o the pre ent Century.)

„

ne leer

TOOKE, van wien WY deeze Byzonderhe .
den, de Zeebeeren betre ende, overneemen,
„ chry t zel ten dien opzigte , dat ze zo vreemd en
• zeldzaam zyn, dat men de opgave voor een verdicht• zel zou houden, ware dezelve Diet beltragtig , 1 en voor
„ egt erkend door een chrander en geleerd Waarnee„ mer. Wy geeven dezelve, gelyk wy ze aantro en ."

By de Zeebeeren is de genegenheid der Moeder tot
de Jongen verbaazend groot, en zy poogen, tot weder .
vergelding, haar to vervrolyken, door vcelerlei aartige
pelen . Wanneer men deeze pelen ziet, chynt bet als
o zy zich in bet wor }elen oe enen ; de een zoekt den
order to doen vallen ; indien de Vader grommend daar
by komt, cheidt by de wor telaars , vat den overwinnaar aan , en pongt dien ten gronde to werpen ; hoe
meerder weder }ands de laatil:e biedt , hoe meer by de
lie de der Ouden chynt to verdienen, aan welken, an .
derzins, hunne traage o vreesagtige kinderen weinig
vreugde chynen to chenken .
Schoon de Veelwyvery by de Zeebeeren plaats, en
zommigen een vy tigtal Wy jes hebben, past elk egter,
met eene verregaande jalou y, op zyne a komst, en betoont zich zeer woedende , indien 'er een vreemdeling
Zel s dan, wanneer zy, by grooten
al to naby komt .
getale, op den oever liggen, zyn zy altoos, Familiewyze, in hoopen verdeeld ; ook zwemmen zy in dier voege in den Oceaan .
De oude Zeebeeren, die niet langer Wy jes hebben,
leeven eenzaam, en zyn de grimmig e van alien : dikwyls brengen zy eene geheele maand aan Brand laapende door, zonder eenig voedzel to nuttigen ; maar wanneer eenig mensch o beest hun genaakt, vallen zy 'er
met de groot te woede op aan .
Zomtyds voeren de Zeebeeren oaderling bloedige oorlogen ;
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Ben ; de oorzaak der vyand chap is doorgaans de twist over
de Wy jes, o bet elkander betwisten van eene goede leg .
plaats . In gevalle 'er ddn tegen twee vegt, komen andere de zwak le party to hulpe ; geduurende bet gevegt
leeken de zwemmende toekykers de koppen boven de
golven uit, en zien den lryd, voor eenigen tyd, met bedaardheid aan , tot zo lange zy eene reden meenen to
vinden om zich in den tryd to mennen . Het gebeurt
zomwylen, dat deeze trydende legers van Zeebeeren een
ulek gronds van twee o drie Wer len op 't trand be laan ;
de lugt weergalmt als dan van bun chriklyk getier en
brullen . Niet zeldzaam gebeurt bet , dat de trydende
Partyen een wapen til tand van een uur maaken, om, geduurende then tyd , de kragteu to herzamelen . Zo lang
deeze wapen til tand duurt, liggen zy vreedzaam, zonder
eenig gevaar, by elkander . Vervolgens taan de beide
Partyen chielyk op , en hervatten bet gevegt met verdubbelde woede . Dit gaat zo verre , en loopt tot die
hoogte , dat zy elkander in zee vervolgen ; wanneer de
overwinnende Party de overwonnene na den oever Ileept,
en zo langen tyd byt en mishandelt, dat by verzwakt en
kwynend nederlegt, en voorts a gemaakt wordt door de
klaauwen en navels der rondsoin zwervende Roo vo .
gelen.
Het gezag , waar mede de Mannetjes de Wy jes en
bet Kroost regeeren , wordt menigmaal, op eene zeer
dwingland che wyze, betoond . Wanneer de Wy jes ,
door de Jaagers aangevallen, de Jongen verlaaten, en uit
vreeze de vlugt neemen, zo dat de Jongen den Jaageren
in handen vallen, laaken de Mannetjes ter tond bet vervolgen van den gemeenen vyand, en vallen op bet Wy je
aan, om 't zelve , als 't ware , reken chap o to vorderen wegens het geen van de verlaatene Jongen geworden
is . Zy vatten de Wy jes met hunne tanden, en myten
ze met geweld tegen de rotzcn : de Wy jes, door deeze
behandeling geteisterd , werpen zich neder, en kruipen
voor de voeten van haaren dwingeland , doen allerlei
lie koozingen, ja men wil dat zy een vloed van traanen
lorten . Terwyl bet Mannetje voortvaart met de lra oe ening, gaat by grammende been en weder, de oogen
rollen hem in den kop, even als by de Landbeeren ,
wanneer dezelve toormg zyn ; dock de woede bedaard
zynde, vangt ook bet Vlannetje aan met den dood o
bet Bemis der Jongen to beweenen .
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SLEKKENVOEDING IN HET CANTON VAN APPENZELL .

(Ontleend uit de Sehilderung der Gebirgsvolker der Schweitz,
door JOHN GOTTFRIED EBEL, M. D .)

„

onder de Voedzels , waar van zommigen op bet
„
hooren van den naam walgen, en die van ande .
„ ren voor eene Lekkerny gehouden worden, mag men,
„ met regt, de Slekken tellen . In ons Mengcliverk voor
„ den Jaare .1?97, bl . W, deelden wy deswegen onzen
„ Leezeren eene en andere byzonderheid mede . Wy
„ vernieldden van een Slekken- oep, in Spanje voor eene
,, Lekkerny gehouden ; van een Slekken okkery, door
,, een Spanjaard in Engeland, by Banjlead in Surry,
„ aangelegd : wy willen bun Diet onthouden, 't geen de
„ Heer E13EL chr t, dat ook in Zwitzerland hierorn„ trent plaats hee r . Hy vermeldt ons :"
Onder de veelvuldige wyzen van vlytbetoon in lnnerooden (*) , mag men bet Slekkenvoeden tellen . In de
kleine Tuingronden, langs de Rivier Sitter, wordt in
den Zomertyd zulk een aantal Slekken gehouden en gevned , dat men bet knauwen op den a land van eenige
chreden kan hooren . Men zamelt jonge Slekken op in
de omliggende treeken, en brengt ze zamen in de gemelde Tuinen, wier eigenaar dezelve aldaar voedt, tot
dat zy, by bet naderen van den Wintertyd, zichzeiven
By
voedzel , 't welk zy aldaar op
optluiten .
den grond aantre en, en die de Kers enboom, in eeken
t, hun ver cha t, wordt die voorraad vermeertuin
derdgepant
met alade en koolbladen, en die van andere planter , waar door deeze Dieren chielyk en verbaazend
tyd voor de Vaster , pakken
vet worden. -- Lenigen
bet
de Eigenaars de ge lootene Slekken in Vaten, en brengen ze to koop na de Kloosters in Zwaben, Beyeren en
Oostenryk, zel s tot in reenen toe, waar men ze als
Lekkernyen opkoopt. Door then Slekkenhandel hebben
zommigen, naar bun doen, vry veel gelds gewonnen .
(*) Het Canton Appenzell is verdeeld in Innerooden, o het
binnen le gedeelte , en lus erooden, 't welk de Landen begrypt, aan de grenzen gelegen .
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LEEVENSBERIGT VAN ANTHONY-ASHLEY COOPER ,
derde Graa Van SHAFTESBURY.

(Uit bet Engelsch .)
Stan de Schryvers der 4lgarseene Vaderland che
Letteroe cntngen .
Medeburgers !
,, Z~rTanneer ik verre genoeg in de Eisgel che taal ge.
,,
vorderd was, om meer dan een Nieuwsblad,
;, o lets van dergelyken aart, to leezen, cha te i1
„ my de Charalleri lics des Graaven van SHAFTESBU„ RY aan, en vond in bet herhaald gebruik maaken van
„ dit Werk, zo vol ver cheidenheids, een zonderling
• genoegen . 's Mans vrye denkwyze en chry trant
„ was my voora van elders bekend . Veel bezwaars,
„ daar te en ingebragt , had ik geleezen ; en kan ik
,~ diet ontkennen , dat men eenige welgepaste aanmer• kingen op dezelve , in vroegeren en laateren tyde ,
„ gemaakt hee t . Dan deeze Schryver tro ook zyne
• Voor tanders aan . - Iiet I Deel 2 Stuk van de
„ Kerklyke Ge ehiedenis e der achttiende Eeuwe, van den
„ Hoogleeraar YPEY , in handers krygende, was ik zeer
„ nieuwsgierig , wat by van deezen niy voorlang be .
• kenden Schryver zou zeggen, then ik gerang chikt
• vond onder de Grove Dersten, hl . 253-263 , en als
• zodanig in 't breede ontleed . My vie! in, dat EpI• PHANIUS , over de Ketters in de vroeg te Eeuwen
• des Christendoms chryvende, be chuldigd, en mis„ chien met veel regts be chuldigd wordt van over„ dreevenheid, om derzelver beeldtenis en in den haatlyk ten dag to zetten ; zou dit , dagt my, ook niet
• wel bet geval omtrent den Graa van SHAFTESBURY,
„ in 't opgemelde Werk, kunnen weezen ? --- Ik be• oot tot eene herleezing van de Charac7eri ics , met
„ oogmerk om de daar uit aangetoogene plaatzen na to
„ gaan, en to bezien, o 'er al dat haatlyke, vetkeer• de, en den Christlyken Godsdienst vyandige, in Ing
„ opge looten . Welhaast ondervond ik het moeilyke
IwIENG . 1800. pug . U .
A a
it en
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en om lagtige dier Beoordeeling, en taakte dien vex .
„ drietigen arbeid .
„ Dan onlangs een der beste Engel che Maandwerken
„ in handen krygende, vond ik daar in een Leevensbe .
„ rigt deezes Mans, gevolgd van eene Beoordeeling zy„ ner Schri ten : in beide deeze traalde, myns agtens,
„ eene onpartydigheid in de opgave van 't een en an„ der door ; in beide deeze tro ik zo veel onderrig„ tends aan, dat ik my niet kon wederhouden dezelve
• to vertaalen . Uw iWengeln'erk , Medeburgers ! dagt
• my eene ge chikte plaats, om bet mynen Landgenoo .
• ten to bieden .
Teti dien einde zend ik UL .
• thans bet Leevensberigt diens Graaven, met oogmerk,
• om, indien bet zo veel goedkeurings by UL . moge
• aantre en , dat bet geplaatst worde , ook bet andere
• to zenden . 1k bly , enz . (*) .
„

x

ANTHONY - ASHLEY COOPER, wien men onder de Geleerden en Wysgeeren geene plaats kan weigeren, werd
den zestienden van Sprokkelmaand des Jaars 1670,
to Exeterhou e , in Londen , gebooren . Dit was ten
dien tyde bet Stadsverbly zyns Grootvaders, den eerten Graa van SHAFTESBURY , een Staatsman van
groote uititeekenheid, tnaar van een zeer betwist Chara&er . Zyn Vader was ANTHONY- ASHLEY COOPER ,
naderhand tweede Graa van SHAFTESBURY ; tot Maeder bad by Lady DOROTHY MANNERS, Dogter van
JOHN, Graa van Rutland.
Ten aanziene van zynen Vader is 'er zulk een diep
tilzwygen in de Ge chiedenis en van dien tyd , en 6,c
Gedenk chri ten der Familie , dat men daar uit hoogwaar chynlyk moge opmaaken , dat by een Man van
een zeer weinig beduidend Charater geweest hebbe, o
ten min ten geheel niet uit lak door zielsvermogens .
DRYDEN preekt van hem met de diep te veragting,
in zyn 44b alom en lchiton el, als een ongevederd twcevoetig ding , een gcdaantlooze klomp, gelyk Anarchy .
Indien deeze taal betrehhing hee t tot 's Mans uitwendige gedaante , is dezeive geheel onregtmaatig ; want ,
bly(*) \Vry zien het verder
liger to bemOLte .

beloo de van deezen onzen Begun .
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blykens de van hem overgebleevene childeryen, is
's Mans gedaante eer choon dan leelyk geweest. Men
hee t gctteld , dat zyn leevenseinde verhaast wierd,
door zyne begeerte , om een uitwas , 't welk zyn gelaat misvormde , to doen wegneemen . Eene veikeerdo
toediening van geneesmiddelen bragt onge l.eldheden
voort , die hem verzwaktcn , en welhaast hot leaven
deeden eindigen .
De derde Graa van SHAFTESBURY was be lemd otn
in de wereld een geheel andere iguur to maaken. On .
middelyk naa zyne ter wereldkom l:e, vatte zyn Grootvader eene zo groote genegenheid voor dit Kmd op ,
dat by de zorg zyner opvoedinge op zich natn . Bewust van de groote voordeelen, welke ontaaan uit een
(chat van letterkunde , oordeelde by geen tyd to moeten verzuimen, om zynen Kleinzoon vroegtydig daar in
op to k weeken . Oin deezen zo poedig mogelyk de
letterbaane to doen intreeden, verkoos by eene leerwy .
ze, ge chikt om hem, als 't ware ongevoelig, met de
oude Taalen belkend to maaken , door iemand by hem
to plaatzen , zo bedreeven in het Gricksch en Latyn ,
dat by deeze beide taalen met gemak en vloeiend prak.
Deez per uon was eene Vrouwe , Mejuirouw BIRCH,
Dogter van een Schoolmeester in Ox ordshtre o Berkshire : on eene Vrouw , die deeze • zeldzaame tank op
zich nam en volvoerde , verdient met lo vermeld to
warden onder de geleerde Vrouwen van Engelanrl.
Zo groot en gelukks g was de uit lag van haar under .
wys , dat haar Kweekelirg , toen by legts el jaaren
bereikt hadt, Griek che en Latyn che Schryvers, met
gemak, kon leezen .
Die jaaren bereikt hebbende , zondt zyn Grootvadcr
hem na eene byzondere School, waar by blee tot diens
lood . In 't einde van den volgenden Zomer, 1683,
w ,-°rd by door zyn Vader ge chikt na de School to
Winchester , toen onder de bezorging van Dr . HARRI
Her werd onze jonge Edelman met vry veel onver ctulligheids behandeld, behalven door zynen Leermeester,
en lood veelmaalen ten doel van hoon en maad , uit
hoo de van zynen Grootvader, wiens naagedagtenis
zeer gehaat was by de yveraaren voor vol trekt gezag .
De onaangenaamheden, ASHLEY to dl'lachester aangedaan, hewoogen zynen Vadcr om hem van die School
to neemen , en zyns Zonns begeerte , om eene bu ten .
A a %
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land che re s to doen, in to willigen . In gevolge bier
van ving by zyne Reis in den Jaare 1685 aan , onder
bet opzigt van Mr . DANIEL DENOUNE , een Schotsch
Edelman van gtoot vertand en braa heid , en in alle
opzigten ge bhikt tot een toevoorzienden Gids . De
Leevensbe chryvers van deezen derden Graa van aHAFTESBURY hebben hem veelal doen voorkomen als voor •
naamlyk opgevoed door Mr . LOCKE . 'Er valt Diet aan
to twy elen , o deeze groote Wysgeer telde veel belangs in bet opkweeken van den Kleinzoon zyns zeer
hartlyken Boezemvriends , en bet is hoogstwaar chynlyk , dat diens gevoelen ingenomen en gevolgd wield ,
ten opzigte van de Opvoeding deezes jongen Edelmars .
Maar dat de beer LOCKE immer recht lreeks deel
genomen hebbe in diens onderwys o opzigt , is een
gevoelen , zonder genoegzaamen grond aangenomen .
Naa een driejaarig verbly buiten 's Lands , keerde
Lord ASHLEY, in den Jaare 1689, weder in Engeland ;
hsm werd , van wt gen eenige plaatzen , waar in zyne
Familie goederen hadt , eene plaats in bet Parlement
opgedraagen . 'Er waren nogthans ver cheide redenen ,
die hem bewoogen, deeze aanbieding, op dien tyd, Diet
aan to neemen ; en het geen hem meer dan Lets anders
bewoog om dit o to laan , was 's Mans genumen beluit, om zich geheel en al op de Letteren toe to leggen, en den voorraad zyner kundigheden, ten aanzicne
van de belangrykl}e onderwerpen , uit to breiden . In
deeze oogmerken laagde by by uitilek gelukkig , en lag
den grond lag om cen Geleerde to worden , naar een
uitgetrekt en te lens vry plan .
Bykans vy jaareu lang zich met alien yver op de
Letteren en Weeten chappen toegelegd hebbende, werd
by, naa den dood van Sir JOHN TRENCHARD, voor
Poole, in Dor rtshire, tot Parlementslid gekoozen . Niet
tang bat by in bet Parlement zitting gehad , o hem
werd eene gelegenheid gebooren , om dien geest van
Vryheidsmm , welke hem tot bet einde zyns leevens byblee , en die zyn gedrag eenpaarig , by alle gelegenheden, regelde, aan den dag to leggen. De gebeurte .
nis, welke wy op 't oog hebben, viel voor ter gelegenheid van bet inleeveren van een Bill, om de Regtspleegingen to regeldn in gevallen van Hoog Verraad . Een
gedeelte van die Bill in 't byzonder, 't welk een Raads .
man toe taat aan den Gevangenen, werd door de meeste
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to Vrienden der Vryheid aangezien als eene zaak van
het uiter te aanbelang. Te deezer oorzaake hadt Lord
ASHLEY een Vertoog, ter beweeringe daar van, opgeiteld , 't Been zy, aan wien by bet liet zien, zeer gepast to deezer gelegenheid keurden . Maar, toen zyne
Lord chap optondt, om in bet Huis der Gemeente bet
woord to voeren , werd by met zulk cenen cbroom
bevangen , door de menigte der Toehoorderen , dat
zyn geheugen aalde , en by met geene mogelykheid ,
't geen by ten oogmerke hadt voor to draagen , lion
uitbrengen . Het Huis der Gemeente, hem eentgen tyd
gegund hebbende om zich to ber tellen , begeerde volernttig dat by zou voortvaaren , 't geen by deedt in
de volgende bewoordingen : „ Indien Ik, myn Heer!
• (zich tot den Woordvoerder wendende ') die alleen
• opge taan ben om myn gevoelen to zeggen over de
„ Bill, thans bet voorwerp onzer beraad laagingen, zo .
• danig ont teld ben, dat ik my buitet • taat bevinde
• om iets to zeggen van 't geen ik vocirhad mede to
• deelen -- hoe moet dan de ge teldheid weezen
• van een Man , die , zonder eenigen by tand , pleit
„ voor zyn Leeven , onder de chrikbaarende . omttan• digheid van hetzeive to zullen moeten derven !"
-- Deeze vaardige wending behaagde bet Huis der Gemeente by uit tek , en men geloo t dat dezelve meer
uitwerkings baarde, dan een der overige bewyzen, ten
voordeele daar van aangevoerd .
Geduurende bet overige van deeze Zitting des Parlements volhardde Lord ASHLEY in dezel de wyze van
gedrag, altoos volyverig deel neemende in elite voordragt , trekkende tot bet verzekeren der Vryheid ; en,
choon zodanige voordragten dikwyls kwamen van lie .
den , met welken by geen Staatkundige verbintenis
hadt, en die behoorden tot eene Party van eene andere
benaaming , oordeelde by bet nogthans zyn pligt, dezelve by to vallen en to onderiteunen , als by be.
greep, dat de gedaane voor tellen ten dien te des Ryks
konden Itrekken . Zeer was bet to bejammeren, dat een
Man, vervuld met deeze beginzelen en van die be .
kwaamheden , door de zwakheid zyner ;etteltenis e ,
niet in taat was om de bezigheden van bet Huis der
Gemeente geregeld by to woonen . Deeze hadden zulk
eene uitwerkmg op zyne gezondheid, in weinig jaaren ,
dat
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dat zyn zwak ge t 1 hem ncedzaakre , naa de ontbiading des Parlements, in 1698, hetz :-1ve niet meer by to
woollen .
Lord ASHLEY, nu in vryheid zynde om eene leevenswyze , meer met zyne geneigdheid trookenJe, aan
to vat2gen , toog recht treeks na Holland, waar by zyn
tyd meet in de verkeering met vAYr.E, LE CLERC ,
en veeie andere chrandere en geleerde Mannen daar
to Lan&~ Het vermaak en de leering, vonrt pruitende
uit de v4*eering met deeze Geleerden, was voor zyne
Lord chap zo groot, dat by 'er meer dan twaal maanden blee t Be looten hebbende om niet ge toord to
worden in 't geen een zyner voornaam te bedoelingen
was zyner'reaae na Holland, bet voortzetten zyner Let'
teroe eninget , hieldt by zyn naam en tytel verborgen , voorgeevende een Student in de Medicynen to
weezen . Hot was alleen onder dit Character , dat by
eene gemeenz$me verkeering hieldt met BAYLE . Dan,
kort vOdr z3*} vertrek na Engeland by BAYLE bekend
willende wordelt onder zyn eigen naam , be chikte by,
dat de Heer BAYLE by een Wend ten nliddaginaal
zou genoodigd worden om Lord ASEILEY to ontmoeten . Dien eigen morgen de Heer BP YLE toevallig by
zyne Lord chap zynde , en door hem gedrongen om
to blyven, antwoordde by, dit in geenen deele to kun,
ten doen, dewyl by een a praak badt om Lord ASHLEY to ontmoeten , en lipt moest weezen in bet hou'
den van zyn woord . Het onderhoud aan ta el veroordaal.te , by de ontdekking , gelyk men ligt kan den :
ken , niet weinig vermaaks ; en die ontdekking bragt
bet haare toe, om den vriend chapsbnd,lreg
legd, to ver terken en naauwer vast to haalen ; en blee
die vriend chap, door eene be tendige brie wis eling on .
derhouden, duuren tot nAYLE's d )ud .
Staande deezen tyd , was 'er to London eene zeer
onvolkomene uitgave ge chied van Lord ASHLFY'S Inquiry concerning Virtue. Het ,vas iteelswyze untleend
uit een ruwe ichets, door hem ontworpen , toen by
even twintig jaaren bereikt bade Zyne Lord chap , daar
over geheel to onvrede , kogt den geheelen druk op,
eer 'er veele van verkogt waren , en zette zich om dit
Onderzock 'vegcns de Deugd to voltooijen , gelyk Vet
naderhand ver cheen in hoc tweede Deel van zyne Cha
raa
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ra&'-ri ics . De per oon , die hem deezen onvoeglyken
trek ge peeld hadt , werd ichielyk ontdckt Mr . JOHN
TOLAND to zyn, die, door dit hedry , met ondankbaar .
heid eenen zeer edelmoedigen weldoener legt beloonde .
Korten tyd naa Lord AHSLEY'S wederkomst in Engeland , werd by , door het overlyden zyns Vaders ,
Graa van SHAFTESauttY . Naardemaal by de voorzigtigheid hadt van bet oog op zyne eigene zaaken to
houden, vondt by zich met zulk eene menigte van bezigheden overkropt , by bet aanvaaiden der op hem
ver torvene goederen , dat by belet wierd in bet Huis
der Lords to ver chynen, geduurende de eer te Zitting
naa dat by tot de Graa lyke waardigheid was opgeklommen . Ook ver cheen by Diet in dat Huis by de
tweede Zitting, tot dat zyn Wend Lord SOMMERS
hem door een Boode deedt weeten , dat zyne tegen .
woordigheid noodig was, uit boo de van bet Verdeelings-Verdrag, ten lien dage by het Parlement in overweeging. Dit was in Sprokkelmaand des Jaars 1700 .
De Graa van SHAFTESBURY vertrok onmiddelyk na
Londen ; en choon Lord SONIali :R'S Brie hem gebragt
tnerd op een tyd , dat by zich boven Bridgeleares- , in
So acr etshire , bevondt , en z"ne lichaamsge teltenis e
hem Diet tneliet eene buitengewc~one v ermoeie . i s uit
to taan , reisde by met zulk con poed, dat by den
volcenden dag zich in bet .Huis der Lords bevondt ;
dus een blyk`van poed opleverende, welk in die da'en zeldzaamer was, en bezwaarlyker to verrigten, dan
tegenwoordig.
Geduurende bet overige van die
Zitting volvoerde by zyne Parlements-verrigtingen zo
veel zyn zwakke taat van gezondheid gehengde, zich
mn ern tig voor tander betounende der maatregelen van
Boning WILLIAM , toen be zig met het vormen van bet
grout Verbond . Niets kon , volgens het oordcel van
SHAFTESBURY, die onderneeming meer begun tigen ,
dan de keuze van een good Parlement . Hy telde,
derhalven, aile zyne kragten to werk, om dit oogmerk
to volvoeren ; en zodanig was de uit lag, by de verkie •
z~rg van een nieuw Huis der Gemeente , (daar de Partren op dien tyd genoegzaatn gelyk tonden) dat de
Koning hem betui,.;d
dat by de chaal hadt doen
over la4u . Zo houg was bet de-rkhceld, 't welk de Koning zich vormde van 's Graavcn bekwaamhcden en
charac.er, dat hem de aanbieding gedaan werd om den
A , 4
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post van Secretaris van Staat to bekleeden . Dit, egter,
was eene aanbieding , welke zyn a neemende aat van
ondheid hem niet toeliet to aanvaarden . Maar, choon
V zich buiten taat bevondt om die loopbaane van
Staatsbezigheden in to treeden, vondt by zich in taat om
zyne Maje teit met zynen raad to dienen, die hem dik,
wyls over zaaken van bet hoog te aanbelang raadpleegde,
Ja, men hee t vernomen, dat by een groot aandeel hadt
in het op tellen der laat te aan praak van Koning WILLIAM, overgeleeverd op den 31 van Wintermaand des
Jaars 1701 .
By de komst van Koninginne ANNA op den Throon,
keerde Lord SHAFTESBURY tot zyne a gezonderde lee,.
ven&wyze weder ; diens raad Nerd , ten opzigte van
Staatszaaken, niet langer ingenomen . Ten zel den tyde
werd by ontzet van bet Vi ce-Admiraal chap c?es Land$
van Dor ct , welk geduurende drie opeenvolgende ge4
lachten in zyne Familie geweest was . Deeze ontzet •
zing, choon eene zaak van weinig beduidenais, was de
~enige , welke hem kon worden aangedaan ; zynde
dit het alleen , wat by immer van de F roon gehad
hadt .
Met den aanvang des Jaars 1703 deedt de Graa eene
tweede reize na Holland , waar by tot omtrent het
elnde des volgenden jaars blee . Niet lang daar naa
veroorzaakten de Fran che Prophceten eene groote be,
weeging onder bet yolk, door hunne geestdryvende bui .
ten poorigheden ; en zommigen waren van oordeel, dat
men, om dien tuimelgeest to onder to brengen, de toe .
vlugt tot maatregelen van ge trengheid moest neemen .
Dit ga gelegenheid tot 's Graaven chryven van diens
Letter concerning Enthu iasm . Deezen Brie over de
Gcestdryvery zondt by aan Lord SOMMERS, toen ten
tyde Voorzitter in den Raad . Dezelve werd, naa goed .
keuring van dien Edelman en andere Heeren , in den
J aare 1708 uitgegeeven, choon zonder des Schryvera
naam, o den naam van den Per oon, aan welken dezelve was ingerigt . -- 's Graaven Moralist, a Philaophzcal .R ap ody , being a recital o certain Conver rations, o ; natural and moral Subjects . ---- De Zcdelcergar, een L vsg,erig Ncngelmoes, o een verhaal van zekere Ce prckken over Natnurkundige en Gedelyke Onderwerpen, ver cneen in Louwmaand des jaars 1709, en in
131ojinaand Iaar op volgende zyn Sera us Ccmwunis, an
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. stay , upon the Freedom o LPit and Hwnour , in a
.Letter to a Friend .
1)e 41gemeene Geivaarwording,
eene Proeve over de Vryhezd van Yernu t en Geesti9 .
heid, in eenen Brieve aan ten hriend . Drie We.kjes,
to Londen gedrukt .
Ten gemelden jaare tradt by in 't Huwelyk met Meju rouwe JANE EWER, jongtte Doper var. THOMAS
EWER, Esq . van Lee in Hert ordshire . By deeze Vrouwe , die hem in Bloedverwant chap be tondt , hadt by
cen Zoon, de geweezen Graa van SHAFTESBURY . Het
is zeker , dat deeze Mis EWER bet eer te voorwerp
net was van zyne genegenheid, en dat by niet dagt
om eenen Huwelyksvoor lag by haar to doen, voor dat
by in zynen toeleg op eene andere Lady , van grooter
iniddelen en aai zienlyker a komst, niet ge laagd was .
In bet aangaan van dit Huwelyk chynt by voornaamlyk op bet aanraaden zyiier Vrienden a gegaan to weezen : zeker tradt by in die Egtverbintenis e niet met
zeer hoogvliegende denkbeelden van lie de en geluk .
's Graaven Soliloquy, or Advice to an Author . /Hleenpraak, o Raad aun een Auteur, ver cheen met den
Jaare 1710 in 't licht. Terwyl by zich deezerwyze
onledig hieldt met Letterkundige op tellen to vervaardigen, nam zyne gezondheid dermaate en zo chielyk a ,
dat hem geraaden werd een hulp :niddel in eene zagter
lugtttreeke to zoeken . Daar toe een be luit genomen
bebbende, nam by, by brieven, a cheid van vcr cheide
zyner kennis en : onder deezen was ROBERT HARTLEY,
Graa van Ox ord, onlangs tot die waardigheid verheeven . Hy vertrok in Hooimaand des Jaars 1711 na Napels, en den weg over Frankr5k neemende, was by genoodzaakt door . bet Leger des Hercogs van BERWICK
been to trekken , toen aan de grenzen van Piedznon~
liggende . Hier werd by op bet allervriendlykst onthaald door then Generaal , en kreeg by alien by bnd
om veilig op bet grondgebied des Hertogs van Savoyctz
to komen .
SHAFTESBURY 'S rein na Italic was van geen vrugt lot
her { el van zyne gezondheid ; want naa omtrent anderhal jaar to Napcls zich onthouden to hebben , zag by
bet einde zyner dageri, op den vierden van SprokkelmaanJ , 0 . S . 1712 , in bet twee-en-veer tig1te jaar
zyns ouderdoms .
De eenige Scbri ren, welke by voltooide, naa dat by
A a 5
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in die Stad kwam , waren The Yudgen2ent o Hercules,
Het Oordeel van Hercules , en The Letter concerning
Dc,li n, Een Brie over de Tckenkunst . Deeze laatst,
gemelde wend gevoegd in de Uitgave van de Chara&ri!lics van den Jaare 1712 . In bet Jaar 1711 kwam de
Uitgave van de CharatieriJlics, in de orde als wy dezeive thans hebben , aan den dag. Dan deeze Uitgave
niet geheel aan zyne Lord chap voldoende, be teedde by
bet laat l;e gedeelte zyns leevens om van zyne Schri ten
cene raaijere Uitgave to bezorgen . Met deeze werd de
wereld kort naa 's Schryvers dood , in den Jaare 1713 ,
begi tigd . De ver cheidene Prentverbeeldingen , eerst
in die Deeltjes ver preid, waren alien door hem uitge .
vonden, en getekend onder zyn opzigt : ten dien einde
ga by zich de moeite om eenige zeer naauwkeurige
voor chri ten op to geeven ; van deeze wordt bet Handchri t tot heden in de Falrilie bewaard . Ten einde 'er
reene d-uk eilen in bet Werk mogten weezen , nam de
Graa zeive de moeite van de Proeven na to zien . In
de drie Deelen order den Tytel Charac eri ics o Men,
.Manners , Opinions and Times -- CharaltcrtrekAen van
11 en chen , Zeden , Begrippen en Tyden - begreep by
bet geheel van zone Werken, welke by der weield onder hot oog wi e brengen .
Niet lang vOor zynen dood hadt by een plan gevormd
onm eene Verhandeling to chryven over de Schilder-,
Beeldhouw- en andere beeldende Kun len . Dit zou ,
indien by hadt mogen blyven leeven om bet to voltooijen, een aangenaam en nuttig Werk hebben opgeleeverd, naardemaal by een kie ehen maak bezat, ten
aanzicne van onderwerpen van deezen aart : dan zyn
vi oegtydige dood belette hem, ten dien opzigte, eenige
vorderln gen van aanbelang to maaken .
dirt den Jaare 1716 zagen to Londen bet licht, Se
venal Letters, written by a noble Lord to a young Men
at the Univer ity . --- Zler chezde Brieven, he chreeven
d.or eon Edelen Lord aan een jong Hcer op de Urrivcr itett . Vy jaarcn hater, in 17 .1, z ; , g men eene andere
Verzamellng van denzel den aart, getyteld : Letterc roin
the right hon . tie Earl O SHAFTLSBURY , to ROBERT
MOLES WORTI1 , Esq. now Lord Viscount o that name, ;
late Sir JOHN CROPLEY,
with two Letters Writte,' by
a which is preixed a larger hwrodttttiora by the Editor .
- Brievin van den Graa van SHAFTESBURY,
1126

a

aan

Ito .

VAN DEN GRAAF VAN

Si-I .'srTt.SBV :Y.

3 t

E'.i. ? ; tr1 o rac
ran dic,
Sir 3oilw CROP .
azaam ; benevens twee Brieveil vrau
LEY, voor welke een breeder Inlci rung gevoegd is door
den Uitgeever . Deeze Uitgeever was Mr. TOLAND ,
die, in bet tegenwoordige , zo wel -Is in bet voorigc
geval, zich eene vryheid aanmaatigde, der Familie niet
zeer aangenaam . Naar dcrzoiver cotdeel , wren die
Brieven, als nicest van ecnen bepaalden toeleg en aan
iemand byznnder gerigt, nict ge chikt ter openbaare uitgave . Doch , wat daar van ook zyn
1 09C5 zy zetten
's Graaven braa heid in een allerbevalligst licht . Wat
Mr . TOLAND'S Inleiding betre t , dezelve is op ,gi,~ ugen gebouwd , en veele daar in voorkomende zaaken
zyn volthrekt valsch .
De Graa van SHAFTESBURY hadt l_oogagting voor de
Werken der beste Engel th Godgeleesrcn . Eon aanmerkelyk voorbeeld hee t by daar van gege .:vea , met
een Voorreden to chryven v , )or Dr . wICHCOT's Sermons, in der Jaare 1698 . Attchri ten van deeze Leerredenen waren under bet uil preeken gemaakt , en de
Graa halt 'er een z) 1 oog gevoelen van, dat by zo
niet alleen met gezegde Vcurreden ter wergild in deeds
treeden, maar ze liet drunken onder zyn byzonder op .
zigt .
In zyne Brieven aan eccn jong Heer up de Univer iteit , preekt by van Bisrchup EURNET , en Dr.
IIOADLEY, met veel goedhcuiirg,,, en by hee t reit
laaten wedervaaren aan de verdieirrlen van TILLOTSONv,
BARROW, CHILLINGWORTII en HAm MOND, als de Vournaam te pylaaren der Kerhe , urn dezelve tegcn Geestdryvery to onder iutten .
Maar welk eene hoogagting zyne Lord chap ook mogt
koesteren ten opzigte van eenige under Gu<<lneleerlen,
bet waren de Schri ten der Ouciheid , die 'o , 1? hr,, bewondering meest trokken . Zy maaktcn htet hoo dvoorwerp uit van zyne Letteroe nin co ; uit dezelve ontleende by zyn lelzel van Wysbc ;eerte, d,e men 1bngerlyk, Maat chaplyk en T cr~lasc/ niogt hecten . Zyno
meestgelie de Boeken warm de Zedelyke k*'erken van
XENOPHON, HORATIUS, LPICTETUS ell M P ACUS AN'l CNINUS .
Deeze Schryvers voer(.'e by aitoos op zyne
Reizen met zich, en zy zyn nog in z~'ne nage'aatene I3, ie •kery voorhanden, docrgaande met kanttekoningon, overtvyzingen en verklaarijgen , eirvenllandig geicl .rccvcn .
Men mag by deeze 13ueker,lyst ol :getwy Lld PLATO VOCgel.
ROBERT MOLESWORTH,
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gen, een Schryver doer den Graa van SHAFTESBURY
niet alleen naarttig geleezen, maar hoogst bewonderd en
yverig nage tree d . - Van SIMPLICIUS prak by, blykens zyn Brie aan een Student, met veel goedkeurings .
In het Supplement tot de Biographia Brittanntca
wordt LUCIANUS vermeld als een der oude Schryveren ,
waar mede zyne Lord chap hoog liep . Dan dit is ze .
ker een mis lag ; want het blykt, in tegendeel , dat by
een byzonderen a keer van then Schryver hadt .
Betre ende zyns Lord chaps' Broeder MAURICE ASHLEY COOPER mogen wy aanmerken dat by de Vertaaler
was van XENOPHON'S Cyropcedia . Van deeze Overzet .
ting getuigt wylen Mr . JAMES HARRIS : „ dezelve is
• gemaakt met al de zuiverheid en eenvoudigheid van
„ het oorlpronglyke ; de Overzetter bee t 'er eene recht
„ wysgeerige Opdragt voor gevoegd aan myne Moeder,
„ eene zyner Zusters . Ik agt thet eene eer, deezen Schry„ ver myn Ooni to mogen noemen ; met zo zeer van we• gen diens Rang, maar veeleer om zyne Geleerdheid
• en onbe mette eugd ; hoedanigheden , welke de zugt
• tot een a gezonderd leeven (waar in by dagt dat de• zelve best konden worden aargekweekt) hem aanzette
• om ze veeleer to bedekken dan 'er mede to voor chyn
• to treeden ."
Het d6nig Kind , door den derden Graa van SHAFTESBURY nagelaaten, was ANTHONY-ASHLEY COOPER,
de vierde Graa ; een Edelman , ten wiens opzigte men
aangemerkt hee t , dat 'er nimmer iemand lee de van
grooter goeddaadigheid , zedelyke waarde , en waare
Godsvrugt : terwyl by diepgaande hoogagting hadt
voor zyns Vaders Charae`ter , en diens Schri ten hoog
waardeerde , temde by met zynen Vader niet zamen in die gedeelten , waar in by zich als een Twy .
elaar , ten opzigte van den Christlyker Gadsdienst,
voordoet.
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KORT VER$LAG VAN DE ALGEMEEN HEERSCIiENDE BEGRIPPEN DER TURKEN, OVER DE STAR
REKUNDE, DE AARDRYKSKUNDE, DE DUDE GESCHIEDLNIS, EN DE DICHrEN LETTERKUNDE .

(Ontleend uit ETON'S Survey o the Turkish Empire .)
W anneer ik bier preek van de algemeen ljeer c,1iende
Begrippen des Turk chen Volks, hebbe men danr
door niet alleen to vert'aan de he e des Folks , maar
ook de zodanigen, die voorgeeven Gelcerden in hun ge.
lachte to weezen .
Starrekunde . Van den Mu ti tot den Boer is bet een
algemeen aangenomen gevoelen, dat 'er zeven Hemelen
zyn , van welke de Aarde onbeweeglyk hangt aan eels
lange keten ; dat de Zon een zeer groote Vuurbal is,
ten Inin l:en zo groot als bet geheele Ottoznanni che
Ryk, enkel ge chikt om licht en warmte to geeven aan
de Aarde ; dat de Maanverduisteringen veroorzaakt worden door een grooten Draak , welke dat Hemellicht
dreigt to ver linden ; dat de Vaste Starren aan ketenen
van den hoog(ten Hemel a hangen .
Deeze ongerymdheden worden voor een goed deel ondertteund door
getuigenis en van den Koran . De Starrekun ligen , zo
a1s zy genaamd warden, hebben alien zeer veel op met
de Starrewichelaary . Deeze Voorzegkunde is by de Tar .
ken in een zo hoog aanzien, dat bet Ho eeu bezoldigden Starrewichelaar hee t , en de meeste Ryksgrooteit
houden 'er eenen .
Aardrykskunde. Van de betreklyke ligging der Landen tot elkander zyn de Turken, tot h t belachlyke toe,
onkundig, en alle hunne verhaalen van vreemde Volken
zyn opgevuld met de bygeloovigtte verdichtzelen .
Voter dat de Rus i che Vloot in de Middelland chc
Zee kwam, wilden de Staatsdienaars van de Porte niet
gelooven , dat bet voor eene Rus i che Vloot mogelyk
was, Con antinopole to nadcren , dan door de Ztvarte
Zee . De Caitein Pasha, o Groot 4dmiraal, beweerde , dat die' Vloot over Venetie zou kunnen komen .
Uit dit en duizend andere dergelyke , door goede
ge .
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getuigenis en bekragtigde, berigten, is hunne onkunde,
wegens de ligging der Landen , openbaar . In 't algemeen gelooven zy, dat Indie een vera gelegen Land is,
waar men Diatnanten, yn Lynwaat en groote Rykdommen vindt ; doch dat bet Volk weinig bekend is ;
dat bet meerendeel uit Mohammedaanen be taat , doch
die bet Kali at van hunnen Sultan niet erkennen . Zy
houden het daar voor, dat de Per iaanen een nood Volk
zyn ; dat zy alle veianderd zullen worden in Ezels, en
dat de Wooden in de hel op dezelve zullen ryden . Zy
tellen vast , dat de Europi che Volken alle uit legte
Ongeloovigen be taan, bedreeven in de kunst des Oorlos, die omtyds gevaarlyk is ; doch dat zy alle, met
den' tyd, zullen overwonnen en aan den Sultan onderworpcn worden ; dat men hunne Vrouwen en Kinderen
gevanglyk moet wegvoeren , hun Been woord houden,
en dooden , 't welk, indien zy weigeren A ohamedn
to worden , een verdienstlyk werk is . --- Nogthans loopt 'er onder hun eene Voor pelling, dat de Zooncta der 2"elloxwnes , door welken zy de Rus en veritaan,
Con antinopol zullen inneemen : de Rus en houden zy
voor bet magtigst Volk , en zy taan by hun bekend
onder den naam van de Groote Ongeloovigen . Het denkbeeld, dat Rus en de Hoo ditad ten eenigen tyde zullen
bemagtigen, is zeer algemeen ; zy weeten zel s de poort
aan to wyzen , door welke die Overmeesteraars zullen
intrekken, naar luid dier oude Voorzegginge . De Grooten zyn zo verre van die zu~ak- en bygeloovigheid tegen
to gaan , dat zy den li iaiiichen oever aanzien als de
veili ge wykplaats um de woede dier Ryksvermeesteraaren to ontwyken .
De Kngel chen houden zy voor
inagtig ter tee, de Fran chen en Duit chers to Land .
C1 . e Ge hiedenis .
De Turken hebben gehoord van
cenen ALEXANDER, , die ue groot te Monarch en Ver.
.rees :eraar was, de beroemd ce Held in de geheele wereld . De Sultans vergelyken zich dikwyls met hem , in
hunne Schri ten . Sultan MOHAMMED DE IV noemt zich,
in eenen Bieve aan Czaar ALE%IUS MICHAILOVITCH,
„ I-leer van 't Ileelal , en gelyh in magt aan ALEXAN„ MR DEN GROOI EN ." Steeds preeken zy van ALEXANhi:R als een Held , wiens voorbeeld moet gevolgd
word ::.; ; doch zy weeten niet, wie by was . - SALoMa, zeggen zy , was de wys te Man en de groot te
To-
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Tovenaar, die immer beaondt. Pahnyra en Balbek I c
weeren zy dat gebouwd werden door Geesten, op let
bevel van Koning SALOMO .
Diehtkunde en Letterkunde in 't algemeen . By de
Turken vindt men weinig Dicliters . Hunne Op lellcn
zyn meest kieine Gezangen en Balladen ; maar in d ee.a e
Dichtwerken , zo wel als in hunne Ge chri ten in on .
dicht, ver chillen zy henielsbreed van de eenvoudig .
heid der lrabieren, dewyl zy vol zyn van verkeerde
begrippen ; de taal is eon jammerlyk mengzel van Turksch,
Per iaansch en Archisch . Dit zal bet best in 't cog vallen, als wy veronderilellen, dat, in bet volgend voorbeeld, bet Latyn Al- abisch, en bet Fransch Perjiaansch is :
dan zou een Turkich Mu ti , als bet Nederduitsch zyne
Moedertaal was, in deezer voege chryven . -- , Ik wit
„ niet deplorare vitas, als veelen, en ii doe/i iepe e.
• cerunt. Ik beklaag my nict gelee d to hebben, de• wyl ik ainji vecu, dat ik niet ru/lra me natum exi li• mem . Ik beweer niet, dat tedium vitae seer ont laat
• uit ; ebrek aan vasthe+d in onzen waaren Godsdienst,
• dan van atra bills . Indien een man zich zelven onm
• hals brengt, is by o in,/anus en een heihge Gel,- , o
• met eon De .7son bezeten, o by is in Athie - een On„ geloovige o eon Frank . Bidt Deum, dat by u be• waare tegen de zod anign , die blaazen op nodos its .
„ 1111W , en in 't oor l ueren ."
Taal van eon Tur,l chen Dtchter. „ De oogen vail
„ i'abbreuveu e (*) maaken my meer dronken ddn le
• vin , en cs ,Itches doordringen In suede des mes os
• chielyker dan die van eon boog ." Dit is bet eer e
couplet van een Zing in zuiver Ar . btsch, (door een
Arabier opgeteld) 't welk il: in deezer voege ge chreeven h ,--b, om to toonen, hoe een Turk bet zel de derkbeeld
ten opzigte van de Taal zou uitdrukken : de ooriprong .
lyke Turk che lukken zyn vol belachlyhe groot piaak .
Men hebbe bier by in aanmerking to neeinen , Jiat
weinigen onder hun, die hunne Ge cnri ten o Ge r rekken in deezer voege door pekken met Arab : the en Per•aaan che woorden en preckwyzen, in deeze taalen aver
bedreeven zyn ; rnaar zy hebben eenige zeer algem ; en i .i
zwang gaande woorden en preekwyzen geleerd, en weeten de betekenis, zonder elk woord op zichzclven to veri aan, o eenig-dcnkbecld van de SpraAkuost to beZittea .
(*) Dit wi l zcg~er_ : Zy d•'e den II } ;:
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(Naar bet Fransch,)

M

y eenigen tyd in cen der Di lrieten van Frankryk onthoudende, deed ik eene wandeling in een bosch, niet
terre van de plaats myns verbly s gelegen . Naa in 't zelve
eenen geruimen tyd omgedoold to hebben, verlangde ik op
myn ouden weg weder to keeren ; maar, naa ver cheide poogingen , ontdekte ik den weg verlooren to hebben ; ik kon
then niet wedervinden : dit bragt my in verlegenheid ; ik
zag niets dan boomen , en hoorde niets dan bet gezang der
vogelen , die, met den vallenden avond , na de nesten wederkeerden .
De langduurigheid myner wandelinge , gepaard met de
onzekerheid waar ik zou belanden , bragt de groot te vermocijenis to wege . In 't einde bereikte ik een uitgang uiC
bet bosch , en ontdekte een Man , twee koeij Qn voor zich
heenen dryvcnde. Ik vroeg hem, o ik verre was van bet
Dorp, waar ik myn intrek genomen had? - „ Gy zyt
• 'er meer dan twee mylen van verwyderd," ga by ten antwoord, „ en ik vrees dat gy 't zelve vddr bet donker wordt
„ niet zult bereiken , indien gy den weg derwaards niet
Hier over myre ongerustheid to kennen gee• weet."
vende, vroeg by my, „ o ik het Huis zag , eenzaam laan• de op den top van eene kleine hoog,e ? " Dit met ja
beantwoord hebbende , voer by voort : „ Volg my dan ;
„ ,y zult 'er een bed en eenige verver chingen aantre en ."
Dit a3nbod aanvaardende, wandelden ivy voort . Ik nats
onder bet gaan her gehede voorkomen myns Leidsmans
Zyne openhartighcid , zyn vaste en gepaste tred ,
op.
Tyne wyze van uitdrukken , de voegelykheid zyner kleedinge , gaven my alle to e tot verwondering. Niets zag
ilk aan hem, 't Welk den armen Veehoeder aanduidde .
By de huisdeur gekomen , verzogt by my zyn Vte to mogen
bezorgen, en keerde, dit verrigt hebbende, oogenb!iklyk to
rug . Een venlter openende, 't welk in den tuiu uitzag riep
by driemaalen den naam van LOUISA . Ter tond kwam 'er eeue
Jonge-dogter to voor chyn , en choon zigtbaar eenigzins verwonderd _n ont teld van my to zien, groette zy my met eene
zedige houding, en vroeg haar' Vdder, o by lets verlancde .
Hy prak : „ Ja, myn Kind! gy moet uw best doen om deem
„ zen Vreeindeling , die van den weg was a gerwaald , to
„ onthaalen ."
Onmiddelyk zette zy de ta el aan ; toen
i~
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ik hair bier in behulhzaam wilde weezen , weigerde zy bet
met een lieven lach , my verzoekende myn gemak te houden . Terwyl zy met alle deeze werkziamheden bezig was,
kon ik niet nalaaten de vaardigheid en bevall :gheid haarer
beweegingen to h cwonderen . in cen oogenblik was de ta el
aangerigt ; op dezelve aonden de aangenaam te verver chingen, room, koekjes, en eeoe ver cheidenheid van uitgeleezcne vrugten .
lan ta el chikkende, gebruikte ik met groo .
ten maak bet my voorgezette ; zigtbaar was op bet gelaac van
den Vader en van LOUISA de voldoening, dat my dit onthaal
zo zeer geviel . In de ruimte daar van genuttigd hebbende,
kon ik niet nalaaten myn Gastheer toe to voegen : „ De lie• met bewaaie u, dat gy niet dikwyls zulice zwervende en
„ verdool de Reiziger, ki ygt ; gy zoudc meer voordeels hebben met hun een wegwyzer to bt-znrgen ."
„lk zal,"
hervatte by , „ my altoos gelukkig rekenen hun bier to
„ to bren en , indien zy zyn gelyk gy my voorkomt ; en gy
• moogt u veizekerd houden , dat, zo lang de Natuur haare
• mil ie gaven arm my chenkt, bet my geen bezwaar kan ver• wekken, zulk een onthaal to geeven ."
Dwdanig een antwoord verwekte in my een mengzet
van dankbaauheid en bewondering , en ik verlangde ineer to
weeten van dit ver ;chynzel , 't welk eenvoudigheid en krootheid to zamen paarde . Floe kan bet, dagt ik by my zelven,
mooelyk weezen, dat een Man van zulk een voorkomen, van
zulke gevoelens , deezen laagen Leevens tand verkoozen h ob .
be ? Waarom woont by in cone Landhutte? En zyne Do ;
ter, die zo veele bekoorlykheden in haar per oon vereenigr,
kan die alleen aan de Natuur die voordeelen ver chuhiigd zyn ?
Vanwaar mag zy dit zo bevailig, zo zedig, zo inneemend
voorkomen ontlecnd hebben
Deeze denkbeelden waren ter loops mynen geest door,eviogen, wanneer myn gastvrye Vriend (want zo dur ik heir
vrylyk noenren) dus voortvoer : „ Gy moet niet verwag„ ten bier op een bed van dons to zullen rusten, noch dat
„ gy den dageraad zult zien zanbreeken door kostbaare
„ bedgordynen ; voig my egter, en zie de rustplaats voor it
• be temd."
De bekoorlyke i .c, gisA londt op, nam esn
licht in de hand, en brags my, met haaren Vader, in een zeer
Pet kamertle , verci rd met eenige raai gotekende Land cliap .
pen ; aan den wand tiangende . Het hui raad be tordt Uir eeovoud'ge kumerbehoo ten . ,, Hier," prak myn Gaytbeer, , w .llen wy u iaaten oin to rusten ; uVv iaap zy zo
• ;eriLt als ce plirats utvs verbl r, ."
„ Wonderbaare
• Man i " riep ik nit , zyne hind drukkende , „ uww gedrag
• verrukt my . Indien gelukzaligheid in de deugd be taat . mot
„ gy d„ elukkiL•,itc alter tervelingen weezen 1'' -•-- Louis-A.
nizNG . ItV~, . 1w. u.
B b
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en haar Vader gingen heenen , en lieten my in eerie ver •
warring van denkbeelden over de geheele ontmoeting , voor
my onontknoopbaar . Ik voelde my geheel vervuld met hoogagting, met deelneemmg in de bekoorly4a Dogter en haaren
'Er traalde eene ontzagwekken e grootheid door
Vader .
in de eenvaudigheid van beider zedcn en leevenswyze .
Toen ik in den morgcn outwaakt uitkeek, zag ik den gastvryen Man bezig met in den ruin to arbeiden . Ik vervoegde my
to hemwaards , bedankte hem voor de verleende huisvesting,
met bygevoegde verklaaring van myn oogmerk om heenen
to gaan ; maar by wilde niet toe taan , dat ik zou vertrekken, zonder eenige verver ching genomen to hebben . 's Mans
beminnelyke Dogter vertoonae zich nog chooner , nog in .
neemender , dan in den voorleden avond ; de vrolykheid
„ Ik heb
der on chuld was op haar gelaat to leezen .
„ denmaal in myn leeven," riep ik vol verrukking uit,
Ja,"
• bet beeld van goedheid en geluk aan chouwd!
vervolgde ik, myne oogen rondsom heenen wendende, „ bier
• is haar 'L'empel!"
• Helaas ! " prak bier op myn Wend , „ Ik koesterde
• ten cenigen tyde de gevoelens , die de men chen algemeen
• omhelzen ; myne dwaaiing kostte my de beste jaaren myns
„ leevens . Mis chien," voegde by 'er nevens, „ zult gy
„ niet ongaarne verneemen , hoe ik tot bet be luit kwam,
„ om deeze eenzaamheid tot myne wooi :plaats to ktezen ,
• en welke middelen ik by de hand neem, ow de vervee.
• ling to ontgaan , welke u mag voorkomen bier onverrnyde .
• lyk to weezen." - Ik verzekerde hem, dat ik dikwyls in
bekooringe gekomen was om hem juist deeze vraagen to
doen .
• lk werd gcbooren," hervatte by bier op, „ in die groo .
• to Stad onzes Lands, waar de misleidingen der hoope zo
• veelen elendig maaken . Myn Vader hadt langen tyd, met
• veel roems, eene Overheidsplaats bekleed : zyne al to groote
• gemaklykheid van aart , en cone begeerte om bet voorkomen van een ryk man op to houden , deedt welhaast
• vry groote middelen en deizElver inkom len opkorten.
„ Naa eene large wor teling met chaarschheid aan geld ,
• tier by met chulden overlaaden . Myne Moeder ga bet
„ groot te gedeelte hearer bezittingen , om de et chen der
• chuldvorderaaren to voldoen , en de eer van haaren over .
• Jeden Egtgenoot op to houden . Maar zy overlee de hem
• niet lang, en liet my, nog een Kind zynde, aan de zorge
• van een Voogd over, die zo zeer voor zich zelven waakte,
• als by onagtzaam was ten mynen opzigte . Men zondt my
• na een Leer chool , en ik moest binnen kort voor my
,~ zelven zorgen . Men hieldt my voor oogen, welke beer .
,, l1-
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~, tyke vooruitzigten de loopbaan der Regtsgeleerdheid open .

„ de ; maar bet is niet genoeg , bekwaamheden to bezitten
• om in de pleitzaal to chitteren ; de gelegenheden om ze
• ten toon to preiden hee t men noodig . Toen ik meercler• jaarig werd, bragt myn Voogd my in rekening wat by voor
• my hadt uitge chooten ; du ontzette try van myne geringe
• b ezitt .n g .
, . Eene Vrouwlyke Bloedverwante lier ten dien tyde, en
,, liet my twaal duizend Franken naa : met deeze bezittmg
• wendde ik vernieuwde poogingen aan , om een beroemd
• Regtsgeleerde to worden . Maar to onvrede over de vreedzaame geaartheid in den geheelen kring myner kennis en ,
• zaame
• deedt my dit van plan veranderen , en ik ga my over anti
• de Geneeskunde, be leedde tweeduizend Kroonen om in die
s , kunst de noodige bekwaamheden op to doen . Ik treelde
„ my met bet vooruitzigt , dat ih welhaast in de Stad zou
• ryden, gezeten in een heerlyke koets ; maar ik zag in my„ nen kring geene andere dan gezonde aangezijten en vro .
„ lyk huppelende Dames , die over myn ernstha tig voorkomen lachten. Geene dan Vriend chapsbezoeken o to
• komen
• leggen , was myne bezigheid . Op een deezer werd ik
„ verlie d op eene jonge Ju rouw van geene middelen ,
• maar ryk van zielsbegaa dheden ; ik zogt en won haare
• wederlie de . - Het Huwelyhs!eeven diende alleen om my
• ne zorgen to vermenigvuldigen . A had bet geluk van
• Vader to worden ; maar ik verloor de Moeder van myn
• Kind .
Te midden van dien ramp zag ik de aannadering van
• behoe te , en bee de op het verneemen van de verhaas.
• ting haarer chreden ; doch ik wist geen raad om haar
• to ontwyken . Eerlykheid en bekwaamheden tellen one
• menigvoud voor die chroomlyke aanvalleu meest bloot.
„ Te vergee sch breidde ik den kring tnyner kennis en uit,
• en toonde mynen yver om de lydende menschheid to
„ hulpe to komen : niemand bekreunde zich over myne be• vordering ; de Vrouwen van de mode praken nooit hoog
• van tnyne geneeskundige bekwaamheden . De arme on .
• gelukkigen riepen my alleen ter hulpe , en bet gezigt
• van de eene elende was genoe2zaam om my kwyt to maa• ken, 't geen ik van de redding eens meerder vermogenden
„ ontvangen had .
„ Myne Dogter , onder myn oog opgevoed , werd my
,, van dag tot dal* dierbaarder ; haare kinderlyke vrolyk• held , haare on chuldige lie koozingen , deeden by wy• len de donkere wolken, welke rondsom my heenen dree .
ven , verdwynen , en lrekten tot verzagting van myne
„ zorg,n : dan, to midden van dit a1les, was bet Geld, door
Bb 2
„my
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„ my geEr d , bykans ten cinde , en ik had geen uitzigt, hoe,
„ genaamd,;ch
-oni
etn dtoe lag to krygen : niets
aznweder
mynendeigelyk
geest op,
• deedt z'
.n chande, armoede en
• vol laagen gebrLk , en daar in met myiie Dogter te lerIn &ezen allerkommeilykilen toe iand prak
„ ven .
• ik by my zelven , myn Kind aan myn hart drukkende
• Neen ! gy zult zo niec lerven . Uw Vader z-il brood
~, uit de aarde delven , om u en zichzclven to onderhou .
• den !
„ Dit be luit genomen hebbende , liet ik, zo min heuls
• in de verkeering met bet Menschdom genooten hebben• de , zat van myne onLeantwoordde vooruitzigten , myne
• gedagten gaan op een niruw daar mede overeenkom lig
• leevensplan, ik maakte my o
raai aN aren voor myn bedoeldeti laat
„ --Is nutloos o
• van a aonderrge , en verliet Parys , toen de verbly plaats
„ van laaverny en weelde .
„ Ryker op het land met drieduizend Livres, dan ik imp
• mer met veel meerder chats in de Hoo d lad geweest
• was , icogt • ik deeze Landwooning , en hragt dezelve in
• den tegenwoordigen lan, ; de ho , dies ik met eigen ban• den bearbeid, brengt zo veel vrugten voort als wy noo .
• dig hebben, en meer ; myn Vee ver cha t my overvloed
• van melk , en een Boer wt de nabuurIchap verkoopt ons
• over chot in de naastbygelegene Stad . Myne Dogter be• leedt haaren tyd in vrouwlyke handwerlcen, die ter Ste• de zeer gezogt zyn ; dit maakt ons be laan ruiin ."
Deeze woorden uitende , lachte by zyne Dogter toe , die
rich in zyne 2rmen wierp .
, Zie ," veivolgde by daarop , „ hoe ik vrede en geluk , die ons cheenen te ont• vlieden , verkreegcn heb . Geloo
„ to be luiten, en dic door to zetten, is aileen genoeg
• om een Mensch gelukkig to maaken . Bemind by myne
,, nabuuren, die ik Met iaaa en daad , in gevalleaa van ziek• to , by tand verleen , benoemen zy my menigmaaI tot
• cheidsman in hunne ge chillen ; en ik heb hetgeluk, de
• pleitg-iingen to voorkomen, die . o
,, lende . hun ongelukkig zouden• inaaken ."
., Maar ," zeide ik , „ wanneer de Winter komt, hoo
„ houdt gy u dan bezig, o
• bier ," antwoordde de Wysi,eer, „ en zie hoe ik de .
• lrengheid van bet Winter ai ocit braveer ." --- Dit zeggende bragt by my in een klein veitrekje, waer cen draai,
bank londt, mgt bet d .iar toe behoorende en verder timmergereed cha,. --- „ Hier," prak hy, „ Bunt gy ver• necmen hoe ik de ledigheid ver-iry , door my met nutte
• zaakcu bezig to Louden . ik vooizte myn huts van thins
,, l:c-
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benoodigdheden, en vervaardig de werktuigen tot bet tuin
werk noodig ; zomtyds neem ik lets dat meer moeite kost
ter hand . Hier is een klavecimbaal, 't welk ik heb poogen to her tellen : bet is my gelukt, en myne Dogter betaalt my de mocite, daar aan be teed, door de airtjes, die
ik vervaardigd heb, voor my to peel,n . In lien hoek ziet
gy eenige Boeken ; h,t leezen d, :ar in kort ons den avond.'
Ik zag ze in ; zy k ; amen my voor met goeden inaak
gekoozen.
Vervolgens bragt by my in den tuin : in her heenen ;?aann
zag ik vei cheide Byenkorven ; her werk dier yverige Diertjes bragt hem voordeelen aan . Ik bewonderde do kunst,
waar mede by de natuur overal, als 't ware, dwong om
hem chattinge to geeven , o her oog to verlu,tigen . Boomen met vrugten belaa len , Wyn okken vol druivcn , en
chuttingen met Perziken en Abricoo en , tekendcn overvloed van verkwikk,ngeu , en beduidden meer dan heel .
den , varzen en andere nutlooze ho cieraaden . Alles was
met voordeel aangclegi, overdaad nergens to zien .
Naardeinaal ik verlargde na de plaats myns verbly s weder to keeren , vcrzogc ik v,:n mynen gistv:yen Vriend
verlo om a ich ;id van zyne Dogter to neemen . Toen ik
haar naderde , lag zy haar naaldwerh neder, en wilde my
nitgelcide doen tot de deur van dh; wooni, :g, waar zy haare dageu in de bevallig te on1chuld leet.
Hair Vader
zeide , dat by na bet veld giiig om zyn Vee to bezien, en
bega zich met my op weg
Op eenigen a iaand van bet huts v ;rwyderd , voerde 1k
hem to gemocte : „ Hoe galukkig zyt gy, op uwe weder„ koinst eerie Do g ter zo bemini,clyk als uwe LOUISA t'huis
• to vinden! " --- Hy hci v . .rte daar op : „ Uwe aanmer,, king is welgegrond ; myne Dogter is het geluk myns tee .
„ vens , maar mi4chicn is zy her , die my zomtyds vrees
„ en onrust baart . Ellie dag daagt voor my onbewolkt, en
,, de zon chynt alken onder to gaan oin my tot rust to
• noo ligen .
Wannetr ik my op de hoogte des bergtops
• hevind , die over deeLe geheele vlakte heenen ziet , be„ merk ik niemand boven rm:y . Be, vertoon van eenig an• der mensch ver cha t my geene tlo e tot vernedering . IIt
,, gee a •i n wyn t% aderland de ver chuldigdc chattin4 , zon• dtr murmureeren ; doch de MAKER DER NA'tUURE is bet
• eenig Weezen , voor 't well, ik my verneJer . Ik vrees
„ niet v-or de Magt van dat Weezen , dcwyl ik weet dat
„ bet Regtvaardi;, is . Ik bid niet om rykdommen o over.
„ vloed ; mear ik b :d dat by myne Dogter be cherine, en
„ haar bewaare voor d? d .k \\yls deerlyke uitwerkzels van
• die geweldige dr, t, welke, to veel botrevierd, t :aanen
• en elende met zicro brengt. Zy- bevindt zich titans in d ; e
Bb3
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„
•
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„
•
•
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jaaren , dat zy de betoverende lem der Lie de zrl hooren .
,, Zy zal zich dan mis chien verre van haaren Vader verwy .
„ deren ; zy zal Lets verveelends in deeze a zondering vinden ;
• dit Landleeven zal voor haar niets bekoorlyks hebben .
• Gy ziec, deeze geheele LandIlreek is alleen en chaats
„ bewoond door Land- en Werklieden ; geene ge chikte
• Per oonen voor myne Dogter. Wanneer ik my ntet meet
„ onder de leevenden bevinde , zal zy na de Stad keeren ,
• en aan de Inwoonderen bekoorlykheden vertoonen, in yde .
• le hoope verwelkt . Dit vooruitzigt loort menigmaal my• ne vreu de, en breekt myne gelukzaligheid a !"
Onder dit ge prek bereikten wy den weg, die tot het Dorp
leidde , werwaards ik been moest . A cheid van deezen daadlyken Wysgeer neemerde, beloo de ik hem, zo het chikte,
meermaals to bezoeken , om zyne door daaden ver terkte
les en to hooren . Dan, een&ge dagen daar naa , vorderdea
myne zaaken dat ik na Parys zou gaan . Te midden van
de vermaaken en uit panningen , welke deeze Stad aanboodt,
kon ik niet nalaaten het lot van deezen Wysgeer to benyden . Hoe veel vernederings , hoe veel boezem merts , zouden veelen der ongelukkigen , daar als opeengehoopt, ontwyken , indien zy by de Natuur dat Been wilden zoeken,
• welk de Ryken en de Trot chen aan hunne hoope ont •
zeggen ! Wilden deeze men chen hunne eigene waarde kenDen, de choonheid en ki agt der ona hanglykheid gevoe len , en hun aanweezen door laa schheid niet verlaagen !
Hee t by Vrouw en Kinderen , dat by voor geen veelvul .
dig gebrek en holoogde behoe te vreeze . De Aarde zal
hem en de zynen uit haaren choot voeden : die onderland kan clan alleen ophouden, wanneer vlytbetoon ophoudt .
In deeze korte Ge chiedeni,s van den daadlyken Wysgeer , vindt de Letzer bet a beeldzel van den Man , dien
veelvuldig kwalyk gegeeven naam waardig ; den Man , die
door les en en voorbeeld toonde , dat de waare Rykdom be .
laat in gemaatigde begeerten, door Natuur en Deugd geregeld, en gepaard met aanhoudend vlytbetoon .
„

DR ABBEID, HIT GENOEGEN EN DE GEZONDHEIL,

Eene , llegorie .

e Arbeid, Zoon der Noodzaaklykheid,
D
Gezondheid en bet Genoegen, lee de gelukkig met zyne
1inderen in eene kleine hut, op het hangen van een' berg, op
en Vader van de

een' geruimen a land van London . Zy hadden nooit met de
Grooten verkeerd , en kenden Been ander gezel chap dan dat
der
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MET GENOE13EN EH DE GIZONDNEID .

363

der Boeren, hunne nabuuren . Maar op zekeren dag kregen
zy lust otn de waexeld to bezien , en , verlatende hunne Wen .
den en hunne vreedzaame woning, begaven zy zich op weg.
De Aibeid ging langzaam zynen weg ; by hat aan zyne rechterhand de Gezondheid, wier levendige ge prekken en vrolyke
liedjes de moeilykheden van den we- vermrnderden ; aan zyne
w' vro,ykheid zyn' Vaders
:-,is
linkerhand ging bet Genoegen , :
chreden ondertteunde, en de levend~gbeld zyner Zuster cheen
to vermeerderen .
Zy grngen dus door Bos chen , Stederl en Dorpen, en kwamen tindelyk to de Hoo dt ad van bet ~wningryk . By hunne
intrede in de groote Stad gebood de Vader zyne Kinderen
hem Dimmer nit bet oog to verliezen ; „ want bet is de wil
„ der Goden," zeide by, „ dat onze Icheiding onzen get„ mentlyken ondergang moet naar zich lepen ." Maar de Ge •
zondheid was to ligtzinnig om aan zulke wyze raadgevingen
geloo to than : zy liet zich verbeiden door den Overdaad, en
baarde de Ziekte, waarvan zy in het kraambed lier£ Het
Genoegen bezweek, in de a wezigheid zyner Zuster , voor de
eanlok elen der Ledigheid, en hut welhaast niets meer van
zich horen . De Arbeid, ondertus chen, die zonder zyne Kinderen niet leven kon , ging hen overal zokken ; maar order.
wegen overvallen door de Vermoeidheid., tlier by in de armea
van bet Gebrek.
DE

D

BAIL

EN

DE

GORDEL

D e Moeder der Goden , de nude CYBELE , lag eens een
bezoek o by de Moeder der Bevalligheden . Hcedanig was het oogmerk van dat bezoek? Ongetwy eld de begeerte om to berispen, de gewoone kwaal des ouderdoms .
MARS was zo even weggegaan, en de Godinne van Paphos
was glansryktr dan ooit . Men begrypt hieruit wel , dal
bet bezoek kort was, en men ],an den toon der redeksve •
ling gemakkelyk gis en . Kwaada rtige verwytingen van de
oude knorrepot, potterny en uitvluchten van de ligtekooy :
bet gaat op den Olympus onge -eer gelyk hier beneden .
CYBELE had haare Brit een wcinig ter zyde gelegd , om
zich minder to kwellen over bet gezicht eener choonheid,
die haar wanhoopig maakte. Weggaande , vergat de Goden
haare konstoogen , en liet dezelve leggen op de kapta el
van VENUS, naast then kostelyken Gordel , welke , zo men
verzekert, het geheim der bevalligheden, en der konst van
zich beminnelyk to maaken , bevat , lien JUNG telkens
ter teen vroeg , wanneer zy een ontrouw geworden Echtgenoot weder aan zich wilde verbinden . De Gordel , trots
yep zyne verbevene eigen chappen , nam deeze nabuur chap
aver
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zeer kwalyk. „ Elendi-,e metgezel van den ouderdom en
der z v iktteid ," zeide by , „ hoe dar t gy ver chynen aan
de zyde van bet betoverend zinnebeeld der jeugd en des
vermaaks ?"
„ Zagt wat ," antwoordde de Bril , „ laat u niet to veel
voor laan op uwe gewaande voortre elyklieid . Zo 'er onder cheid is tus chen ons , vanwaar komt dat ? Aileen van
bet ver chil der geene, tot welke wy behooren . Hot zyn
de bevalligheden vin vEAus , die u verhe en ; en bet is de
ouderdom van CYSELE , die my vcrnedert . War zo hot
de jeiigd eens in bet hood kwam , om my in de mode to
brengen, aan wiens kant zou din hoc voordeel zyn ? De
choonheid dee!t, in haaren bloei, haare bevalligheden me .
d e aan alles , dat onder haar bereik valt ; en de belagchlykte dingen zel s behaagen , wanneer jeugd en choonheid zich
daarmede willen op chusken .
Rondsoin den dikken buik van
CYBELE zoudt gy al uwen glans verliezen , en maar eeu
dagetyk che jerp zyn . Doch zo ik geplaatst was op bet bevallig neusje van VENUS, zou ik alle hoo dea op hol helpen ."
BYZONDERE

TREK VAN WELDAADIGIIEID .

-r-%a Heer

JOSEPH wii .coc ts, in bet lair I ]gi in Engeland
I.J overleden, was een man van ruime middelen , van een
geoe end veriland, van waaie Pelcerdhcid, on, hetgeen hero
meer dan dit alles tot eer v ,r trekt , van ern tige Godsvrucht
en uitgebreide Weldaadigheid . Van hem woidt getuigd, dat
by jaarlyks cen derde , zo nict de hel t van aile zyne inkom .
. :en, ter onime van meer dan aooo pond . lerl., aan Lie de .
wciken be leedde, behalven nog den opbreng van cen byzon .
der Landgoed, welken by geh,el daaitoe chikte . Boven dit
ales west by nog oramen to vinden ter aanmoediginge van
J~ar .ten en Weeten chappen, enz .
wulnigen oordeelden we[ eens, dat by zynen mededogenden
< v'.~„nd al to onbe~lacht uitllreltte tot de onwaardigtte voor .
wt :ipen . Eon Viiend, die by hem was, wanneer ecn per oon
van lien lempel zich voor hem vertoonde om deal to hebben
aan eene uitdeelinge, konde z :ch niet wlderhouden van uit to
roeoen : „ Mynhcer , die kaerel is een van de groot le deug.
„ uteten, welkcn wy ii) hNt ker pel hebben!" WILCOCIc zci; maar zond cenigen tyd daarna
de op dat oo„ enhhk nits
ow den min, tot welken men hem hoorde zegyen : „ Naar
„ :1: bevind, hebt gy a zo l cht gedragen, dat gy geenen
„ v ienJ in de wiere(d li-~m : daar is een : halve -uinje oin u
„ tege-i onmiddellyk gebiek to beveili~. .n ; en doe nu uw best
ciii u beter to gediaagen "
Uit het leeven ven den

J teere j orr.PH wrt_cocrs, voor tie tsveede Uitgaave van desze
Roiraan C'onver ations.

s
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DEDENKINGEN OVER BET VERMOGEN EN DE BRON •
NEN VAN KLOEKMOEDIGHEID, TEN AANZIEN
VAN DE RAMPEN DEEZLS LLEVENS .

Een rein geweeten, vry van klaagen,
JLIag tegen alle (aide lagen,
Flag tegen duizend dwzend rampen .
Fen ha ; t , in God gejly d van bannen ,
lWat kan daar 't bros geval op winnen ?
Zyn pyl snoet lomp to rugge c,hamp : n .

anneer wy een algemeenen oog lag laaaten
W
over her doorgaande menschlyke leeven, mogen
wy daaruit een gevolg trekken, vol van vertroostinge,

gaan

in de nicest tre ende om l:andigheden ; naamlyk , dat
her Ongeluk zelve Diet zo cherp en hard is in mert
to veroorzaaken , als de l lensch chrander en vaardig
bevonden wordt in bet uitdenken van middelen om dezelve to verzagten . Konden wy de geheele ondervin .
ding onzer Medemen chen raa lpleegen , hoe gering zou
her aantal Diet weezen van de Leevensonheilen, welke
wy niet to boven kunnen komen ; hoe weinig de
kwaalen , tegen welke wy geen Geneesmiddel zouden
vinden !
Zlekte , de min te onder alle menschlyke onheilen ,
dewyl dezelve alleen her lichaam aantast , is mis chien
de d6nige, welke wy Diet gereed zyn met gelaatenheid
to ontmoeten en met kloekmoedigheid to draagen . De
rede , waarum her hiermede zodanig ge leld is, mag
men vry zoeken in de wyze, op welke deeze ons overkornt . De Ziekte overvalt ons , wanneer wy gelukkig,
en ongewillig zyn then taat van geluk to verlaaten ;
wanneer wy chynbaar gezond leeven , en onbewust
van den ramp der beroovinge van dit pand ; wanneer wy
jong zyn , en 'er Diet aan kunnen denken , om de
verMENG . 1S-Co . No . 9 .
C c
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vermaaken, aan then lee tyd cigen, vaarwel to zeggen,
wanneer wy ons in de drukte en woelingen der wereld ge tooken , en plans gemaakt hebben, die chielyk
verydeld than to worden ; o wanneer wy oud zyn ,
en door hebbelykheid aan het leeven vast gehegt .
Ziekte is bovenal onwelkom , dewy] ivy haar niet genoodigd en tot het ontvangen daarvan geene toebereidzels
gemaakt hebben : deeze kwam niet in het plan onzer
veelvuldige berekeningen ; zy overvalt ons, indien als
een vried,d , wanneer wy denken zodanig een vriend
niet noocig to hebben ; indien als eeo vyand, wanneer
wy niet bereid zyn tot het biedcu van weder tand .
De Ziekte taat in geere betitki_ing tot onze vroegere
ond,-rvinding, waartoe wy dezelve begeeren to brengen .
Wy weeten, ( at Ziekte en Duod het algemeen
lot des Menschdoms zyn ; maar wy ilreelen ons met
de hoope , dat ivy langen tyd die beide ontgaan zullen ; en dat , indien ons overkomt 't welk allen menchen be chooren is , zulks zal gebeuren , wanneer ivy
des leevens zat , en tot die iands .crwis eling vulkomen toegerust zyn ; wanneer onze &gen cans ten last
ver trekken, van welken wy gaarne ontheeien worden ;
wanneer onheilen onze denkbeelden kommerlyk maaken, onze vooruirzigten verdonkeren, en begeerig doen
worden na dat verbly , „ waar de nooden ophouden
„ van onrust aan to iigten, en de vermoeiden rusten van
„ hunnen arbeid . "
Zodanig zyn, over 't algemeen genomen, de aandoeningen en gewaarwordingen der Men chen , ten opzigte
van Ziekte ; en mogen wy 'er byvoe,en, dat, behalven
de to onpas e komende toorenis , welke dezelve veroorzaakt in het verdonkeren onzer blyde vooruitzigten , de Men chen de Zi.:nte nog to minder genegen
zyn in een gun tig licht to be chouwen, orndat dezelve niet alleen een vooibode is van eene mogelyk
zagte onthindirng , maar niet zelden vergezeld gaat met
pyn en mert , in eene maate , dat wy het draagen daarvan onmogelyk agten , en tot welker wegneeming , o verzagting zelve, de kunst geene middelen
aan de hind gee r .
Dan geheel anders is het met ons men chen gelegen,
wanneer ons eenig ander onheil wedervaart .
Hier
moet onze verwondering ten top klimmen , by de overweeging, dat de Mensch zo veel en zo geduldig kan
ver-

voldaan over bet lot der menschlyke natuure, zonder
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verlraagen ; dat by een held is , to midden van een
heirleger vyanden, en eene kloekmoedigheid ten tdon
preidt, wanneer hem alie verdeedigingsmiddelen chyben ontnomen to weezen . Wat, in de daad, zou van de
wereld warden , indien dit bet geval niet ware ? Wat
2ouden wy hooren in e11ie Stad , in elk Dt rp, in elke
Straat , dan de hartbreekende klagten van chreiende
armoede , dan bet groin mend gemor vah to leur gellelde eerzugt , dan diepgehaalde nikken van gevallene grootheid ? In tede hiervan , is de diepgaandtle
verontwaardiging korttlondig ; bet gejammer der merte wordt maar eens gehoord ; eene bedaardheid en tandvastigheid ziet men rampen to boven komen , die , in
den eer ten op la;e , onher telbaar cheenen , en Men .
chen met dit Iceven verzoenen ,, die , als 't ware,
gereed londen om zich aan 't zelve met een noode
hand , door zzl zn, ocd upgeheven , to ontrukkeit .
'Er blykt in 's Men chen ziel een g-roote kragt to
huisvesten, om de aanvallen des ramp poed§ bet hoo d
to bieden : een onophoudelyk werkzzam vernu t oni
middelen uit to vinden tot verzagting van den last, en,
eene gelukkige vergetelnis van 't geen, leeds herdagt,
ons be tendig ongelukkig zou maaken . In de daad ,
wanneer wy de menigte van menschlyk onheil be chon .
wen , vergrooten wy dezelve door misvatting . Wy
vestigen bet oog op eenige dingen , als de Unige oorzaaken van geluk , en denken , dat alien , die deeze
derven , ongelukkig moeten weezen . Dus wordt een
algemeen gevoelen van medelyden verwekt , 't welk
geen zigtbaare oorzaak hee t ; en wy betoonen ons on

•n

eene in 't oog loopende oorzaak . Onze waardeering
van menschlyk Geluk is veelal valsch , dewyl wy rc .
denkavelen uit hetgeen wy ons verbeelden dat ons ge®
lukkig zou maaken ; en nogthans pan wy in die berekening voort , tot dat wy ons verward vinden door
de ingewikkeldheid der omme , en niets kunnen o ider cheiden , dan hetgeen ongelukkig, duister en heilloos is .
Maar dit is de waare taat der dingen niet . Laaten
vay legts een enkel thtk in over weegii :g neemen , 't
welk in 't algemeen als een ongeluk wordt au~ .nzt 1;t :
~Prnsoe e . Bet is rekcr, dat de nten cl :en, in ktc ecrilz-~
plaats, niet overeeni?etmnen wat weezenlyk Artnooe .~e
C c 3
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is , noch, in de tweede plaatze , o dezelve to regt als
een ongeluk konne aangemerkt worden . De meerderheid, hoe onnaauwkeurig zy ook in derzelver begrippen omtrent dit onderwerp zyn moge , preekt Heeds
van iets , 't geen dezelve Armoede noemt , en voor
cen groot ongeluk houdt . Indien wy eenige weinige
honderden in een Land uitzonderen , die, om de gewoone preekwyze to gebruiken , ryk gebooren zyn,
dat wil zeggen, gebooren tot bet erven van Schatten ,
door hunne Voorouderen verkreegen, zullen wy teeds
ontwaaren , dat menschlyke vlyt 'er altoos op uit ge .
weest zy, om bet kwaad der Armoede o to weeren .
Allen worden wy gelyk en even arm gebooren ; maar
wy beginnen niet to denken o werkzaam to weezen,
o wy bezigen onze bekwaamheden en kragten om
Rykdommen to verkrygen . De oneindige moeite, arbeid , en de veelvuldige gevaaren , welke de men chen
neemen en ondergaan ter bereiking van dit oogmerk ,
zyn met ce daad verbaazend . Wy zien men chen uit
den laag len leevens tand, door geduld , door arbeid ,
onvermoeiuen yver, tot eene hoogte van Rykdom op .
klimmen , welke nun in taat lelt om uit to lrocijen
tot net Neil van anderen - en dit alles zonder eenige
blykbaare uit teekenheid in talenten o verdien len .
Verdien len, 't is waar, zyn wy zeer ongenegen
aan Rykaarts toe to chryven ; maar bet zou niet rechtmaatig gehandeld weezen, nun de verdien len to betwisten van bet verkrygen der bezittingen , voorheen nun
deel niet, en 't geen anderen hebben poogen to verkrygen, zonder daarin to laagen .
Die zel de vol tandigheid , dat zel de gedul3 , die
zel de moed , noodzaaklyk om de elenden der Armoede o to weeren , zien wy teeds werkzaam in bet verminderen, o a weeren, van alle andere oorten van lee .
vensrampen . Het verlies van rykdommen , van vrienden, van rang, zyn alle groote rampen . Wy denken
onder dezelve to zullen bezwyken, en nooit weder tot
eenigen geluktaat op to klimmen, indien dit ons over .
kome. - Maar hoe groot is de bedrieglykheid van
zulk eene veronder telling ! Wy overleeven dezelve ,
wy komen ze to boven ; wy herkrygen de veiloorene rykdominen ; wy krygen andere vrienden , in tede van de
verlooreren ; en wy leeren bet zeer we] t}ellen zonder
dien rang , well .e wy ru ontdekken dat net vccrv erp
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werp was eener to verregaande en daarom dwaaze
eerzugt .
Wanhoop is den Mensch niet natuurlyk . Het is
wonderbaar, dat, onder zo menige duizenden gevallen
van diepe elende, welke wy zeker weeten dat elken
dag voorvallen, wy zo weinig voorbeelden van Wanhoop ontmoeten . Zeldzaam , in de daad , komt dit
voor, dan by lieden, die zich w tnvoeglyke denkbeelden van de Godheid gevormd hebben , ,o met de a .
chuwelyk le misdryven overlaaden vinden, welker voile overtuiging hun onmogelyk to draagen viel .
Dit alles is wonderbaar ; doch waarom ? omdat wy
de Leevensrampen , van welke wy geene ondervinding
hebben, in onze verbeelding vergrooten . Hoe gereed
is de mensch , die zich in bet daadlyk genot bevindt
van al het geluk , 't welk overvloed , vriend chap ,
huislyk geluk, en vryheid kan opleeveren, om eene gevangenis met den diepgaand len a chrik to be chouwen,
als eene plaats , waarin by zich geen maand , geon
week, geen dag, zou kunnen onthnuden ! Maar is dit
daadlyk bet geval in die vcrhiy plaatzen van wee 2
Zien wy 'er niet veelen , die bet boven be chreeven
Leevensgeluk bezaten , en daaruit in eene gevangenis
geworpen, bedaard, en veel get . ;osier dan iemand zou
verwagten?
Vanwaar dit ver chynzel ? Vanwaar anders dan uit
die oorzaake, welke wy dagelyks zien werken, to wee
ten, dat wy altoos veel bezwaarender over Onheil denken , dan 't zelve verdient , en dat niemand kan zeagen, welk een last van onheil by konne draagen, eer
i, ;t der Voorzienigheid behaage hem 't ze' .re to laaten
overkomen . Men chen, die zich in bet vol genot van
aard che gelukzaligheid bevHden , en als 't ware nooit
uit den bitteren kelk der wederwaardigheid eene teug
gedronken hebben , to hooren preeken, hoe zy zich
d ;n zouden aan l:ellen, brengen enkele .klanken van gee .
n e beduidenis voort. Een man in volkomene wapenrusting berekent niet, hoe groot zyne magt zou wee2en, als by zich volkomen naakt bevondt. Kunnen wy
ons van lachen wederhouden, wanneer wy de men chen
hooren\pochen , hoe zy zouded handelen , indien zy
door dieven nvervallen wierden ; naardemaal de ondervinding ons leeraart, dat wy de verdeediging niet kunnen herekenen, zonder den cart des aanvals to weeten ?
No
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Iveb dwaazer is de gewoot :te om to preeken van
eenil; onheil als voor ons ondraaglyk . Geen der Ster,
veiinaen weet , welk een vragt van ramp peed zyne
1'Chouderen kunnen ttrr chen .
Laaten zy , die verineenen naauwkeurig de pm van
hunne kragten, ten deezen aanziene, berekend, en huntie kh'eknio digheid in eene weeg chaale oygewoogen
to hebben, die zich verzekerd houden wat zy al kunnen
draagen , wat Diet, laaten die berekenaars de verhaalen
leezen van eenen BLICH, van eenen TIZENCic, van eenen
DE LA TUDE, en dan hepaalen wat een Mensch kan
verduuren, welke gevaaren by kan braveeren, hoe langleevend bet taai geduid is , hoe onuitputtelyk het vernu t , en hoe grout de maate van kloekmoedigheid . De
Mensch leevert altoos een chouw pel van vet wondering
pp . De Mensch, in gevaar, in noud, is een tounbeeld
van verbaazing .
De Natuur hee t ons een beginzel ingedrukt van
Aerkte , een begirzel , waarvan veelen altoos onkundig
blyven, ter oorzaake van den zagten, e enen en eenpaa .
iigen we g , welken zy bewanr •e len . Zy weeten zeld .
zaam , o nooit , wat de inge chaapene zugt tot zel behoud en zel verdeediging inboezetnt , hoe taai de
lie de tot bet leeven is . In de daad , de ondervinding
leeraart, dat wy alle ooze kragten in pannen, om hetzelve
to ve~deedigen tegen de ruwe en onverwagte aanvallen
van gevaar en onheil, onder veelerlei chrikbaarende gedaanten rondsom oils been waarende . -- Wy weeten
dat wy gebooren zyn om to terven ; maar chielyk to
lerven, ten prooi to l'rekken aan geweld en dwinglandy, vast Diet onder onze gewoone berekening, en wy
vinden ons voorzien met een terk vermogen om die
onverwagte deerlyke lotgevallen to verdraagen .
De
Schri tcn door de verbeelding ingegeeven , en voor de
verbeelding ge chreeven, vertoonen veelal den Mensch
ais bezwykende onder de elenden en de teleurttellingen ; dan men mag vrylyk van deeze Schri ten zeg .
get-, dat ze Diet gegrond zyn op de kennis der menschlyke natuure .
Vanwaar ont taat dan die Kloekmoedigheid? Vanwaar
komt bet, dat de Mensch , chynbaar een zo zwak
:henzel, meestal zo ten aanziene van bet lichaarn, to
rncermaalen za ten opzigte van den geest, zodanige gevaaren en zwaarigheden kan overleeven , ala by , in
eenen
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eenen aardsch gelukkigen taat , niet zonder aUchrik
zich kan voor den geest lellen ? Wat , behalven de
Christlyke Godsdienstleere, kan zulk eene Kloekmoedigheid inboezemen, door de Hoop op den hestmogelyken grondilag to vestihen, door de men chen to overtuigen om to vertrouwen op die Magt , welke nooit de
verdrukten en on chuldigen verlaat ? - Men moet
toe emmen , dat alien , die voorbeelden opgeleeverd
hebben van die Kloekmoedigheid, over welke ik preek,
mis chien zich nkt aangedreeven gevnelden door de Hoope, welke de Christlyke Godsdienst chenkt . Ja , wy
tre en voorbeelden v--n K'.oekmoedigheid aan , langen
tyd vOor dat dit Stelzel geopenbaard was door den
Godlyken Leeraar , en by Volken , die nimmer den
naam van Jtaus hoorden . Doch deeze voorbeelden ,
met de andere vergeleeken , zyn veelal eer aan to merken als de uiter te poogingen des dieilyken leevens ,
din als de uitwerkzels van dat vast en volkomen vertro ,owen op een micdel van behoudenis e ;
choon wp
ook voorbeelden, die ons met regt verbaazen , aantre en, en de chemeringen van Hoop op een Toekomend
Le_ven, by de zodanigen, die van de Christlyke Openhaaring onkundig waren, welkc omtyds, to tnidden van
gri, venden druk , de t :al der Kloekmnedigheid deeden
Looren .
De D~chters acr Oadheid hebben die taal to
v, wermaalen uirgeboezeind , en op eenen toon van een
To komend Heil gezon,,en , welke ons met rede verbaast (*) .
V7at laateren betre t , dwaalen wy dikwyls , aan
bet Christendom niet toe chryvende al hot goede, 't
weik 't zeive in de wereld grdaan hee t. De indrukken daarvan , die zich van geilacht tot ge lacht hebben voortgczet, zyn n ;ct geheel verlooren geraakt . De
menschlyke natuur is 'er grootlyks door be chaa d,
tchoon veelen zich o .igeregen toonen om to etk .nnen,
vanwaar zulk een Neil ont proot, en 't geen wen a an
de Openbaaring heeir dank to weettn, aan de daardnor
niet ondcr chlaagde Rede willen toe chryvet?
. Men
laa-

(*) pry roepen bier tot ge .uige in, een groot !-~dee'te der
1'4t oude Dic'iter'cn, betrekheh •k op den
Stmt tier Ziele met die Letryen ; in de Gedschten van PIETLR

Vettaalle J agezenteo
N11,UPILANn,

bl . 87, cnz .
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laate zich door zulk eene verkeerde a beeiding niet
begochelen .
Menschlievenheid, Goedwilligheid, Vergi enis van ongelyken , Vredelievenheid, zyn rechtitreek che gevolgen van de verkondiging der Christlyke
Leere ; en nooit ontbreeken die Vrugten, dan waar dit
Leer telzel niet gepiedikt, o , verkondigd zynde, uit
ver cheidenerlei oorzaaken in veragting gekomen is .
Maar , terwyl wy met verbaazing den grooten moed
des Menschdotns be chouwen in bet verdraagen van ontelbaare ramp poeden deezes leevens, hebbe men nimmer uit bet oog to verliezen eene allergewigtigite en
dat de grond lag van die
noodzaaklyk te bedenking
Kloekmoedighe :d alleen O~~ chuld kan weezen - Onchuld alleen is bet , die ons boven de tanvallen des
Onheils kan verhe en . Eeue chuldige ziel is vol van
laaghartigheid ; haare porrelingen, indien zy 'er eenige
maakt, zyn de ituiptrekkingen van wanhoop , kwalyk
betuurd, blind, en ongelukkig . Doch in On chuld is
eene aangeboorene waardigheid, rechtpas end gevoel, en
eene vastheid, genoegzaam Diet alleen voor de a lgemee .
n e lotgevallen deezes leevens , maar zel s voor buitengewoone gebeurtenis en . Het is de ydelheid zelve,
oortgelyke uitkom ten van tegenoverge telde oorzaaken
to verwagten . Het is to vergee sch , zich to verbeelden,
dat een onderdrukker zyn' val met moed, dat een nood
eerzugtige zyne teleur l:elling met koelheid, o dat by,
die een bedrog ge meed , o eene verleiding beoogd
hee t, met bedaardheid zyne hoop verydeld, en zyne
plans omvergeworpen ziet .
Deezen zyn de Mannen
geenzins, die de aandoenlyke vertooning opleeveren van
een Mensch , wor telende met tegenljpoed . Waarop
kunnen zy zich verlaaten , daar zy bet gevoelen der
ver tandige en braave wereld tegen zich hebben , daar
verontwaardiging hun Reeds op de hielen volgt, en zy
niet in zichzelven kunnen treeden om ern tig na to denken, o bet eer te denkbeeld dient to hunner be chaaming en veroordeeliog?
Den zodanigen bly t geen andere troost over, dan
die der wanhoope , en daaruit voortvloeijende euveldaaden . Mannen van opregtheid en braa heid hebben
weinig to vreezen van bet ergte, 't welk hun op deeze wereld kan tre en , en alles to verwagten van de
hoop op een beteren taat . Hunne ondervinding behoort ons to overtuigen van 't geen zy door hun voorbeeld
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beeld bekragtigen! dat, naarnlyk, de Rampen en Onheilen deezes leevens in de daad veel minder zyn dan
in de verbeelding , en nimmer kunnen verzwaard worden, dan door de bewustheid van misdry , bet opvol .
gen van ten noode losgelaate dri t, en bet verwaarloozen van die Wysheid, „ wier wegen lie lykheid, en
„ wier paden Vrede zyn!"

BERICFIT , AANGAANDE
DE GENEEZING EFhNs
ZEER HARDNEKKIGEN UITSLAGS ,
\OORAL
IN HET AANGE2ICUT .
Door den .Beer
sIEOOLD, Ho raad to dl'irtzburg .

en volbloedig , lerk en gezond meisje , achttien jaaren oud , 't welk nooit eene huidziekte had geE
had, kreeg in Hooimaand van i71G aan haar linker

beneden-arm een klein waterblaasje , 't geen zy weeny
de bet gevolg to zyn eener kwetzuur met cen naald,
o van den beet van eenig vergi tig diertje , zon%1er
dat zy echter daaromtrent lets met zekerheid koil bepaalen .
Dit in den heginne verwaarloosde blaasje breidde
zich in drie maanden tyds uit tot de grootte van een
daalder . Uit deszel s oppervlakte vloeide eene menigte
van ielder water, en dewyl bet van tyd tot tyd grooter
wierd, hield men bet voor eene zoort van Ktvaad-zeer
(Herpes) ; hoopende men leeds, dat het, zonder gebruik
van uit o inwendige middelen, van zelven zou verdwynen . Daar intus chen , na verloop van zes moan .
den tyds , leeds verergering van dit ongemak wierd
be peurd , vond men cindelyk noodig , daar over cen
Heelmeester to raadpleegen , die het ongemak net
plaatzelyke middelen behandelde , en de oppervlakte
der huid, op de aangedaane plaats, deed wegbyten,
door middel van Zoutgeest , hel chen Steen, e nz. in
hoope , dat by dus, na het vernielen der iponsachtige
oppervlakte, gezond vleesch zou kunnen bekoonen . Dit,
echter, mislukte volkomen ; want, na bet a vallen der
doode korst, kwam bet vuil vleesch even jionsachttg en
lekkende voor den dag, als voorheen ; ten bewyze ,
dat bet ongemak niet enhel plaatzelyk , maar aan
eene inwendige oorzaak was toe to chryven . Eetl
C c 5
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Geneesheer, then zy vervolgens raacipleegde, Tied haar
Backelter - water to drinken, en haar arm dikwyls in
koud water to baaden : bier door wierd bet vel droog,
en de vloeijing van bet vogt blee , geduurende eenige
dagen, achter, doch keerde ras, met verdubbelde woe .
de, weder. Wat laater maakte de Lyderes e, uit eigene beweeging , gebruik van den gewoonen Weever
purgeerdrank, die haar, zonder eenige beter chap, ruime
ontlastingen bez+ rgde . Daarentegen be peurde zy, dat
'er op haar aangezicht cene menigte van jeukende
puistjes voor den dag kwam , 't geen by haar eene ge .
weldige bekommering verwekte voor bet verlies haarer
choonheid, en haar dus ten lerk ten aanzette om elders hulp to zoeken .
In Her stmaand van 1797 door dit meisje geraadpieegd zynde , chree ik haar zuurtemperende Zwavelpoeders voor , benevens eene was ching uit Roozewater , Loodzuiker en Zwavelmelk . Door deeze geneeswyze hoopte ik de Lyderes e to geneezen , dewyl
ik door middel derzelve eene vy t , gjaarige vrouw,die
een gelykzoortigen hardnekkigen uit lag in haar gezicht
bad gehad , grondig had her1teld . l k wierd intus chen
in myne verwagting bedroogen ; want niettegen taande
ik de gemelde middelen, van den vy den van Her stmaand , tot aan den eenentwintig ten , ona gebrool,en
Bet aanwenden , be peurde ik niets dan verergering ,
dewyl de kwaadzeerige uit lag zich thans over bet geheele lichaam ver preidde, en bet aangezicht met kuren bedekte , eveneens alss by den Dauworm der kinderen plaats hee t . Thans liet ik de pueders achter,
en deed bet lichaam weder eenige keeren , door een
verkoelend purgeermiddel , zuiveren , om vervolgens
van een warm bad gebruik to maaken , in bet welk
Zwavellever was ontbonden : terwyl ik, tot een dagelyk chen drank , een a kookzel voor chree uit Graswortel , Heemst en Zoethout . Edoch , in pleats van
bier door iets to winnen, be peurde ik niets dan verergering . Gezicht, armen en handen, wierden thans
door eene a chuwelyke kwaadzeerige korst ovexdekt,
waarby zich eerlang luipkoortzen en laapeloosheid
voegden, 't geen den toehand der Lyderes e vry be .
denkelyk maakte .
Vervolgens viel ik op bet denkheeld , o niet dit on .
gemak iets van den a art des Dauworms had , waarom
ik
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ik myne toevlucht nam tot de zo geroemde Yacea, o
drickleurige Vioolbloemen . Dit mtddel wier .i, geduu .
Tende ties weeken , onophoudelyk voortgebruikt , zonder dat echrer eenige chyn van beter chap wierd ver.
nomen . lntegendeel names de etterende kortlen , de
vermaagerirg, de IIaapeloosheid , en de luipkoortzen,
by aanhoudenheid toe, zo dat de Lyderes e wanhoopig,
en boar toe tand waarlyk zeer bedenkelyk wierd .
Thans was goede raad duur ; ik ga echter geen .
gins den moed verloolen , maar nam thans myne toe,
vlucht tot de vereeniging van Kwikz!lver met Zwavet en Spiesglas, en chree het volgeud poeder voor ;
13t . Flor . Sulph.
llethyop . Mineral.
~4ethyo?~ . Antrrnnr~ . as 80,
M. F. Puly.

S. Dageljks drie reizvn zo veel van in to neemen,
als met een mespunt kan worden opgevat .
N_idat dit middel geduurende veertien dagen was ge .
bruikt, begonnen de kor len in het aangezicht to droogen en o to vallen .
Twee wcekcn laoter gebetlrde
zulks over Let geheele lichaam , en nadat 'er nog een
week o zes verloolen warm, hadden wy het genoe,
gen, ons, tot verbaazing der geenen, die haar voorheeta
gezien h , Pen, over cene volkonrene herilclling to kun .
teen vetheugen .
Van hoedanig ceren -,aid dccze icheipte der vogten
geweest is , zal ik 1 ;icr niet nader onderzoeken, deLvyl ik my toch tit ci~kele giw i,cri zou moeten bcpaalen . Zeker is he ., dat wy de imet relling van dee-.
Zen zonderlingen en byna hoopeloozcn toe tand alleen
aan dit middet hebhhen to dan cen gehad, en dat hetzelve dt;s, in alte dergei ;'ke gevailen, die zich tegen de
gewoone ontlastende middelcn vcrzetten , verdient be .,
proe d to worden .
Byvoegzel yen den llcer

UIUFr I AND.

Zo wet de Minerele als do Avitir2oniale Aethyops
hebben my veelmaalen in Huidziekten de voortre telykite dientlen beweez,_ : , en in acrgelyke gevallen zyit
7y myne gelie d te
lk begryp niet, waaront
deeze middelen by zo veele Aazen geheel in het vergeet-
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geet`)oek zyn geraakt ; en zo ik niet mis hebbe, is de
lee , e van ce weikeioosheld derzelve, op bet men chelyk
licha im , alleen gegrond op eene val che cheidkundige
onder(teiiing , en geenzins op de ondervinding . Meer.
mailen heb ik door deeze poeders huidziekten geneezen , die niet luisterden naar de middelen van Pluntmer , en zel s niet naar den Suhlimaat : waarby men
roe bet voor .'eel hce t , dat men deeze middelen ,
vo )ral by kinderen , veel veiliger kan gebruiken, dan
de cherpere kwikmiddelen . Ondertas chen moet men
niet ai to hekrompen zyn in de gi ten deezer poeders .
Kinderen van twee jaaren moeten dagelyks ten minten van acht tot tien greinen gebruiken ; kinderen van
meerder jaaren kunnen 'er ook ruimer gi ten van verdraagen , en aan volwas enen gee ik die poeders dik.
wyls dagelyks tot cen vierde lood .

EEDENKINGEN OVER DE MIDDELEN OM DE HETTE
TE BEPAALEN EN TE GELEIDEN .

(Ontleend uit Count RUMrorD's Experimental Es ays, Political, Economical and Philo ophical.)

et bepaalen der Hette is, met de daad, niets anders,
dan bet uitkomen daarvan uit bet heete lichaatn,
waarin dezelve be taat, en waarin men verkiest dezelve
to beh +u ien, to beletten ;
en dit kan alleen ge chieden
door bet heete Lichaam to omringen met eenig bekleedzel , zamengetleld uit eerie zel tandigheid , waardoor
de Hette net kan been pan , o waardoor dezelve
zeer bez'v :i_irlyk eenen uitgang vindt . Indien men een
bekleedzel kon aantre en, vol trekt voor de Hette ondoordringhaar , hadt men grond om to gelooven , dat
een heet Lichaam, daardoor geheelenal omgeeven, de
Hette voor aitons zou behouden ; doch wy kennen geene zolan ; ge zel tandigheid, en bet is niet waar chyn- .
lyk dat 'er zulk eene be taat .
Z lanige Lichaamen, in welke de I-Iette vrylyk o
chielyk doorgaat , noemt men Condu tors o Geieiders
der Hette ; zodanige, door welke dezelve met groote
moeite o zeer traaglyk doordringt , noemt men Noneor:'u~lors , Niel-gcieid;rs , o Jlegtc Condttc`lors van
Het-
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Bette. De bynaamen goed, legt , onver chillig, uit.
muntend , enz . worden onver chillig gebruikt, zo ten
aanziene van Conductors als van Non-condu ors.
Een
goedc Conductor, by voorbeeld, is zodanig een, welke
de Hette vrylyk doorlaat ; een gocdc Non-conductor zulk
een, waardoor de Bette met groute moeite heenen ko :nt ;
en een onver chillig Conductor mag , zonder eenige onvoeglykheid, een onver chillig Non-corduOor heeten .
Zodanige Lichaamen, welke de legttle Condudlors,
o liever de beste Non-condudlors van Bette zyn, mogen wy de best ge chikte keuren , om dekzels tot het
bepaalen o bewaaren der Bette uit to leveren .
Alle Metaalen zyn uit leekend goede Cot:du&ors vats
Bette. - Hout, en in 't algemeen alle ligte, drooge
en ponsaatige lichaamen zyn Non-condu&ors .-- Glas,
choon een zeer hard en vast lichaam, is een Non-con .
Kwik, Water, en vloeitlo en van allerlei
du&or .
oort zyn Condu&ors ; doch Lugt, en in 't algemeen
alle veerkragtige vloei to en , damp zel niet uitgezonderd, zyn Non-conductors .
Eenige Proeven, die ik onlangs genomen b ,-+, doen
my vermoeden, dat Water, Kwikzilver, en alle andere
onveerkragtige vloei lo en , Diet toelaaten dat cue Bette
door dezelve heen gaat van deeltje tot deeltje, gelyk dit
ongetwy eld ge chiedt by bet gaan door vaste Lichaamen ; maar dat derzelver chynbaar geleidend vermogen
weezenlyk a hangt van de uittleekerde heweegi} kheid
der deeltjes : met een woord , dat zy veLleer de Bette
overdraagen, dan 'er een doortocht aan verleenen .
Maar ik wil thans Diet vooruitloopen, ten aanziene van
een luk, 't geen ik my heb voorge leld, in vervolg van
tyd, breed praakiger to verhandelen .
let geleidend vermogen van eenig vast Lichaam in
een vasten kiomp is veel grooter, dan dat van het zel
de Lichaam tot poeder ge looten , o in veele kle?ne
lukjes verdeeld . Een yzeren taa o een yzeren plaat,
by voorbeeld, is een veel beter Condu6tor van Bette
dan vylzel van yzer ; en zaagzel een beter Non-conductor dan bout . Drooge arch van hout is een beter Non .
condu lor dan beide ; en zeer drooge houtskool, tot poe .
der ge looten, is een der beste Non-conduelors, tot Dog
bekend ; en dewyl houtskool geheel onbrandbaar is, als
dezelve zich be looten vindt in eene plaats , waartoe
de ver che lugt geen toegung kan hebben, kan dezelve
won .
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wonder wel tot een nriddel dienen om de Hette to bepaa.
len , wanneer de Hutte , die men voorhee t to bepaalen, terk is .
Maar order de ver cheidene zel tandigheden,van wela
ke men zich han ienen
ben tot bet vervaardigen van belchutzelen tall de FIette to bepaalen, is 'er geen, 't
weik met n , eer vourdeels kan reorurkt worden, dan de
gewoone D,impkrinvslugt . Van dezelve bedient zich de
Natuur tut dat ougmerk ; en wy kunnen niets beters doen
dan de Natuur to volgcn .
De Warmte van de Wolle o bet Bont der Beesten, en
van de Vederen der Vogelen, moct ongetwy eld toegechreeveci wordon aan de Lugt, in derzelver ti, chenruimten t egreepen : dce+.e Lugt, terk aangetrokken wordende doer die zel ttandigheden , wcrdt bepaa .d , en
vormt eon a ictrtuzei , 't welk nict alleen belet dat de
koude wrnden net lichaam van her Dier naderen, maar
tel .ns een byhans ur .overkumelyken hinderpaal telt aan
bet uitlaaten der Herte van bet Drer in den danrpkring .
Op dezel de wyze dium do Lugt in de Sneeuw otn
de Iletre der Aarde in den Winter to bewaaren .
De Warmte van alle 1ioonten von ku-st-hieeding, kan
. ngt . En j
men aanmonen, dat van deiel de ooraaak ail
was deeze ovzonderheid a,gelueener hekend, o word dezelve meer allgrnecn in a ;,t genoinen . het zotr ntet bun .
non mis en, o da,riot z,,udcn ace= groote vetheteringen
Ecn grout geit : de hehandulmg der H :!rte untttaan .
deelte onzes leevuns hetlcedenr wy in onszelven te hechutten tegen de unettlen van Herte en h :u ie , en irn
werkzaamhedcn, waarin ivy het gebruik d, .s Vuurs niet
kunnen mis ~, n ; en nngth ins , hue w_inig vorderingen
hee t men getnaakt in 'c ruttigtte en belangr y'ktle kuust
bet Bt luur dcr Hotte !
Dubbele V,-n }, traomen zyn, tints veele jaaren, in de
nteeste der Noord!yk le deelen van Europa in gchruik ;
en derzelver -route r,uttigheid, ()in de Huizcn, daarmede voolzien, warm en geno~alvk in den Wintertyd to
maaken, wordy algemeen un,iervonden en eenpaarrg orkend - maar ik heb nimrner geho,ird, dat "'ert iernand
in den zin gckomen is, om van dusdani,e duhhele Venterraamen ge , )ruik to maaken, ten einde d,e vertrekken
koel to houden in den Zanier --- nogthans . gemublyk
en natuurlyk is de overbtor,Ding en toepas rog van cone
zo eenvoudige en nuttige uitvinding ! Inuien dubbele
Glas-
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Glas- o Ventl:erraamen kunnen beletten, dat de Hette,
welke in een vcrtrek is, daar uitgaat, zou men denken,
dat 'er geen groote in panning van geest noodig is , om
to ontdekken, dat dit middel even kragtdaadig zou werken, om to beletten,dat de Hette,van luiten kornende, in
een kamer indringe. - Dan , hoe natuurlyk dit be luit
ook moge voorkomen , geloo ik dat bet tot Dog niemand inviel ; ten mini}en houde ik my ten vollen verzekerd , dat ik nimmer .dubhele Veniterraamen gezien
heb in Italic, o in eenig ander beet Gewest door my
bezogt .
Maar de nuttigheid van dubbele Veniterraamen en
dubbele Muuren, zo in heete als in koude Landen ,
is een tuk van zo veel nuts en aangelegenheids, dat ik
ten oogmerk heb , daarover ten eenigen tyde myne nadere aanmerkingen mede to deelen . lntusichen merk ik
tegenwoordig alleen aan, dat bet de be lootc Lugt is, tuschen die dubbele Veniterraamen vervat, en Diet de dubbele Glasruiten, welke den doorgang der Hette zo zeer
bezwaarlyk maakt . Was dit enkel a n de verme rdere de dikte van bet Glas toe to
chryven, dan zouden
Glasruiten , van tweemaal dikker glas dan bet gewoone
gemaakt, dezel de uitwerking baaren ; maar de vermeerderde dikheid van bet glas bevindt men niet dat eenige
merkbaare uitwerking to wege brengt, om een kamer
warmer to doen worden .
Dan de Lu t is niet alleen cen Non-conductor van
Hette ; maar dit niet geleidend vermogen kan men grootlyks vermeerderen . Ten einde in taat to weezen orn
zich een denkbeeld to vormen van de wvze , op welke
de Lugt een legter ConduEtor van de IHette han worden, o , hetgeen hetzel de is, cen beter Non-conductor
daarvan, dan in den na+uurlyken onbeperkten that, is
bet noodig in aamnerking to neemen, de wyze, waarop
de Hette door de Lugt been gaat, Het blykt uit eene
menigte van Proeven, ten then einde genomen (*), dat,
choon de deeltjes der Lugt, ieder deeltje op zrchzclve,
Hette kunnen ontvangen van andere Lic'aaamen, o dezelve aan andere mededeelen, 'er nogthans geene gemeen chap van Hette plaats hebbe , lus chcn let eene
Lugt(*) Deeze zyn voorhanden in de Philo ophical Tran :a?ions,
or 179 t .
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Lugtdeeltje en bet andere Lugtdeeltjc . Etl hieruit volgt,
dat , chuon de Lugt de Hette vcgvoere , en de Hette
overbrenge van de eene plaats o van bet eene lichaani
tot pet andere , gelyk dit karn ge chieden , en met de
daad gebeurt , nogthans een kolom van Lugt in een
laat van rust , o van welke alle de deeltjes in rust
zyn, kon dezclve in dies Jlaat blyven, vol trekt ondoordringbaar voor Hette zou weezen ; o dat zulk een kolom van Lugt cen volkomen Non-conductor zou opleveren .
Indien nu de Hette in een kolom van Lugt enkel indriuge in gevolge van de beweeging, die dezelve in de
Lu ;t veroorzaakt , wanneer zy door deezen hinderp :aal in haaren loop wordt belemmerd , is het, in dat geval , klaar, dat alles wat tegen tand kan bieden, o de
inwendige heweeging van de Lugt verhinderen, te ens
moct trekken om bet geleidend vermogen daarvan to
verminderen . -- En dit heb ik bevonden, dat met de daad
het geval is. De ondervinding leerde my, dat eene zekere hoeveelheid van Hette , die in taat was door to
gaan door eene zekere hoeveelheid be looten Lugts een
hal duirn dik, in y' minuuten, 212. minuuten noodig
halt, om door dezel de hoeveelheid door to dringen,
wanneer de inwendige pewee in(van die Lugt belemmerd wierd, door cen 5 „ gedeelte van de plaats to vullen met Dons, o met zeer yn hair, o zyde zo als dezelve van den Zydeworm komt .
Maar, wanneer men Lichaamen met Lugt vermengt,
ten einde de inwendige beweeging to verhinderen, en
dezelve ge cliikter to maaken om de Hette to hepaalen,
moet men alleen zodanige Lichaamen kiezen, als uit eigen aart Non-condu tors van Hette zyn ; anderzins zullen zy meer kwaads darn goed doen . Dit hee t my de
tlndervindirg getoond ; wanneer ik, in tede van Dons,
B ,ntwerk , o yne Zyde to gebruiken, om de inwcndige heweeging der be lootene Lugt to verhinderen, eene
gelyke menigte van zeer yn geplet zilverdraad gebruikte ;
(ik nam de ravels van got,den o zilveren kant :) de doorgang der Hette door deezen ge telden hinderpaal , wet
verre van to vcnninderen , werd aanrrerkelyk hierdoor
v+_rrreerderd ; de Hette been gaande door dit zamentlel
van Lugt en dunne draaden van Metaal, ge chiedde veel
ueller, dan ge chied zou zyn door de Lugt alleen .
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oewel van oortgelyke voorvallen , als 't geen ik
H
gaa verhaalen , veelligt , meer voorbeelden voorhanden zyn, vertoont zich, egter, daarin iet zeer op .
nu

merkelyks , als behelzende eene keurige bydraage tot
de a wykingen van de Natuur , en een blyk van zeldzaame zorgedraaging in de dierlyke chepping, trydig
met bet algemeen In tinkt, en der opinerkinge des
Natuurkenners Diet onwaardig . De Heer H . hadt
twee jonge haazen , zeer klein van ge talte, in de
nabuur chap van zyn La ndgoed gevonden, en hem ten
ge chenke gebragt . Overleggende , wat met dezelven
to doen , en wen chende dat men ze in hun leger hadt
gelaaten, wierden ze in de keuken nedergezet . Een
kat , die onlangs gejorgd hadt, doch wellcer jongen,
op 66n na, verdronken waren, l:wam op dat pas in bet
vertrek, en hen ziende, in lede van hun eenige vyandlykheid aan to doen, zo als men hadt verwagt, naderde
zy met blyken van goedwilligheid . De jonge haazen
cheenen zeer bevreesd, weezen haare vriendlykheid van
de hand, en maakten de mine van to willen ontuulugten .
Doch de kat wist, door aanhoudende vriend chapsbe .
tooning, then tegenzin to verdryven, en bragt de jonge
haazen tot taan . Men vatte ze ve volgens op, en bragt ze
in het nest by de jonge kat . Thans begonnen ze zich
wederom bevreesd aan to itellen , hoewel hun van bet
klein katje , dat nog niet zien lion , geen leed weder.voer . De moeder Reeds met haare lie koozingen aanhoudende, moedigde bet aangenomen gezin aan, om to
gader met haar eigen kind deel to neemen aan bet
vpedzel , welk zy hun aanboodt , zo als ge chiedde.
Opgroeiende volgden zy hunne voed termoeder telkens
door het huis , nevens bet long katje, en , zo wel als
dit , zuigende , en met elkander peelende , terwyl de
Oude aan de eene boven de andere geene de min te
Toen nu de haazen bykans
voorkeuze liet blyken .
volwas en waren, wierdt de eene to raade, uit eigen
beweeging , zyne lie hebbende zoogmoeder to verlaaten, en zich veldwaarts to begeeven . Den anderen liet
de Heer H . kort daarna insgelyks loopen, en hadt
gelegenheid, om hem , ver cheiden maanden lang, dikmalls
MENG. 1303. NO. 9 .
Dd
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maals in zyne velden to zien . Wy mogen bier uit be
luiten, dat, door bet zuigen aan de bor ten van een
vleescheetend dier , hunne natuurlyke geaartheid niet
was veranderd .

BRIEF VAN DEN DIVISIE-GENERAAL DUGUA,
AAN DEN GENEESHEE1t DES GENETTES, OVER
EENIGE EGYPTISCHE BYZONDERHEDEN .

D

D ewyl gy uw verlangen betoond hebt , om eenig
bericht to bekomen , aangaande de ontdekkingen,
welke ik, aan het hoo d eener Commis ie van Geleerden, heb gedaan , in den omtrek van Cairo en in de
Provincie van Gyzdh , vind ik my verplicht, u het
volgende in een kort be tek to melden .
Wy vertrokken van Cairo op den
December 1799,
om den Berg Mokatam en den zogenaamden Rooden
Berg to bezichti ;en .
Wy bevonden dat de eerstgenoemde be tond uit horizontale laagen van chelp teen,
hard teen en kley, tus chen welke ver chillende del to en, cry tallen van gyps , zwaare path, enz . verOnze Natuurkenners be chreeven dit
preid lagen .
alles naauwkeurig , gelyk ook de gekorvene en de
kruipende dieren , die wy op dit onvruchtbaar geberg .
te vonden .
De zogenoernde Roode Berg hee t onze nieuwsgierigheid niet minder gaande gemaakt . Dezelve is eene verzameling van hardrdeenbergen , in 'c midden van rotzen , gevestigd op kalk teen . Dit gebergte hee t een
omtrek van een uur gaans in bet rond . Reeds voor
veele eeuwen maakte men van hetzelve gebruik, om
'er teenen uit to hakken, tot het oprichten van aanzienlyke gebouwen ; gelyk ook, tot bet vervaardigen van
mortieren , molen teenen , en andere teenen werktuigen ; kanonskogels Diet uitgezonderd, die men in laater tyden daar uit hee t doen houwen . Dit gebergte
is van alle kanten leil a gewerb t , waar door onze
Wysgeeren, die hetzelve moesten beklimmen, om bun .
ne driehoeken, noodig tot het vervaardigen eener naauwkeurige Kaart van Egypte , to vervolgen , veel moeite
}sadden, om 'er boven op to komen . In de groeven
von-
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vonden onze Kruidkundigen eenige belangryke plan .
ten, vooral de roos van Jericho, en eene byzondere
zoort van zuuring . De bier aangrenzende valey , welke een gedeelte uitmaakt der woestyne van Birket,
el-Hadjy , is bezaaid met agaatkeilen en vertteend
bout.
Op den II December deszel den jaars trok de Bur .
ger GIRARD * met eene aanzienlyke bedekking, naar de
ruinen van Heliopolis , werwaards ik , ten volgenden
dage, by hem kwam . Hy had reeds op twee plaatzen, in 't midden der rumen, laaten graaven : to wee .
ten, by den grooten Obelisk, en op honderd roeden a tands van denzelven . Deeze onderzoekingen beweezen
ons overtuigende :
,
z° . Dat de grond deezet vlakte eertyds door a gebro.
kene gebouwen was opgehoogd .
° . Dat de Obelisk- was opgericht boven op die op .
hooging .
3° . Dat de grond deezer vlakte naderhand, door bet
bezinkzel van bet jaarlyks overloopend Nyiwater , nog
zes voeten hooger was geworden ; 't geen overeen temt
met hetgeen men dienaangaande by de Colos us-beel.
den van Thebe en op bet Eiland Raoudah hee t waargenomen .
Onderws chen is Heliopolis eene dier oude Egypti .
che Steden, in welke men weinig kentekenen van haare aloude grootheid vindt overgebleeven . Een der merk .
waardig e dingen waren de overbly zels der Stads buitenmuur van gebakken teen, die op zommige plaatzen
nog wel vy tig voeten dikte bezat .
Van bier begaven wy ODs naar Sakkara, om door de
open taande put in de galeryen to gaan, in welke de mum .
mien der vogelen to zien zyn . Wy bevonden ons aldaar in cene verbaazend groote onderaard che ruimre ,
en zagen daar een onberekettbaar aantal potten, gevuld
met de overbly zels der vogelen , die wele,r door de
Egyptenaaren wierden aangebeden . Voorts gingen wy
rondwandelen in de valey , in welke de galeryen der
mummien gegraaven zyn . De uitge trektheid van deezen grond, lien men, met de Pyramiden van Gyzeh,
kan be chouwen als bet kerkho van Memphis, be laat
eene uitgebreidheid van tien uttren gaans in hit road .
Wy vonden in dit dor aardryk niets, dan keileencn,
doodsbeenderen en gebrokene lykbus en .
D d a
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Na bier alles to hebben opgenomen , kwamen wy
to Methaine , weik Dorp, een myl van Sakkara gelegen, volgens alle ingekomene berichten , op den
grond van bet aloude Memphis gebouwd moest zyn .
Dat bier de vermaarde Hoo d lad van Egypte gezocht
moest worden , begreepen wy ook ras zeer overtuigende, uit de menigvuldige blokken van graniet teen , die
alomme ver trooid lagen , en met allerhande hieroglyphi che beelden vercierd waren , op eene vlakte, vol
rumen , van drie uuren gaans in den omtrek . Zo 'er
intus chen nog eenige reden had be taan, om bier aan
to twy elen , zouden wy een overtuigend bewys , voor
de waarheid onzer meening, kunnen a leiden uit de
bier door ons gevondene overgebleevene tukken van
een der Colos aale beelden, die, volgens het getuigenis
van HERODOTUS , door Koning SESOSTRIS , voor den
Tempel van VULCAAN, waren opgericht geweest . Volgens de evenredigheden der deelen des men chelyken
lichaams, tot bet geheel , moeten wy uit een der vuisten van deeze Colos en , welke de Burger JACOTIrt
gemeeten hee t , opmaaken , dat zodanig een geheel
Standbeeld vy en veertig voeten hoog is geweest .
Geduurende de vier dagen, in welke wy deeze Reis
volbragten, zagen wy geene zwervende benden van Arabi che rovers ; maar toen wy, op onzen terugtogt, aan
de Pyramiden van Gyzeh kwamen, klaagden ons de
inwooners der Dorpen Chabratnint en Zahoudh, dat een
vy tigtal dier rovers hun vee had weggenomen . Ik
ga den Adjudant - Generaal BOYER last, om hen met
vy en twintig mannen to paard to vervolgen . Na
verloop van anderhal uur , haalden zy de rovers ook
in, die, geen lust hebbende om to vechten, den getnaakten buit in den loop lieten, en zich ten poedig ten
wegmaakten. Dus bekwamen die arme lieden alles to
rug, dat hun ont loolen was.
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VERSLAG VAN ALLE TEGENWOORDIG IN LONDEN
BESTAANDE OPENBAARE INRICHTINGEN VOOR
GODSDIENST, OPVOEDING, ZEDELYKHEID,
OPKLAARING EN WEETENSCHAP, PHILANTROPIE EN GERECHTSOEFENING (*) .
I . plaat en voor openlyke Godsdienstvereering ; to
C" atnen 602,, en wel
I . Kerken voor den heer ehenden Godsdienst , (o
Bis choplyke Kerken,) 246, daaronder I Kathedraale
Kerk van den heil . Paulus, i Abtdy Westmun ter,
114 Parochiekerken, I3o Kapellen .
2. Godsdien lige Verzamelplaat en voor Dis enters
207 ; namelyk Kapellen voor Non-con ormisten en Pres .
byreriaanen 82, voor Independenten van ver cheidene
clas en 56, voor Baptisten 23, voor Kwakers 32, voor
zulken , die den vastge lelden eed weigeren , (dat is
van de Bis choplyke Kerk in Schotland) 3, voor Muggletonianen 4, voor Roomsch-Katholyken 4 .
3 . Kapellen en Godsdien tige Verzatnelplaat en voor
vreemden 43 , als : voor Fran che Protetanten 8, voor
Holland che 6 , voor Zweed che 3, voor Deen che 4,
voor Helveti che 4, voor Roomsch-Katholyke 6, voor die
van de Rus i che o Griek che Kerk 4 .
4 . Jood che Synagogen 6 .
II . Ge tichten voor Opvoeding en Onderwys ; to amen 4050.
Gerichtshoven en Cancelaryen voor die geenen, welke zig op de Rechtsgeleerdheid toeleggen, 0 . Collegien 5 ; namelyk voor de vorming van jonge Geesrelyken ; voor Theologie en Atronomie , Greshams - Col .
legie genoemd ; voor Art en ; voor de tudie van de
Burgerlyke Wet, en de Wapenkunde .
Schoolen , o openbaare Seminarien , 16 , van welken de voornaam ten zyn ,
die van Westmun ter ,
van
(*) Overgenomen uit A Treati e on the Police o the Metropolis, by a Magi lrate , ( Coulquehem) p . 374 , lair de
vierde uitgave, die, in 't zel de iaar met de eer te, in 1797,
ten bewyze van gocd vertier, is ver chenen .
Dd 3
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van St . Paulus , van Martius, en de Blaauwroks .
chool (*) ; in welke alien to amen ongeveer 50J0 jonge lieden opgevoed worden .
Schoolen, die tot de onder cheide Parochiekerken behooren, 237, in welke om treeks 9oco kinders, van bet
mannelyk en vrouwelyk ge lacht , in leezen, chryven
en rekenen , onderweezen wor~ien .
Byzondere Schoolen voor de onder cheidene takken
der mannelyke en vrouwelyke opvoeding, 3730 ; daaronder begreepen eenige inrichtingen voor dooven en
I oinmen .
III. Tot bevordering der zedelykheid
i . Het Genoot chap , ge(richt 17zs7 , om de Procla.
matie van den tegenwoordigen Koning van Engeland,
tegen ondeugd en zedeloosheid , in werking to brengen .
a . Het Genoot chap tot bevordering van Christelyke
kennis, ge licht 1699 .
3 . Het Genoot chap tot uitbreiding des Euangeliurns
in vreemde Landen, 175o .
4 . Her Genoot chap tot bevordering van Godsdien,
lige kennis , door uitdeeling van boeken onder de Armen, 1750 .
5 . Her Genoot chap tot bevordering der Vry- chbo .
len in Ierland ( ) .
6 . Het Genoot chap tot Gods then st-onderwys voor de
Negers in -West-Indien, in 't jaar 17937 . Het Genoot chap tot verhoeding van bet Steelen,
door de vervolging van alle oorten van bedriegers,
vai che peelers, gaauwdieven , enz . 1776 .
B . Het Brit che Genoot chap tot aanmoediging der
Jluisgezinnen, x792 .
IV . Voor nuttige en choone Kun ten .
i . Het Koninglyk Gezel chap tot bevordering van
iluttige kennis, opgericht 1663 .
2. Het Genoot chap tot de Oadheden behoorende,
17511 . Het
(*) Dus genoemd, omdat de Kinderen van dit Huis in 't
hlaauw gekieed gaan . Zie WENDKI3ORN , laat van Groot-Brittanje, 11 Deel, bl . 200.
(t) OpNeiicht in 1730, en door een Vrybrie van G EOR .
G F 11 , in 1733, bevestigd . Zie WEIYDEPORN , ter aangeh .
Pi> IlI . 48 .

wel de Opzienders, Tru
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tees)
g . Het Genoot chap (o
van bet Brit che Mu eum, 1753 .
4 . Het Genoot chap van Kun tenaaren in GrootBrittanien , 1765 .
5 . Koninglyke Academie der Kun ten, 17736 . Genoot chap tot bevordering der Geleerdheid.
7 . Genoot chap tot bevordermg der Kun ten, Manu,
aktuuren en den Handel .
8 . Medicyn che Societeit.
9. Genoot chap tot verbetering der Scheepsbouwkunst .
1o . Het Veterinarisch Collegie .
V. Milde Stichtingen .
i . Voor Armen, 122 .
Armenhuizen , 107 ; in welke to amen 1352 oude
mannen en vrouwen onderhouden worden . De voornaam ten zyn bet Trinitats-Armhuis , voor s8 uitgediende Scheepsmeesters ; Bancro ts-Huis, voor 2q. arme
mannen ; Mordents-Collegie , voor ongelukkige Koop .
lieden, enz .
Het Londen che Werkhuis, voor oude gebreklydende
mannen ; Hospitalen ; Weeshuizen ; Vluchtplaat en voor
verlaatenen, reizenden, kinders, oldaten, arme verleide
zwangere vrouwsper oonen, (Magdalen Hospital van
1769,) enz . t o amen 14 .
2 . Ziekenhuizen 3o, voor ver chillende Dittricten en
Gemeenten , ondericheidene tanden , ziekten en gebreken .
3. Menschlievende Genoot chappen 705, tot wegneeming en verligting van allerlei gehrek , lyden en gevaar . Deze milde tichtingen bedraagen jaarlyks amen
de uitgave van 750,000 pond t . (dat is 4,500,000
Ryksd ,) (*) .
VI . Tot Gerechtsoe ening.
Gerichtshoven in de Hoo d tad , to amen 41, by
welke 753 amptenaaren , en buiten die nog 7040 als
gevolmagtigden , bedienden, onderbedienden, enz . aange teld zyn .
Ge(*) By alle deze in bet Engel che Werk opgenoemde
itichtingen kan nog gevocgd worde'i bet ,atmaritaansch Genoot chap, 1793 opgericht , tot verzo%ing en onder teuning
van vreemden en andere armen , die uit de Hospitilen ko .
men . Het hee t den naam van Samaritaansch Genoot chap
D d 4
aaa-
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Gevangenisibn IF , en Verbeterhuizen 4. Het petal
der gevangenen hee t, in 't jaar 1795, 7137 bedraagen .
Alle deze inrichtingen zyn bet naast voor de inwooners der groote Stad , dat is voor eene menigte men .
chen be lemd, die, naar de nieuw te bereekening, twee
millioenen en, vy tig duizend belnopt . Zeker vindt men
nergends in de waereld eene dergelyke groote en milde
aanwending van krachten , tot bevordering van bet gemee .
tie welzyn , voor de opvoeding , voor de zedelykheid,
,en tot verligting van de moeilykheden des men chelyken leevens , en voorts om gemak en algemeene veiligligheid to bezorgen, als in deze Stad ; en desniettemin
vertoont zig de uitwerking daarvan nog niet , naar
evenredigheid van de verwachting . 'Er is integendeel
ook in geene Stad der waereld een dieper verval der
zedelykheid, voornamelyk onder de groote huizen, zoo
zigtbaar als in Londen ; in geene Stad meer gebrek en
~qrmoede, en minder gemeene veiligheid , als hier .
De
oorzaak der onvruchtbaarheid van alle zulke poogingen
ligt ontwy elbaar in de ver pilling, en bet misbruik der
krachten , aan bet gebrek van een algemeen, bet gehee .
le lichaam be tierend, toezicht , en aan de veronacht.
zaaming van alles, 't geen Volks-opvoeding beet .
aangenomen, met cene edele toe peeling op then weldaadigen
Samaritaan, in de choone gelykenis van Je us, welke zig
over eenen gewonden reiziger, niet alleen op die plaats zeer
weldaadig erbarmde, maar ook voor zyne , na de eer te toe ,
gebragte huip , nog overige behoe te zorgde. „ Verzorg
hem , en , zoo gy meer doet , zal ik het u betaalen!"
Dit is het Symbolutn van deze eerwaardige philantropi che
tichting.
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IN DE JAAREN MDCCLXXXV, MDCCLXXXVI,
MDCCLXXXVII EN MDCCLXXXVIII, DOO,
J . F . G . DE LA PeROUSE . UITGEGEEVEN
VOLGENS BESLUIT DER NATIONAALE
VERGADERING VAN DEN 22 VAN
GRASMAAND I79I , DOOR M . L,
A . MILLET-MUREAU .
(Pervolg

van bl,
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et gedwongen vertoeven van
to
H
deedt hem zyn plan van vaart
langs de kust van
veranderen . Alle zyne bePort de Fran ais,
America

DE LA PeROUSE ,

chikk ; ngen waren onderge chikt aan de vol trekte nood .
zaaklykheid om op bet einde van January 1787 to Manilla to zyn , en in February in China, ten einde den
volgenden Zomer to kunnen be teeden aan bet bezoe.
ken der kusten van Tartaryen, van Japan, van Kamtchatka, tot aan de Aletrtiene Eilanden . Hy zag met
leedweezen , dat een plan, zo uitgebreid , hem niet
toeliet dan de voorwerpen ter vlugt to be chouwen ,
en geene gelegenheid ga
om eenigen twy el op to
klaaren ; verpligt om de Mous ons 10 deeze Zeeen
waar to neemen , moest by o een jaar verliezen , o
to Monterey den tienden o vy tienden van September
aankomen, en aldaar niet meer dan zes o zeven dagen vertoeven tot bet inneemen van water en bout, en
vervolgens, op de chielyktte wyze hem mogelyk, den
grooten Oceaan overteeken, op eene ruimte van meer
dan I2o" lengte, o byna tweeduizend en vierhonderd
Zeemylen .
De Zeereis volbragt LA PeROUSE juist in den tyd,
then by zich hadt voorge teld. Op den dertienden van
September ontdekte by een zeer dik beneveld land .
Schoon by , uit veele verkenningen , zich verzekerd
hieldt, dat by zich in de Baay van Monterey bevondt,
kon by bet Spaan che Kasteel door den zwaaren revel
niet zien . By bet vallen van den avond hieldt by van
land a , en 's volgenden daags, order een dikke mist,
weder na land ; deeze klaarde niet voor 's middags op .
Dit ga hem gelegenheid om de kust digter to nade .
D d 5
ren ;
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ren ; in den naamiddag ontdekte by hot Kasteel en
twee Sterkten, aan drie masten, op de reede geplaatst .
Tegenwinden veroorzaakten, dat zy niet vbor den vy .
tienden bet anker konden laaten vallen . Het was op .
merkelyk , dat in die reis , to midden van de dikite
misten , beide do Schepen zo naby elkander bleeven ,
dat men van bet eon bet ander beroepen kon, en dezelve zich nict verder verwyderden , vodr dat reROUsE aan her andere Schip last gegeeven hadt, om den
ingang van de Baay van Monterey to gaan opneemen .
Monterey is een der voornaam te plaatzen van NoordCali ornia . In bet berigt van dezelve ontmoeten wy
een vry breed ver lag van de Spaan che Zendelingen,
hun Godsdien tig beituur , en den opgang daar gemaakt . Men zal wel eenige in chiklykheid willen gebruiken onatrent do wyze , waarop one Schryver van
die Godsdien tige Inrigtingen preekt ; en is 'er geen
reden om to t vy elen ann de waaibeid zyns berigts ,
wat do daadzaaken betre t . Voora willen wy onze
Leezers berigten, dat 'or in Noord- Cali ornia tien Pretdencies ; de ou .Nte derzelve jzartekcnt zich eerst in
't Jaar 1769 , en de FranciscaanJche Zendelingen rekenen
her petal hunner Bekeerlingen onder de Indiaanen op
vy duizend denhonderd en drie en veertig .
Dan laaten wy her Reisberigt op deeze Reede van
naderby volgen . Op den veernenden van Her stmaand
ankerden wy op twee mylen a lands van her strand ,
in 't gezigt van de Pre ttlency, en van de twee Schepen ,
op de reede liggende . Zy hadden alle vierendeel uurs
ge chooten , om ons de ankerplaats to doen weeten ,
welke de mist voor ons oog mogt verbergen . 's Avonds
ten tien uuren kwam de Capitein van de Corvette la
Favorite met zyn groote boot aan myn Schip, aanbiedende ooze Schepen ter haven in to lootzen . De Corvette la Princes c hadt desgelyks niet de groote boot
een Lnots aan boord van de A'Jlrolabe gezonden .
Wy ontdekten , dat deeze beide Spaan che Schepen waren, onder bevel van Don TSTEVAN MARTINEZ, Luitenant op een Fregat van bet Departement St. Blas, in
de Provincie van Gaadalaxara .
Door bet Spaar che
Landbe tuur words eene kleine Zeemagt in deeze Haven gehouden, onder bevel des Onderkonings van Mexico ; dezelve be taat uit vier Corvetten van twaal
llukken , en drsn Golette ; derzelver byzondere be temming
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wing is, de Pre idencies van Noord-Cali ornia van bet
noodige to voorzien . Deeze zyn dezel de Schepen , die
de twee laat te Spaan che Tochten deeden op de Noord .
west-kust van limerica ; zomtyds worden zy mede als
Paketbooten gezonden ra Manilla, wanneer bet noodig
geoordeeld words, bevelen van her Ho
poedig derwaards over to brengen .
's Nlorgens ten tien uuren ligtten wy bet anker , en
kwamen op den middag ter reede . Met zeven kanonchoten werden wy verwelkomd, die wy met even zo
veele b eantwoordden . l k zond een O icier aan den
Gouverneur met den Brie van den Spaan chen Minister,
my vdor myn vertrek uit Frankryk gegeeven . De
zelve was ongezegeld, en gerigt aan den Onderkoning
van l'Icxico , wiens gezag zich uit trckt tot Monterey,
choon el honderd mylen to land van zyne Hoo d tad
o gelegen .
De Heer FAGES, Bevelhebber van her Fort der twee
Cali ornias, hadt reeds bevel ontvangen, om ons dezel de belee dheden to bewyzen als aan Schepen van
zyn eigen Volk . Deeze bevelen werden, op de verpligtend le wyze, volvoerd , en verdiende de ontmoetin g onzen hcog }en dank . Her bepaalde zich niet by
hcu che en verpligtende woorden ; Os en , wortelen ,
groenten en melk werden ons in overvloed aan boord
gezonden . Dezel de vuurigheid om ons dienst to doen
betoonden om itryd de Bevelhebbers der twee Corvetten ; elk poogde den ander en den Bevelhebber van bet
Fort voorby to treeven in bet verzorgen van ooze behoe ten ; en wanneer wy de rekening zouden luiten ,
was her noodig bun to dringen om geld to ontvangen .
Wortels , groenten , melk, vogels , de arbe :d der
Krygsbezetting om ons to helpen in bet water en hour
haalen , hadden wy voor niet : de os en, chaapen, en
bet koorn van vericheidenerlei oort , werden ge leld
op een zo zeer maatigen prys, dat bet blykbaar doortraalde, hoe zy ons een rekening gaven omdat wy 'er
op hadden aangedrongen .
De Heer FAGES voegde by deeze edelmoedige daaden bet verpligtendst gedrag ; zyn huis was her onze , en alle zyne Dienstbaaren tonden to onzer bechikking .
De heilige Vaders der Mis ie van St. Carol, twee
rnylen van Monterey o woonende, kwamen welhaast
aan
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aan die Hoo dplaatze . Even zeer verpligtend als de
O iciers van bet Fort en der twee Fregatten , noodigden
zy ons by hun ten maaltyd to komen, en beloo den
ons berigt to zullen geeven van de regelen buns Zen .
deling chaps , van de wyze waarop de Indiaanen lee .
ven, van hunne kun len, van bunne nieuw aangenomene
zeden, en kortom van alles war de nieuwsgierigheid
van Reizi ;ers nzogt verlangen . Wy namen gaarne deeze aanbiedingen aan, omtrent kundigheden , die wy ,
waren wy zo heusch niet voorgekomi :n, zouden verlangd hebben to vraagen . Men kwam overeen, dat wy
hun zouden bezoeken .
De Heer PAGES verzogt ons to mogen vergezellen ,
en nam bet op zich ons paarden to bezorgen Naa een
kleine vlakte, bedekt met kudden veer, en waarop alleen
eenige weinige boomen tonden, om deeze dieren tegen den regen o to terke hitte to be chutten, overgetrokken to zyn, beklommen wy bet gebergte, en
ilonden ver teld op bet gelui van vericheide klokken ,
die onze komst aankondigden ; van deeze waren de Mon .
niken verwittigd door een man to paard, door den Gou .
verneur voora been gezonden .
Wy werden ontvangen als Heeren van een Landgoed,
wanneer zy 'er voor de eerite maal komen.. De Voorzitter der Nlis ie, gekleed in zyn Kerkgewaad, met de
wykwast in de hand , wagtte ons aan de Kerkdeur ;
de Kerk was verlicht, even als op hooge Feesten : by
geleidde ons tot voor bet hoog Altaar , waar bet Te
Deum word aan eheeven , ter dankbetuiging voor bet
gelukkig vervorderen van onze Reis .
Eer wy ter Kerke intraden , waren wy eene plaats
overgegsan, op welke de Indiaanen van beiderlei exe
in een rei ge chaard londen : bun gelaat kondigde
niets aan , waaruit bevreemding to leezen was ; en bet
blee ons twy elagtig , o wy het onderwerp van hun
ge prek vervolgens op then dag uitmaakten . De Paro .
chie-Kcrk is zeer net, choon met riet gedekt ; dezelve
is toegeheiligd a ., n St . Carel, en vercierd met vry goede
Schilderyen, Copyen van Italiaan he Stukken . Onder
andere zagen wy 'er eene Schildery van de Hel, waarin
de Schilder een weinlg van de verbeelding van CALLOT cheen ontleend to hebben ; maar dewyl bet voltrekt noodzaaklyk is , op de zinncn deezer nieuw bekeerden to werken , houd ik my verzekerd , dat eene
der-
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dergelyke vertooning nooit meer diensts in eenig land
gedaan hee t, en dat bet voltlrekt onmogelyk zou weezen voor de Prote lant che wyze van Godsdienstoe e•
ning, welite beelden en bykans alle andere plegtigheden onzer Kerke verbiedt, eenigen opgang onder dit
Volk to maaken . - 1k twy el zeer, o de Schildery
van bet Paradys , welke tegenover de a beelding van
de He] hangt, op hun zo veel uitwerkings baart . De
laat van rust, welke dezelve verbeeldt, en die tulle
weltevredenheid der gezaligden , welke den throon des
Allerhoogtten omringen, zyn denkbeelden, to verhee .
ven voor de begrippen deezer onbe chaa de lieden ;
dan bet was noodig, de Belooningen tegenover de Stra .
en to tellen, en een Godsdien lige pligt, geene de minle verandering to maaken in de a beelding van bet ge.
luk der gezaligden , 't welk de Catholyke Godsdienst
beloo t .
Wy gingen , ter Kerke uitkomende , door dezel de
rei van Indiaan che Mannen en Vrouwen , die, geduurende bet zingen vah bet Te Deum, hunnen post niet
verlaaten hadden . De kinderen alleen waren een weinig verwyderd , en vormden groepen ronclsom bet huis
der Zendelingen , 't welk tegenover de Kerk taat,
gelyk ook de ver cheidene Voorraadshuizen . Aan de
regterhand is bet Indiaan che Dorp, be taande uit omtrent vy tig hutten , die tot woonplaatzen ver lr ekken
van zevenhonderd en veertig per oonen van beiderlei
exe, de kinderen daaronder begreepen, welke tot de
Zendelingen van Monterey behooren .
Deeze hutten zyn de lammerhartig le , welke men
by eenig Volk aantre t . Dezelve zyn rond, zes voeten
over 't kruis , en vier voeten hoog . Eenige taaken ,
ter dikte van een arm, in den grond vastgezet, en aan
den top boogswyze elkander naderende, maaken 'er bet
timmerwerk van uit : agt o tien bos en troo , vry
legt over deeze taaken gelegd, be chutten de bewoonders, zo goed o 1e t mogelyk, tegen rcgen en wind ;
en meer dan de hei t van zodanig eene but bly t open
by goed wear : de d6nige voorzorg, welke zy draagen,
be taat hierin , dat 'er by elke but twee o drie bosen troo by de hand zyn, om des noods to kunnen
dienen .
Alle de aanmaaningen der Zendelingen hebben gene
verandering in die algemeene bouworde kunnen to we .
ge

hier ook plaats
vy op
heeZon- en Feestdagen, welik
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ge brengen by de Cali orniaanen . Zy zeggen, dat zy
genoegen cheppen in de vrye lugt ; dat bet hun zeer
wel komt, den brand to kunnen teeken in hunne woo .
niugen, wanneer zy daarin als opgeeeten worden door
eene to groote menigte van vliegen ; en dat zy, in min .
der din twee uuren, eene andere kunnen vervaardigen.
De ona hanglyke India`anen, die, als jaagers, zeer dikwyls van woonplaats veranderen , hebben daartoe een
nog terker beweegreden .
De kleur deezer Indiaanen is die der Negeren . Het
huis der Zendelingen , hunne pakhuizen van Been gebouwd en met kalk bettreeken, de vloer van aarde, op
welken zy bet graan bergen ; de os en en paarden ; met
ddn worrd , alles herinnerde ons san de Inwoonders
van St . Domingo en andere Nest-Indi che Eilanden .
Wy vermelden bet met leedweezen , dat de gelykvor.
migheid zo volkomen is, dat wy mannen en vrouwen
met ketenen belaaden, anderen in den (tok (*) ge looten zagen, en ook bet gekletter hoorden van de zweep ;
t, choon dezelve niet
welke tra
met veel trengheids wordt uitgevoerd .
De Monniken gaven ons, in hunne antwoorden op
onze vraagen, wegens de inrigting en bet be tuur van
deeze oort van Godsdien tig Landbe tuur , her volkomenite onderrigt . Godsdien tig Landbe tuur, chry
;
want geen andere naam mag met welvoegelykheid gegeeven worden aan• de Wetten hier in zwang . Die
Geestlyken zyn de Oppermagten, zo in 't geestlyke als
in bet tydlyke ; de voortbrengzels des lands taan geheel onder hunne be chikking. Zeven uuren op
den dag zyn he temd tot den arbeid ; twee uuren tot
bet gebed ; en vier o
ke geheel der ruste en Godsdienstverrigtingen gewyd
worden . Ly ira en worden zodanige Indzaaptcn van
beiderlei Sexe aangedaan, die deeze Godsdienstverri
tingen verzutmen ; en ver cheide zOnden, welker tra e
men
(*) De Stok is een boom, in de lengte doorgezasgd, met
eene holte , ter grootte van cens mans been ; een yzeren
heng,zel vereenigc een der einden ; Net andere is open, ow 'er
her been in to teeken ; waarop het ha tuig words digtge looten ; en de daarmede beladene moot in een zeer pyuly,,en :iaat
blyven hggen .
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men in Europa aan de Godlyke Regtvaatdigheid over.
laat , worden bier met ketenen o den lok ge tra t.
In 't kort , om in geene verdere vergelykingen to tree .
den , van bet oogenblik a , dat de Bekeereling gedoopt
is, verkeert by in denzel dcn laat als by, die eene
gelo te voor altoos gedaan hee t . Indien by wegloopt,
om tot zyne Bloedverwanten wedcr to keeren , in de
ona hanglyke Dorpen woonende, daagen zy hem tot drie
keeren op ; als - by niet gehoorzaamt , vorderen zy den
by tand van den Gouverneur , die Soldaaten zendt
om hem uit bet midden zyner Bloedverwanten to haalen (*) , en weder to brengen tot bet Genoot chap ,
waar by verweezen wordt tot zweep lagen . - Deeze
lieden zyn zo zeer van moed ontbloot, dat zy nimmer
den min len weder tand bieden aan drie o vier Soldaaten, die, ten hunnen opzigte, bet regt der Men cben
zo zeer chenden . En deeze gewoonte, waartegen de
rede met luider lemme zich zo duidelyk verklaart, bly t
in . tand ; dewyl deeze Godgeleer .len be list hebben, dat
de Doop, in goeden gemoede , niet bediend kon worden aan heden zo wankelbaar, in gevalle bet Gouver.
nement niet eenigermaate verantwoordelyk wierd voor
hunne volharding, door zich als Doopvaders to tellen .
De Heer PHILIP DE NEVE , de Voorzaat van den
Heer FAGES, voor omtrent vier jaaren overleeden, Bevelhebber der binnenland che Provincien van Mcxico,
een man van groote Menschlievenheid , en met Christen-wysbegeerte bezield , hee t zich tegen die gewoonte
verklaard . Hy was van oordeel, dat de prediking des
Geloo s veel meer opgangs zou maaken, dat de gebeden
der Indiaanen bet Opperweezen veel welgevalliger zouden zyn, indien zy ongevergd ge chiedden . Hy begeerde
eene Inrigting , min op den leest der Monniken gechoeid , welke meer Burgerlyke Vryheid aan de Indiaanen verleende, en minder willekeurigheids overliet
aan de uitvoerende magt der Preidencien ; welker beluur kon vallen in de handen van geldgierigen en wreed .
aartigen . Hy oordeelde bet ook noodig om derzelver
gezag to beperken , door bet daartlellen van eene Magi traat, ten dienile der Indiaanen, met genoegzaam ge .
zag
(*) Wanneer deeze Volken met hunne nabuuren in oorlog
zyn, kunnen zy zich, op geen verder a tand dan van twindg
o dercig mylen begeeven .
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zag bekleed om hun tegen mishandelingen to dekken .
Deeze regtvaardige Man hadt zyn land, van zyne jeugd
a , gediend , doch was vry van de vooroordeehn, aan
zynen hand meestal verbonden ; by wist, dar een Krygsbe luur tot veele ongelegenheden aanleiding gee t, inthen hetzelve niet gernaatigd wordt door eenige tus chen
beiden komende magt : dan by zou egter ondervonden
hebben , hoe veel mceilykheids bet in hee t , om de
botZng van drip, Magten, in een land chap op zo groot
een atiland van bet algemeen Gouvernement van Mexico, to weezen ; naardemaal de Zendelingen, die zo godvrugtig en agtbaar zyn, zich reeds in openbaaren twist
bevinden met den Gouverneur , die, zo bet my voorkomt , een Krygsman is , getrouw aan zyn post en
pligt .

Wy begeerden tegenwoordig to weezen by de Spysuitdeelingen, welke by ieder maaltyd ge chieden ; en
dewyl de eene dag , volgens de bier landgrypende inrigtingen, gelyk is aan den anderen, kunnen onze Lee .
zers, met een dag to weeten, bet beloop van een geheelen jaarkring opmaaken .
De Indiaanen, zo wel als de Zendelingen , laan met
bet opkomen der Zonne op, gaan na bet Gebed en de
Mis e ; dit duurt een uur . Staande 't zelve wordt 'er,
op 't midden van bet plcin, in drie groote ketels, een
pap gekookt van geroosterd meel ; de Indiaanen noemen
deeze pys Aiole ; zy zyn 'er zeer op ge leld , choon
'er zout noch boter inkome, en dezelve voor ons geheel
ma«kloos zou weezen .
Uit elke but zendt men derwaards, om bet be cheiden deel to haalen voor alle de bewoonders, in een vat
van boombast geinaakt : by de uitdeeling hee t green de
min le ongetegeldheid o verwarring plaats ; en wanneer
de ketels gLnoegzaam ledig zyn , wordt bet over chot
gegeeven aan zodanige kinderen, als hunne les en o catechismus best opgezegd hebben .
Deeze maaltyd duurt drie vierendeel uurs : naa denzelven keert elk tot zynen aibeid ; eenigen gaan den
grond met os en ploegen , anderen pitten den grond
om ; met edn woord, elk is bezig in ver cheide huisly
ke verrigtingen , en altoos onder het opzigt van een o
twee der Zendelingen .
De Vrouwen worden met weinig zaaken belast, dan
met bet zorgen voor de huishoudiog en de kinderen , met
het

metaalen
uuren
zynen
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bet roosten en maalen van de onder cheide graanen . Dit
1gat le werk is vry langwylig en zwaar, dewyl zy geene
andere wyze van maalen hebben, dan om met een rol
op een tteen bet groan to verpletteren . De I-leer DL
LANGLE , deeze wyze van bewerking ziende, ga
Handkoornmolen ten ge chenke aan de Zendelingen ;
een grooter dienst kon hun niet wel beweezen worden,
naardemaal door dit middel vier vrouwen op 6dn dag
zo veel konden maalen als anderzins honderd, die dan
den tyd overhielden om de wol cet chaapen to pinnen en grove to en daarvan to vervaardigen . Tot dus .
lang hebben de Monniken , meer bezig met de be .
langen des Hemels, zo zy waanen , to bezorgen, dart
om bet tydlyk welvaaren hunner onderhoorigen voort to
zetten, bet invoeren van algemeen nuttige kun teri ver»
waarloosd . Zy leiden zel s een zo Tamers leeven ,
dat zy geene itookplaatzen in hunne kamers hebben,
ch,)on 'er de winter zomtyds vry koud valt : de meest
onthoudende woetyniers lee den niet voorbeeldlyz
ker (*) .
Op den middag werd de eetenstyd aangekundigd door
bet luiden der klok . De Indiaanen laakten hunnen arbeid, en zonden om bun aandeel van pyze, even als
's morgens by bet ontbyt . Dit tweede kookzel was dikker dan bet eerlte ; 'er was koorn, maiz en boonen in ;
de Indiaanen noemen bet Pou ole . Zy keeren weder na
hunnen arbeid ten twee uuren, en werken tot vy
;
vervolgens woonen zy de avondgebeden by, die omtrent een uur aanhouden . Hierop volgt weder een op .
cha ng van Atole , gelyk aan die tot bet morgenontbyt . - Deeze drie uitdeelingen van pys zyn ge .
noegzaam voor dit aantal Indiaanen, en die onkostbaare oup zou mis chien by ons, in larren van chaarsheid , met veel vrugts kunnen gebruikt worden : ieta
prikkelends zou 'er dienen bygedaan to worden . - De
geheele kunst der kookery be l:aat in de kunde om bet
graan to roosten, eer bet tot meel gemaalen wordt . Naardemaal de Indiaan che Vrouwen geen aarden o
Va(*) Vader VTRMTN van Suen, de Pre ident der Zendelingen
in Nieuw Cali ornia, is een der agtbaat te mannen, die it
oo-t onrmoette ; zyne zagtaartigheid en lie de omtrent dt
Indiaanen is onbe chry lyk groot .
e
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vaten hebben tot die bewerking, verrigten zy dezelve
in groote bakken van boombast, boven gruis van bran .
dende houtskool . Zy chudden die houten bakken met
zo veel behendig- en inelheids, dat zy bet zwellen en
barilen der graankorrels to wege brengen, zonder die
bakken to branden ,
choon vervaardigd van zo ligt
vlamvattende lo e ; en ik moet betuigen , dat de best
gebrande ko y niet beter gebrand is, dan dit koorn
door die vrouwen gebrand wordt . Een voorraad van hetzelve wordt haar elken morgen gegeeven ; en op de
min le oneerlykheid , welke ontdekt wordt by de we .
dergave, taat de gees eling met zweepilagen ; doch zeer
zeldzaam is dit bet geval .
Deeze lra e wordt volvoerd door Indiaan che Overheidsper oonen , Caciques genaamd . By elke Zending
vindt men drie deezer , gekoozen door het Volk, uit de
zodanigen, die door de Zendelingen niet zyn uitgemon .
Herd . Maar, om een regt denkbeeld to vormen van
deeze Amptenaaren, o , zo gy wilt, Overheidsperho .
nen , moeten wy zeggen, dat die Caciques, even a1s
de Opzieners van Plantadien , lydelyke weezens zyn,
blinde uitvoerders van den wil der hoogere Magt, en
dat hunne voornaam le bezigheid be laat in als oppas ers
in de Kerk to dienen, daar goede orde to houden en
bet waarneemen der welvoeglykheid to bevorderen .
De Vrouwen worden nimmer in 't openbaar met de
zweep ge lra t, maar in eene be lootene en dikwyls a .
gelegene plaats , mis ch en opdat haar geichreeuw geen
al . to tlerk medelyden zou opwekken , en de mannen
tot optland aanzetten . De lra oe ening aan de Man .
nen ge chiedt, in tegendeel, voor 't oog van alle hunne
medeburgers , opdat dezelve ten a chrik diene . Door.
gaans meeken zy om vergi enis e ; in welk geval de
volvoerder der opgelegde lra e de elheid zyner lagen
vermindert ; doch van bet opgelegd getal wordt nooit
a gegaan .
De belooningen, voor deeze Indiaanen ge chikt, be .
tlaan in kleine uitdeelingen van koorn , van welke zy
kleine dunne koek ;,-s bakken , over gloeiende koolen .
Op groote Eeestdagen krygen zy eene bedeeling os envleesch . Veelen hunner eeten 't zelve rauw, inzonderheid bet vet , 't geen zy gelyk lellen met de bette
boter o kaas . Zy villen alle Dieren met de groot le
behendigheid ; en als dezelve vet zyn, maaken zy, gelyk
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lyk de raavens, een ge chreeuw van vreugde, eetende,
ils 't ware, de beste deelen met greetige oogen op .
Dikwyls wordt het den Indiaanen vergund , voor
zichzelven to jaagen o to vis chen . By de wederkomst
doen zy doorgaans een ge chenk van wild o visch aan
de Zendelingen ; dock zy regelen altoos de hoeveelheid
naar 't geen zy oordeelen voor zichzelven v ,)l }rekt noodig to hebben, teikens zorg draagende om dit g e chenk
to vermeerderen, indien zy verneemen dat de Zendeling en gasten gekreegen hebben . -- De Vrouwen voedeti
Vogels by haare wooningen ; de eijeren geeven zy aari
de kinderen .
Deeze Vogels zyn een eigendom der Indiaanen, gelyk ook hunne kleederen en andere huishou .
lyke noodwendigheden, alsmede bet jaag- en vischtuig .
is geen voorbeeld dat zy elkander be lbolen hebben,
choon bet d6nig lot aan hunne hutten be taat in een
hos troo, chuins voor den ingang genet, wanneer de
Inwoonders van huis zyn.

(Het Vervodg hiernaa .)
TWEEDE VERVOLG VAN AANMERKINGEN OVER EENIGE NIEUW
INGEVW RDE WYZEN VAN s 'R3BEN EN sCHRYOEN .

(Zie bladz . 31 en 255 .)

8. Lag

voor Iegde, legde voor leide, leide voor
en voor teed.

midis,

'l laar zyn vier

oorten van Werkwoorden, die, hoe zeer
jJ van zin ver chillende, echter vry naby elkander komerl
In Jpelling en in zin . Zy zyn dezen : i) liggen , 2) leggen ,
3) leiden, 4) lyden, vooral in hunne buigingen . Welk eene
verwarring, o never nieuwerwetschheid, in dezen thans plaata
hebbe , zal de eenvoudige onderlchewing hunner beteekenis,
en bulging in den onvolmaak(en tyd en in het Deelwoord,
van zel s aar wyzen . De bereekenis
I) liggen (Lat. jacere, po itum es e) is Onzydig, en beduidt
eene geruste en lydelyke plaarzmg van een onderwerp ; die

Stad ligt aan de zee ; ik h g gerust to bedde .

2) leggen (Lat ponere) is Daaalyk met een Naamval, en be'
duidt eene dadelyl,heid van nederzettin, o plaatzing ; by legt

zyn' hoed op ta el j 1k leg die zaak voor u opest ; ik leg my op
de ludie toe .
Eaz
,)lsi=
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3) leiden (Lat . ducere) is ook dadelyk, en beteekent de da .
delykheid van eene brenging o verbrenging naar eene plaats.
De Herder leidt zyne Schapen . De Kapitein leidt zyn Yolk
ten lryde .
4) lyden (Lat. pati) dadelyk, beduidt het dragen, het onlergaan van ziels en lighaams marten o aandoeningen . By lydt
aware pynen.
Deze Werkwoorden onder cheiden zich geheel o ten grootten deele door de buigingen .
i) liggen, lag, gelegen .
2) leggen, leide, geleid, ook wel gelegd.
3) leiden, leidde, gelegd, nooit gelegd.
4) lyden, iced, geleden .
Het ter le, liggen, lag, gelegen , met alle zyne zaamgezet.
ten , die alien onzydige beteekenis hebben , als aanliggen , aanlag , aangelegen ; nederliggen, byliggen , voorliggen , vooraanliggen, vertoont zich in de uitdrukkingen : dat by met zyn
gasten aanligt o aanlag ; dat by nederlat o nederlag in 't
Bras . Deze bulging hee t geene bedenking, en loopt re;elmatig a , liggen, lag, gelegen, even als bidden, bad, gebeden, zitten, zat, gezeten, waarby de korte I, in bidden, in
'c onvolmaakte, verandert in B, (zat) en 't Deelwoord in
de zachte E, gezeten ; doch welke verandering van I in A 'er
niet zyn zoude, indien bidden, zitten, liggen, hunne oorpronglyke woorden nader by gebleven waren.
Voorheen
toch chree men beden , zeten , legen , waarvan Dog vole
Naamwoorden overig zyn .
Zie TEN KATE, Spraakk . D . 11.
42, en 1 . 565 . En in zoo veire laan zy gelyk met andere
Werkwoorden, die, de E in 't Deelwoord behoudende, alleen de A verkrygcn in 't Onvolmaakte ; als treden , trod, geireden ; geeen , ga , gegeven ; lezen , las , gelezen ; genezen,
gems, genezen ; meten , mat, gene ten ; vergeten , ves gat , vergeten, enz .
Een byzondere opmerking, die ik hier in 't voorbygaan
aanroer , is , dat liggen zich in 't Deelwoord voegt met hebben en met zyn , even gelyk ook zitten , zoodat men ze ;ge
ik heb gelegen en ik ben gelegen, ik heb gezeten en ik ben gezeten, maar met dit wezenlyk ondet cheid, dat heb aanwyst
den voorleden tyd , ik heb den gan chen nacht gelegen, ik heb
hier tang gezeten ; maar ben de tegenwoordige getlalte aanduidt,
die Stad is op eene hoogte gelegen , d. i . ligt op eene hoogte .
Ily is gemaklyk gezeten, d . i . by zit op zyn gemak.
Omtient dit Werkwoord nu valt geene bedenking , o 't
inoest zyn , 't geen onze Taalkundige TEN KATE , Il . 271 ,
die zoo wein+g door onze nieuwe Nederduit che Taal chryveis
chynt gelezen to worden , zegt, „ dat voor dit liggen in de
„ daaglyk che preektaal, en daardoor, by gebrek van toever„ z .cht, ook in 't chryven, zel by geleerden, in Prae . en
,, In ra
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gemeenlyk leggen genomen words, en, in gevolge van
by legt your by ligt, ( acet) . Deze verwarring is
• wel van 't beste niet , dog 't Gebruik (zegt by) is ook
• meester van gebreken . Echter houdt men in Praeter. nog
,, ineestentyd onder cbeid tus chen liggen en leggen ; want geen
„ Schryver van naam zal, in lee van by leyde ('t boek) daar
• neder, ponebat Alit, zetten : by LAG 't daar neder, 't gene
• eigenlyk zegt , jacebat illic ; noch ook niet, dat land is
,, GELIGD, voor, dat land is gelegen, regio i la acet ." Maar
hoe wenschte ik 'er by to kunnen voegen, uit de chry wyze
van deze dagen : geen Schryver van naam zal, in plaatze van
by lag daar neder, jacebat illic, zetten, by leide (o , 't geen
nog verder a wykt, by legde) daar neder , ' t welk eigenlyk
zegt, ponebat .
Het tweede Werkwoord is leggen, leide, geleid, ook wel gelegd ; met alle zyne menigvuldige Zaamgezetten , als , omleggen,
over leggen , opleggen, toeleggen , wederleggen, uitleggen , verleggen,
aanleggen . in : 't verband aanleggen, enz Dit daadlyk Werkwoord chikt zich even als zeggen wide , gezeid, ook wet
gezegd, zoo dat de G, die in 't onvolmaaltte voor de D o
T komt, om de Euphonie, o meerdere zachtheid van klank,
in I verwis elt, zoo dat men niet chryve o preke zegde o
legde, maar zeide en leide, o choon het Gebruik voor gezeid
en geleid nog behouden het t gezegd en gelegd. Het is dit
nicuwerwet che, ik legde, ik zegde , in plaatze van 't oude,
beproe de , en by alle vroeger Schryvers alleen bekende, ik
Icide, ik zeide , (ponebam , dicebam) , ' t welk myne aandacht
vestigde . Daar is in onze Tad geene letter, die zoo veel en
zoo ligt verandering onderging als onze G in 1 . Ik preek
hier niet van 't Hoogduitsch , noch van ons Nederduitsch
gegen in jegen , begegenen, bejegenen, gunjle en jon le , gicht,
jicht, Genever, enever ; ik bepaal my alleen, wanneer de G
voor een con onant luit , door tus chenkomst van cen vokaal.
Op die wyze werd ons tegenwoordig peil, zeil, dwell, led,
tell, outings en oor pronklyk ge chreven, pegel, zegel, dwegel, legel, tegel ; in tegendeel, 't geen by ons nog is regen,
zegenen, was in 't oud Vlaamsch reeds rein, zeinen. Voor
ons brein chreven de Angel axen, bregen ; ons meld is voor
En de eigen namen
weged, wnaged, maagd, gekornen
Reginhard, Meginhard, Reginerus , Regnerus , werden
naderhand Reinhard, Meinard, Reinier .
Wanner nu ie.
mand zeide , ik most in dezen de G behouden , om 't
oor pronklyke pegel, zegel , dwegel, enz. wat antwoord
zoude bier anders kunnen volgen , dan dat bet gebruik die
nict nicer veroorloo de , ten ware men eene nieuwigheid
wilds invoeren? En dit zy ook 't antwoord voor die tegenwoord,g den z'ichten klank in leide, overleide, aanleide , en
in zeide, opzeide, toezeide, wilde ver cherpt hebben in legde ,
E e 3
everIn nt.

„ dat, ook
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everkgde, aanlegde,ook in zegde, opzegde,toezegde. 't is waar :

men gebruikt nog dagelyks gelegd, geze ;d , overlegd, toegezegd a
zoo wel, en ruun zoo veel als geleid, gezeid : maar dit is
door 't gebruik volledig gewettigd ; het an,ere niet . Daarby
chynt dit zoo zeer nict to tuiten, om dat het door byvoe •
ging van 't voorz t rl ge , en de tuitletter, (een medeklinker)
op t einde, eene meer sere zichth°id met zicll brengt De
yver onzer nieuwe Taalhervormers gaat otrdertus chen zoo
Verre , dat ik laarst cene vcrbeter;ng aantro op deze wyze e
,, dat by aan ta el aanlag ; dit deugt niet ; men leze bier,
atanlegdc ."
De verbettraar had zeker mis . .danlag alleen
was goed .
Het derde Werkwoord zal ons zoo lang niet ophouden .
Leiden in den zin van beJlieren, geleiden, hee t ongetwy eld
leidde, geleid. Even gelyk weiden, weidde, geweid ; verbei''en , verbeidde , verheid ; verbreiden , verbreidde, verbre :d.
En dit wordt gevolgd in zyne Zaamzettelingen, verlciden, beleiden , enz .
Doch gLheel anders is 't gelegen met het vierde Werkwoorci lyden, deed, geleden,'t welk even als lryden, lreed, ge
lreden , zwygen , zweeg gezwegen , wyzen , wees, gewezen , grypen, greep , geprepen, byten, beet , gebeten, enz, de duobLle
a o ij, in beide de buigingen verandert in E . TEN KATE,
I . 554 .
Men ziet hieruit de gevallen, waarin men lag, -- kids e
leidde - en ked behoort to chryven ; maar dat 'er geene
plaats overbly t voor legde, toelegde, aanlegde, overlegde , dan
4Ileen door eene nieuwe verbastering, o , om aan nieman4
aan toot to geven, door de invoering eener nieuwe pelling,
die by de vroeg te oudheid geheel onbekend was . En t is
my lie , dat ik na 't a chryven dezer aanmerking ontdLkke,
dat de Heer HUYDEC . Proeve van Taal. en Dichtk . D III .
bl . $43 enz . bet onder cheid tus chen liggen, lag, gelegen, en
deggen , leide , geleid, ook in 't breede nee t opgegeven , toonende dat men van leggen hee t leide, geleid , zeggende
hieruit vloeit nu van zel s , dat bet Deelwoord eigelyk i$ , ceLErD . Evenwel ontveinst by bl . r5o niet bet aangemerkte uit
TEN iAT , wegens legde en gelegd : doch voegt 'er op 't Plot
l ys „ Met rneer verwondering lees ik in den 65 Brie van
s, HOOFT : ik leghd' hem toe ; bet welic my tot noch toe by
• geenen der Oude Nederduit chen is voorgekomen ; zodat
• bet oude kgde, niet in leyde , maar integendeel kyde door
• de Nieuwen veranderd chynt in leg* : welke Nieuwen
• echter in zeer klein g ta1 zyn ." Zie daar bet nieuwerwet
ehee kgde, 't welk ook den ooren onbevallig chynt to zyn,
door den Heer HUYDECOPER reeds aaneeklaagd. Echter hee t
de Heer IeLI7VELD, uit een MS . Matetie der onder, en 't
Beek
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Boek der Byen, aangewezeu, dat die twee Schryvers pelden,
lechde en ec'de, maar erkent 'er by, dat m, STOKE volilandig
hee t leide,geleid. ©tntrcnt de Deelwoorden gelegd en gezegd is
't Gebruik niet alleen meer toegevend, maar zel s byvoeglyk
genomen chry t de nette Taalkunde eer gelegd en gczegd. Op
gelegde gronden , op gezegde wyze hee t een meet uitet lyk ver ,
toon van gebruiklyke netheid o zuiverheid dan geleide gronden, gezeide wyze . En zie daar, wat willeheurige dwmgdand
is niec het Gebruik!
9. Lezenaar, voor Lss enaar.
Van alle nieuwerwet che pelling is 'er my geene zoo tuitende voorgekomen, dan wanneer ik hoorde o las, dat ienrand voor zyn' LEZENAAR lond. Indien men 'er een' per oon
door hon vei taan, die leest, zoo zoude de Regelmaat, even
gelyk van wandelen wandelaar , makelen makelaar , leeren
leeraar, dienen dienaar, toch ei chen . d ,,t men chry t lezaar ;
maar 't gebruik hee t o- k daarin gewild lezer , van lezen
(geen lezener) even als prater, preker, gever, van peaten,
preken, geven . Maar wat is lezenaar , voor een leesta el,
voor welke men Nat to lezen o les houdt ; 't welk in zyn'
oor prong veel eerder van les, lesnaar les enaar, chynt o to
komen? 1k weet wel, dat 'er in 't Nederduitsch bele Naamwoorden zyn, die, van een bedryvend Werkwoord a ltom lig,
eenen bedryvenden per oon aanduiden, en van daar Overdrachi, betee!,e en een zoodanig werktuh , gereedichip o zaak ,
die het werk eens per oons vervangen o verrichten ; zoodanigeu zyn zuiter, lamper, wyzer, lo er, veger, rooster, ie .
inlnd die nuit, lampt, enz . maar ook een gereed chip! Hocdanigen 'er wel veertig zyn opgeteld in de Voorrede voor
y) . VAN H000STRATEN 'S Zel,- landige N.aamwoorden , door A.
Maar als dit op les enaar moest toegepast
KLUuT, bl . XX .
worden, zoo zoude de beteekenis zyn iemand, die leest , o
een werktuig, 't welk leest, maar geen werktuig waarop geLzen wordt . Ook zyn 'er eakele Naamwoorden in ier en
aar, die a geleid van een ander Naamwoord, als bandelier,
beukelaar, boezelaar, cvenaar, lepelaar, kandelaar, van band,
beuk, enz . meer aanlc ding geven to denken, dat zoo ook les .
enaar van les a itomt , veel eer dan van lezen . 't Welk ook de
meening is van TEN KATE, Spraakk . II. 262 . zeggende, dat
van lezen komt lezer , en by inkorting der E in lees, les e,
ies ; -- en van ons les e ons les enaar, pulpitum ; als waarvan en waarop gemeenlyk de les en geseven wierden. Weg
dan ! met dit nieuwerwet che Lezenaar. Wie chaamt zich
zulk cene Taalkuude uiet!
E e 4
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;o. Durer, zurer, o

.

Hier heb ik to cha en met cen ander oort van taalnieu .
heid . 't is zeker , dat de tweede trap van Vergelyking is
gr , en n en zeggen moet gt oot , granter ; plump , plumper ;
blyde , blyder ; vrolyk , vrolyker . Maar daar is eon a ; nta1
woorden, die, in R uitgaande, zich moeilyk naar then regal
,h ;kken, en die vorderen, dat men, om de zachtheid, deze
r, als zy gevo!gd worde door er , by tus chen-invoeging van
d , verryhe met d, en chryve, duurder, yuurder, enz IN een!
zeggen anderen , de taalregelmaat eischt aurer, zurer, en
men verba ;.tert de woorden , ais men chry : t dutcrder -- .
1k hLbbe dan bier to doen met bet begm el van u'elluidendheid (.juphonia,, en hoe verre die in eene Taal, en hare
, elling zich uit snag trekken, zel s dan, v annex r de r( gelrnaat daarby eenig/ins zoude lyden . Hitr over liet zich de
Beer HuYaecoput , Proeve, wel eons hooren, D . 1 306 .
D . 11 . r . v,3o . Zeker is 't , d .-it in alle taten do weiluidtndheld yeel tLebiengt tot de peiling 't Komt altyd maar a : n
op de toepas ing . Wanneer uit bet Latyn tonare 1pruit bet
Fran che tonner (gelyk uit tonare, onner) , zoo komt hieruit
sonnet ; e . Als mtn nu wilde, dat ons zachter woodd donder
uit d it tonner (D in T) ge proten zy en daarom moest gechreven worden donner, en niet I ; dander, en van hier 2)
donderen ; elyk de welluidendheid vereischt :zoo ga
;an 't Gebruik, niets aan den klank, maar alley san de Regelnraat, over . Zoo zegt bet gebruik aller in allerbraa st,
maar weder elders niet elders . Pas dit toe op min, minder
(minus), en chry
bet Lat . cella maakt ons kelder ; maar chry
ooriprong, keller ; en voor holder , helderl .eid, ophelderirg,
zette men nu heller, hellerheid, ophellering . 7>ienaar van
dienen is bekend , gelyk leeraar van leeren ; maar ook zyn
'er kort taartige Naannvoorden in er uirgaamie als lezer, ge .
Ver, preker, doch voor dieraar en bediender ook de woor .
den diender en bediender . Maar zet nu hier voor diener
en bediener, en viaag u zelven, o
beld hier net veel meer vereischt diender en bediender, wet
W En gelyk boven minder, zoo vloeit de d ook beter by
weerder, vermeerderers, dan dat men lchreve meerer, vermee~
reren . En evenwel zoo moest bet wezen , als men niets aan
zachtheid van geluid en gebruik gelie de toe to geven . En
Zyn wy nu verre van den weg o
$a
beter en zachter zy to zeggen en to ehryven, durer, zurer,
de zy ter beoordeeling g.~ilekl
p
van zoo vale andere Byvoeglyke Naamwoorden , die in r uu •
gaan a
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pan, gelyk ver . verger o€ verger ; zwaar, zwaaer o zwaarner ; klaar, klaRer o klaarner ; eer , eerer o eerller ;
veer , meeRer o meerner ; naar, naaer o naarner. 't Is
waar : ik hebbe noott veel op met het enkel oor .teel des
igehoors ; dewyl 't geen den eenen wet en zacht in de
ooren klirkt , by een' ander eene tegen lrydt,;e gew.i +rwur .
ding verwekt ; en ik niet gaarne vervallen wilde in ne groote
oul van den Heer MoCNi:N , die in zyne Spraakkunst to
w eel op bet gehoor liet a loopen : maar als gebruik en gelyklredigheid (Analogia) daarby kowen , zoo gtett dit bet genoor
eenige meerdtre uevigheid ; dan leeren wy , dat even zoo
weinig als meerer , eerer , verrer , zich door zachthei~i aan,
pryzen , even zoo durer en zurer niet behaa ;lyk chyren .
Waartegen wederom bang , banger , rtiig, ruiger vuil vui.
ler , geene bedenking eaten
De etnige bedeimin gouda
kunnen overblyven by woorden in L eindi,;ende, geiyk eel,
pril, lit, mat, pal, vol , mul. lk zonder bier van uit 't woord
hel. Dit hee t zyn burgerrechr gegeven aan helder : i i dit
helder zel hee t reeds den zin van ten' eerlen trap, en woidt
in den tweeden trap van \ ergelyking gebruikt , helder er o
helderder :
choon
orte Taalkenners , de rykheid onz?r
Taal waardeerenie, zich mogelyk lie st van die b, ides onthouden zulltn . Waartoe Loch helderer o helderder naar •
voor zoo vele indere woorden, chooner , raaier, heerlyker,
tre elyker en diergelyken, in de plaats kunnen geUteld wordtn? Men myde dan lien tweeden trap, als men helder, voor
klaar, raai , voor eer len trap houdr: .
ii . Yerwaten voor verwaand, vuig voor vull.
Indien ergeas verloop van beteekenis , o , zal ik zeggen,
verzinning van zel s de beste Schryvers in 'c Nederduitsch is ;
zno hee t dit plaats in 't gebruik dezer twee wooiden, VERWATEN en VUIG .
Wie leest niet dagelyks , verwaten hoog,woed, verwaten gedrag, verwaten Scuryver, en dierg .lyken,
voor verwaanden hoogmoed, trots gedrag, verwaand Sc,ryver?
pe Dichter, nec timide nec temere, die in 't Jaar 1762 het
,gelukkig Nederland zoo raai bezong, gebruikre het reeds in
lien zin, daar by zegt : Sints Priesters Englenborg beklom .
.nen, en VERWATEN in 't pracltige ge loelt der dappre Cet
ars zaten . Maar wat beteekent verwaten ? l erwaten is vervloekt. Verwaten Schrywr is dan vervloekt Schryver. Alum
wage dit my niet ! Onze oude '1'aalsman RILIAAN kept
geene andere beteekenis . Zie hem op VERWATEN (interdicere acris . enz.) De Taalkundige TEN RATE, ,Ileid. D .
J1 . 720, zegt : „ Het Oud-Vlaam che verwaten, reiinquere,
t , de erere, et interdicere acris , is by RII,IAEzt nog to vinLe5
„den ;

0"d6

OVER EENICE NIEUW IRGEVOERn$ WPZFN

den ; waer van pet Praeterit . Part . verwaten , in arnis , ex=
nog heden by ons en anderen niet
„ communicates
„ ganschlyk buitcn gebruik is ." En de naaukeurige u . Iivy.
i)ECOrER, Proeve, D . 111 . 91 , zegt korta : VERWATEN is
vervloekt , o in den ban gedaan, gelyk HWOFT bet ge .
hruikt in de 1Vledicis , bl . 183 . yacob (Pazzis) eerst geleit in
't gra zyner voororrderen, werdt, als verwaaten , daaruit getoogen : 't welk op den kant verklaard wurdt, geexcommuniceert .
Hy ilaa t dit breeder . En de Heer N . IIUNLOPEN zegt daarby
to recht, dat het mis chien by verzin zal zyn, dat de later
tyd de beteekenis van vcrwaand aan dit woord gegeven hee t .
Ik durve zoo vcrre niet gaan, om die nieuwe beteekenis als
thans volromen gewetdg,i aan to merken . Men zie ook de
Maandl. Bydi agen, D . 11 . bl . 331, in hunne Aanmerking op
bet boven aangehaalde des Dichters Nee ti:rdde nec temere .
Met VUIG zal 't waar chynlyk niet peter a loopen . Thans
leest men van vuige nrisdr yven, vuig ge puis, vuig yolk , even
als o dit zeg ;en wilde, vuile , ckandelyke misdryven , veil
ge puis . Maar wanneer voNnEL , in r7rgil. Landgedichten ,
preekt van vu oe homrnels ; wanneer ANTOIIDES, Tlroorn, hl .
17, zegt, dat pet Weri.huis :e Amileidam irekt een Anticyr
en edele art enye voor vernzende arremol en vulce beedlerye
als dan toonen zy de echte en rechte beteekenis van vuig
peter to kennen .
Vuige hommels zyn luie , trage homrnels ;
en vuige bcdelary is 't werk van luiaards, aan welken trage , luie bedelary wurdt toege chreven . En in geene andere
beteekenis , date van lei, vadzig, is my dit woord bekend,
„

12 .

Ten Jlotte.

Indien cie zuivere taalkunde al mogt vordcren , dat ten lat,
ten be luit, ten opzicht , ten aanzien, en diergelyken, met eene
achtergevoegde e gebogen wierden : zoude ten minilen de regeimaat ei chen ten lote . Wie ziude van ho , hove, in plaats
van ten have , ooit ze_gen ten ho e? Zeker hee t bet Gcbruik
bier v eel to zeggen . Ten hove, ten dage, en in 't Vroul . ter
weke , ter ere, zyn van zoodanig gewone buigingen , dat ten
ho , tern dag, en no ; meer ten hoe, ten dagge, wanklanken,
ja wartaal, zouden zyn . En zoo ook ten lotte! Immers ge.
lyk ho maakt hoven, en dag dagen , zoo maaltt lat, loten,
D e Beer z . H . ALEWYN, Nlaat ch . der Nederl. Letterkunde ,
D . Vii , bi. 3zq. , hee t dit reeds opgemerkt ; en daar uit,
naar 't chynt, gelegenheid genomen , om pet gebruik met
ten , ter, to zeer naaukeurig uit malkander to zetten, en
daarby to toonen , hoeveel willekeurigs 'er in dat gebruik
heerscht . By voorb. ten , in de preekwyzen ten iryde, ten
grave, ten Yore , ten dage, is zeer goed ; maar waaroin hier
niet ten ryd, ten graa , ten vuur, ten dag o daag ? Waar-

Om

*AX SPRE=PT $N SCHRZVEH.

401

#w will het Gebruik bier ten lryde ten grave? In tegendeel
men z, ,gt ten disch, ten o er, ten kernel, ten leven, ten ,lpot,
en ptegel. Men zette hier eens voor ten dt che, ten a ire,
ten hetnele, ten potte, ten piegele. Maar waarom niei ? en
waarom juist ten disch, enz .? Even zoo zyn 'er een aantal
woorden , die men met E , anderen zund .r E gebogen ,
chry t.
Dus wil 't gebruik ten getale, ten gevalle, gelukke, voordeele, verzoeke , overvloede ; ook met een tus chen.
woord : ten mynen gevalle , ten dien einde, ten dezen da ..
ge, ten mynen opzichte ; en ook met wet anders.
Immers
wie chry t ooit ten getal,
wie ten dozen dag? Dan
hicrtegen zegt wcder bet gebruil, ten eigendom, ten oerdeel,
en /pot. lier voor Iaat bet gebruik net toe ten eigena'omme,
ten oorde<le, ten potte Mcn zoude bet zells als lunme taal
aanmerken, zoo men zeide, ten potte vei lrekken . Net zel de
willekeurige in chyn hee t plaats met aEa
. , in Vroulyke
}nroorden : hier hee t men ter lsra e, ter vrouwe, ter eere,
ier oorzake , ter deure ; dair leest men ter laying , ter bet,
cltaininir, ter
Le en vlug ter pen, maar tiet vlag ter penv
lie
Hit zel de gebruik heels zich gezet in vele w .torden met TE, waar van men anders zeggen konde, dat de
paaukturigite taalregelmaat ook ten zoudc vereitchen . Dus
zegt bet Gebruik TE gronde gaan , iemand lets to taste leggen , to velde trekken , to voos chyn , to wege , to recht , to
gnrecht . En 't is juist omtrcrit deze woorden, dat de bovengemelde Heer ALEWYN, bl . 336 en 347, zich dus laat hoo .
ren : , ; Heden ten dage wdl men zyne geleerdheid toonen ;
e , en daa:rdoor leest men veelal in dagelyks uitkomende ch„
,, ten, TLN gronde gaan, ten taste leggen, ten velde trekken,
y , ten voor chyn komen, ten wege brengen, ten rechte, ten
~, onrechte - - zekerlyk alleen, om die reden, dat men
• oordeelt, dat Manlyke en Onzydige woorden niet TE maar
• rear veiei chen." En na gegeven bewys, dat TE zich by
nlle Ge 1aciatn voegt , be luit by, dat, zoo men bly t volbouden to chryven TEN gronde, TEN laste, die zel de Regelmaat voortaan ook ei chen zal teN achtertniddag , teN gra.
ze teN rug gaan, teN keen gaan teN koop hebben, teN huts
zyn . teN paard reden . Evenwel, dat dit Gebruik zoo geheel
willekeung niet zy, kan worden opgetnaakt uit een net en
yn onder cheid , ook by ALEWYN opgemerkt , hl . 339, 'C
welk in een en 't zel de woord, maar in ver chiilende beteekenis gebezigd, to o ten voor op hee t ; b. v . to Luis
(t'huis) zyn, maar nooit to huts van Pieter , maar wet tern
huize van Pieter . lets to goed hebben, nooit to good du .
,den , maar ten goede duiden ; de hairen ryzen my to berge ; maar wy gaan o trekken ten berge ; Ti.: dien dage , maar TEN dage als gy dear van eet ; lets TE kost leggin,
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gen, TE kwaad zyn , TE last leggen , doch bier tegen TEN
.koste van xyu leven, TEN kwade dutden, TEN laste van iernand
kornen . De (leer ALEWYN zoekt dit keurig onder ch;.rd in
bet meer pre~.kwoordelyke der eer te woorden to huis , to
goed, enz ., als waarin de letterlyke zin van 't woord min o
meer verdonkerd wordt . Dit kan wel zyn . Maar daar zyn
by hem nog andere voorbeelden, dat TE en TLN in 't zel de
woord de rust o
in locum, aanwyzen . Lit chynt zichtbaar in : de pot laat to
vuur, to vuur zelten, Inaar lets ten vure doemen ; ik korn to
avond (t' avond) by u , maar de dag neigt ten avond (dat is,
naar den avond), ten avond van zyn even ; ik zag hem to
einde de laan (dat is, aaa bet einde), maar weder, iets tex
,einde brengen, de laan ten einde gaan : waartoe dan ook behooren , ten elude voor opdat, ten einde van zeven dagen .
lat. Alc
Maar ik keer weder tot ten Jlotte, ten lute, o
men acht gee t op oortgelyken , als daar zyn ten pot , ten
rot , ten pyt , die alien in T eindigen , chynt ten iat vry
veel
vooruit ten
to hebben boven ten lute, en nog meer boven
't onduitsch
lotte ; o
chryve eenvoudig tot
lot, even gAyk tot be luit , en men late ten lute, ten beduite, ov' i voor den meer de tigen tyl van Redenaren .
JETS IN ANTWOORD OP DE ZEDEKUNDIGE BEDENKINQEN OVER
LIEFDT EN VRINDSCHAP (t) .
lemming van gevoelens den
waxen grond der Vrindrchap uitmake , dan dur
Schryver der Zedekundige Bedenkingen to recht myn Vrind
noemen ; by denkt even als ik : la my des toe , myn onbekende Vrind! dat ik nog eenige oogenhlikken by uw choon
onderwerp ililtta ; ten einde u daar door to doen zien, hoe
zeer ik in uwe poogingen in temme, en uwe uitzichten de mymen wen che to noemen .
Gy hebt recht ; byna is het een wonder, Vrinden to vinden, w .-lken met recht then vereerenswaardigen naam dragen : en dat , daar de behoe te tot vrind chap , door elk hart
dat niet ten eenenmaal van alle men chelyk gevoel ontbloot
is, zo zeer gevoeld wordt . Ach! Maar 'er zyn, buiten de rede .
men, die in bet verkeerde men chelyk hart zelve chuilen, ook
nog andere beletzelen : yn gevoelende harten, drkwer
telcur telliugen gd olterd,vreezen zich bloot to geven : dikwer
aoch .
U

( •)
ger, , bl . 260 .
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zochten zy, vol verlangen, den blik der vrind chap, die h un .
n e gevoelens ver tondt, en vonden lien niet . Hoe weini .
gen zyn 'er ook ( choon anders goede vereerenswaardige
men chen) ge chikt, de gevoelens des harten , in de hlle
wel prekende taal des gelaats , zonder woorden to kunnen
ver taan ; en zal zulk eene ziel, geen antwoord op zyn welprekend zwygen ontvangende, bet wagen zich vender bloot to
geven?-ik geloo bet niet :liever luit zy zich in zich zelve, en zwygt voor anderen ; en dit be tempelt men met den
naam van ongevoeligheid : is 'er evenwel nets verkeerder to
bedenken? Ziedaar reeds iemand, die, choon by machtend
naar vrind chap uitziet, echter liever den eenzamen weg gaat,
dan zich bloot to geven aan zulken, die hem niet ver laan .
En 6! bet is zulk eene zoete gewaarwording voor ons zelven,
to zien, dat al de chynbaar tegen trydige handelingen van 't
men chelyk hart niet alien uit onedele bronnen voortvloeien ;
en dat menig gevoelige ziel eenzaam bly t, niet om dat by,
door verkeerde bedoelingen , zich zel dat geluk ontroo de,
maar om dat by to yn gevoelc om eene alledaag che vrind .
chap to kiezen .
Dit is bet nog niet al : menig eenen
wierd, door een onverwacht toeval, door miskenning, door
duizend om landigheden, de Vrind zyner jeugd ontrukt : kan
men bet den zulken ten kwade duiden , dat zy geene andere
Vrinden zoeken ? liever alleen blyven ? -- O her geheel van
dweepzucht is vry to pleiten, onderzoek ik niet ; maar zyn
'er ook niet, welken, door zo velee marten der Vrind chap
geleerd , liever bet korte eind levens alleen willen gaan, cin
over de grenzen des gra s, waar geene miskenning , geeno
verandering woont, dierbare Vrinden to onttnoeten , o aan
ouden , rein, Godlyk zalig, wedergegeven to worden, om eeuwig gelukkig to zyn , en geene cheiding meer behoeven to
vreezen ? Zie tens, als men de zaken nit dat oogpunt bechouwt, 6 dan zullen 'er zo velen zyn, die buiten hunne
chuld zonder Vrinden bleven ; en dit wilde ik (want 6 ik
kenne dezulken) u, en der men chelyke maat chappy, onder
de aandacht brengen .
Behoe ik, na dit alles, to zeggen, hoe zeer ik my met den
wensch vereenige : „ Ach! dat elks hart voor Vrind chap en
Lie de (in uwen zo joist on(kr cheidenden zin naamlyk) open.
londt." 6 ! Menige traan ontvalt my, als ik zie, hoe jam,
naerlyk die choon te levensvreugien verdorven zyn ; hoe nyd,
haar, wantrouwen, party chap, de plants 'er van hebben inge .
nomen, hoe zeer dezen ook tegen den aart onzer natuur chy.
nen in to loopen, en met de choone Voor chri ten des Chris .
tendoms tryden. Myn hart bloedt by zulke menschheid onteerende tooneelen, waar de broeder tegen den broeder, de
vrind tegen den vrind bet wraakzwaard wet . 6 ! Waar een .
vonk
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vonk van partygeest, o and ere hatelyke dri t, het geinced
verhit heet, is men reeds gem mensch meer ; en hoe zou men
dan de heilige vreugden der menschheid genieten kunnen?
Nog meer ; bet aliernoodzaxelyk le vereischte, om de zalige
genietingen der Vrind chap en Lie de to kunnen maken, is
ten Christen to zyn : bet Christendom veredelt ons , gee t
hogere bedoelingtn aan onze daden , vervult ons met de verheventte uitzichten . i n een welge teld hart behoort de Vrindchap harten aarvang uit Godsdienst to nemen : die toch is bet
eer te , bet voornaartilte middel ter onderlinge vereeniging .
A1s de Vrind zynen Wind aanziet, hem, in praaklooze woor .
den der Vrind chap, trouwe zweert, in al zyn lyden deelt :
zeg my, waar zou by den troost voor bet lyden , waar de
bevestiging zyner trouwe vinden, indien 'er gten God , geen
beter ]even ware? O Ills de Christen-Vrind nu naast zynen
a iedgezel taat, hem de tranen droogt , na den Hemel wyst,
en zegt : „ daar zal geen lyden meer zyn ! " als zy zamen
nederknielen,God om de bevestiging hunner vrind chap mee.
ken, en op taande bet verbond vernieuwen, om vroom na
dat betere leven to wandelen : zie dat is ware Vrind chap!
dan aileen kan men eeuwige verbintenis hopen ; en at komer
'er dan onk duizend om t .ndigheden, welke voor dit leven
eene chAding maken, wen zy vasthouden aan God , beiden
den eenzamcn iveg na den Hemel gaan ; dan zeker zal de
Eeuwigheid ryke vergoeding geven , ook voor die inartett
des levens ! Welk een Godsdienst is de onze , die oils zo vee .
le verttoostingen aanbiedc, en ook aan de edel te bedoelingen
der menschheid zulk ecne verhevene wyziging gee t!
Komt dan gy alien, wier harten hooger dan die van het ge .
woone gnus der men chen getleind zyn, vereenigt u in dierbare gevoelens van Lie de en Vrind chap , wordt Christenen ;
deze eernaam opent u de e~nige bran van waarachtig menchen-geluk , dat marte noch dood kan rooven en alle andere
incn che..-zaligheden verhoogt . Komt dan, vereenigen wy ons
in die zalige gevoelens ; maken wy zo , eenzaam o in dierbre vereeniging, bet geluk dat God ons bereid heett . Gun
wy den levensweg blymoedig been ; dan zal de liyd ons riet
to zwaar, de weg niet to veel zyn : en at tierven wy dan ook
eenzaam ; vonden wy, bet geheele lange leven door, getn hart
dat als bet onze loeg ; at drukte dan, op bet ltei bed, geen
weenend Vrind onze biekende oogen toe ; geen rood : at de
behoe ren der menschheid, die in een volgend leven voortduuren, worden daar volmaakt vervuld . © Hoe zal bet u zyn,
wen, in de waereld der geesten, een ziel, als de uwe getemd, zich aan u mededeelt , en verkngende den dag der
verryzinge a wacht, om , in volmaakte menschheid, nevens u,
ten trone des ont ermenden behot ten-vetvullers to lygen! -Ka

411

OVER LIEFDE EN VAINDSCHAP .

1n nu op bet veld der Opitanding! Ol dan ylen barren, die u
bier miskenden, u to gemoet, bekennen hunne dwaling ; en
gy vindt Vrinden, dAir, waar uw hart zich in dit leven niet
kon, niet dui de mededeelen . In on lerlyke jeugd laat gy daar
met de deelgenooten der Vrind chap : lachend met weencnde
oogen ziet gy hen, en gevoelt : zy waren voor u bereekend :
nu nelt gy met hun ten Hemel, en dankt den Schepper der
Vrind chap, naast uwe dierbare Vrinden, die gy than hereon •
den hebt om nooit weer to cheiden ; o die u in dit aard che
leven onbekend, door God voor den oogstdag des ecuwigen
levens bewaard waren . Menschheid! treelt u dir zwakke tareel niet? Kom, onderzoek, kom, beproe , o ik to
veel gezegd hebbe van dit hell!
En gy, die door uwe wenken my aanleiding gaa t, bier over,
hoe onvolkomen ook, eeuige tnyner gedachten ter neder to
ilellen , ontvang dit als eene proeve , o tk de gedachten uws harten wel verilaan heb ; en indien dit zo ware, indien ik uwe weaken eenigzins harmonisch had beant .
woord, geloo dan dat myn hart juichende den genen Broeder
noemt, die op zullt eene wyze lets wil toebrengen aan bet algemeen geluk : en hebt gy ook my ver laan, dan behoe ik niet
to zeggen, hoe gaarne ik daar aan wil medewerken . Ga voort ;
God chenke zegen op uwe poogingen ; leer de menschheid
haar waarachtig geluk kennen , en ontvang op den grooten
oogstdag honderdvouwige vruchten op uw zaaizel, en de goed .
keuring van Hem, then wy beiden vereeren : ook my zult gy
dan niet meer onbekend zyn .
Dierbare Medemen chen! ach! dat deze myne zwakke poo .
gingen ge chikt waren , u den rechten maak voor Vrind chap
en Lietde in to boezemen , in vereeniging met de toekotnsts
God der Lietde! zegen dais toe ook myne woorden ; U beveel ik dezelve!
H.

2$
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ZONDERLINGE GEWOONTEN IN ZOMMIGE CANTONS VAN
BRETAGNE .

'in eenige Dorpen van Bretagne kan een jongeling aan gene
l vrouw komen, o by moet haar rooven, gelyk weleer p!aats
had by de Samniten . Zo ras men weet , dat twee ionge lieden
het eens zyn, verbergt men de bruid, en de Bruidegom moet
drkwyls drie etinaalen tang zoeken, eer by haar kan vinden .
In andere plaarzen van dit Gewest mag de Bruidegom zyne
druid niet aanraaken, dan op den derden nacht na bet voltrokket;
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ken hutvelyk : geduurende den eer ten nacht iaapen Bruid etc
Brt id goin met t'e Bruide,,oms broeders en Bruids zusters to
zamen . In bet Land van Morbihan hee t wederom eene andere
zOnderlt,'ge gewoonte plaats . Wanneer aldaar de jonggetrouwden zyn near bed gegaaa, plaatst ztch cen der Isrutdegoms
breeders op de bedplank, met den rug naar de jonggetrouw .
den gel,( erd , en met eene a3ngeilookene kaars in de hand ; in
we he houding by dear bhv t zitten . tot dat de ten einde gebi in e kans hem de vingers brandt . De Kleermaakers zyn
door, sans de Makelaars der huwelyken , en zyn in deeze bezogheid zeer kenbaar,omdat zy in 'c waarreemen derzelve verpligt zyn, aan hun eene been cene roode, en aan bet ander
eene hlaauwe kous to dhangen . Zy letten zeer zorgvuldig op
ailec, wat eenige hindernts zou kannen aanhrengen : wantreer
zu, by voorbeeld, op weg zynde, een zwarte ICraay zten vliegen, goan zy pnedtg to rugge, dewyl zy overtuigd zyn, dat
een zodanig kwaad voorteken hunne onderneeming op then
nag zou bederven . Scaer, eene a gelegene plaats, op welks
men niet gemakkelyk komen kan, bee s veele gewoonren van
de oud-te tyden overgehouden . Hicr worden de meisjes ten
huwelyk gevraagd door Redenaars en POeeten , van bet hoo tl
tot de voeten t eh irnasd . Een ridder van dit lag gnat naar
bet huis der vry ter, doch mag met binnen gaan, omdat by
d .,ar g .keerd wordt door een anderen gewapenden Dichter,
die bet meisje niet wil laaten volgen ; bet geen een geweldigen
iryd in verzen ten gevolge hee t . Men verhaalt dienaangaande eene aardige treek van zulk een ten huwelyk vraagenden
Dichter, in de nabuur chap van Landerneau, welke, om zyn
party chaaktnat to zetten , 't geen hem ook gelukte, zyn verooek om bet meisje dus eindigde :
Is zy nog maagd? gee haar dan my ;
Is zy 't niet meet? houd haar dan vry,
In bet Di tri& van Corr~jou zyn de vrouwen zeer onder .
porpen aan de mannen, en hebben niet veel in to bren, ; en,
Onder anderen hee t aldaar, order de boeren, de volgende
gewoonte plaats . De Meester des huisgezins eet bet eerst ;
daar op volgt alles wat mannelyk is, naar rang der jaar,-n en
dienstbaarheid : terwyl de vrouw van den huize de ta el
niet dur t naderen , eer de gering te der boerenjongens verHoe veel ver chilt niet een maaltyd in 't Land
zadigd is .
van Correjou, ten opzichte der gebruiken, van eene theeparty
to Parysl
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Die van Bereen waren edeler dan die van Thes alonica ,
onderzoekende dagelyks de . clrri ten , o the dingen
alzoo waren.
HAND. XVI I :

11 .

at de Proede tinatie , o Voorverordinering , gelyk
D
dezelve in de Hervormde Kerk geleerd en beleden
wordt , aan andere gezindheden , buiten ons , hard is

voorgekomen, een a keer van onze Keikgemeen chap ,
oak by zulken , welken anders 't naast en meest met
derzelver leer lukken overeeri temmen , verwekt hee t,
en veel oorzaak tot tegen praak en zware be chuldigingen gegeven hee t, is bekend genoeg ; gelyk mede, dat
't ook aann geleerden, in dit Kerkgenoot chap, niet ont .
broken hee t, welken daar omtrent wat ruimer gedachten
gemaakt hebben, en 't harde , daar by voorkomende,
getracht hebben to verzachten en weg to nemen . t
mQet ook bekennen, dat ik dit leer tuk, naar t gevoelen der Hervormden , vastgehouden , voorge taan en
verde,iigd heb ; naderhand, echter, wanneer ik, met
a legging van vooroordeelen , ook de leer tukken der
Hervormden , Schoon daar aan toegedaan , onderzocht
heb , de zwarigheden , daar tegen ingebragt , bedaard
gewikt en overwogen heb , is 't my voorgekomen, dat
dit leer tuk, naar 't gemeen gevoelen, en in deszel s
ilrengen zin, niet wel betlaan kan, uit de plaatzen der
H. S . , daar voor bygebragt , niet kan a genomen wor .
den, als die eene zachter verklaring toelaten, en zwarigheden behelst, welke ik niet kon oplos en en to boven
komen . Dit hee t myne gedachten, daar omtrent, eene
nIENG . 1800. NO. 10 .
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reeks van jaren , nu reeds tot eene hoogte geklommen,
bezig gehouden, en my, ten laattlen, tot eenige verandering van bevatting , omtrent dit leertluk , gebragt .
Ik chrome niet, dit openlyk to belyden, en der waarheid hulde to doen, daar ik thans niet meer in de openbaare Bediening ge teld ben , en Reeds den naam van
rechtzinnig in de Hervormde Leer gehad en behouden
heb . Dit hee t my aanleiding gegeven, om myne bedenkingen hier omtrent op to geven, en aan 't oordeel
van onbevooroordeelden over to laten ; vasthoudende aan
't woord van den Apostel : bcproe t alle dingen , bchoudt
bet goede . Ik weet wel, hoe men ook omtrent dit Ire .luk denken moge , dat men vroeger o later in zwarigheden valt, voor welke wy moeten tii taan, en ons tot
eerbied brengen voor de diepte van Gods wegen en
raad lagen, onze bevatting en doorzicht to boven gaande .
Men kan dit , daartoe lust hebbende, nagaan by den
gel . STAPFER , in 't laat ce Deel van zyne wederleggenOmtient de verkiezing, , gelyk ze
de Godgeleerdheid .
genoemd wordt, is 'er, myns oordeels, minder o in 't
geheel geene zwarigheid, en deze wordt, naar myn inzien, indien men aan de klaare en duidelyke Leer van
Gods woos plants gee t , zoo voorgehouden , dat ik
daar omtrent ook nu, hoe zeer en van aile kanten overwogen, geen bedenking o twy eling kan hehben . Zaker , is 't hoge Opperwezen niet vry, in c'e bedeling
zyner goedheid ? snag Hy, aan zomtnigen , in een meerder
o minder getal, geen grater genade bewyzen, dan aan
anderen? wie durst dat ontkennen o to en preken? God
is in den Hemel, Hy doet alles, wat Hem behaagt . Pr.
CXV : 3 . Is dit niet duidelyk to be peuren, in den weg
van Gods voorzienigheid , b?ide ten opzicht van 't
lighamelyke o tydelyke, en 't geestelyke en eeuwige ?
Is de ecne, ook zonder zyn toedoen , niet in ruimer
om tandigheden geplaatst , dan de andere ? Genieten
dezen niet veel meer lighameiyke zegeningen en weldaden, dan genen? Diaagt 't zich mede niet zoodanig toe,
ten opzicht van dat treen, 't welk betrekking bee t tot
de eeuwige zaligheid ? Velen worsen geboren, en )even, in een land, daar't licht des Euanreliums zuiver,
holder en overvioedig lcnynt ; daar velen ook leven in
een land van donkerheid, en nauwlyks eenig chemerlicht
genieten . Is 'er geen grout onder cheid , omtrent de
middelen der genade en zahgheid, en derzelver medede-
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dating, bier in eerie ruime en overvloedige mate, el .
ders geheel niets o gantsch weinig? en is, ointrent de
eer ten, ook Been grout onder cheid to be peurcn ? en
hebben zommigen niet eene veel gun iger gelegenheid,
om to geraken tot de kennis der waarheid, welke naar
de Godzaligheid is , in de hoop des eeuwigen 1e.
vens? Dat ontdekt zich overal ; en is dit met een
zoort van Verkiezing, alleen ver chillende in trap en
maate ?
Maar, ten opzicht van 't Be luit der Verwerping, is 't
anders gelegen . Men be chry t dit doorgaans : 't voornemen Gods, om andere men chen, to weten die niet uit.
verkoren zyn, in hunnen zonden taat to laten, en ter zyner tyd, wegens hunne zonden, to lra en, ter betoning
van zyn magt en regtvaardigheid.
Men brengt bier, niet zonder reden, tegen in : Kan
zulk een be luit be laan met Gods Deugdeu en volmaaktheden ? Komt 't met zyne gerechtigheid overeen , menchen, welken, zonder hunne eigen chuld, door de on .
gehoorzaamheid van hunne Voorouderen , in eenen
rampzaligen zondenitaat vervallen zyn, uit welken zy,
door zichzelven , noit konnen geraken , niet alleen to
laten, maar ook, wegens hunne dadelyke zonden, aan
welken zy zich, door de verdorvenheid van derzelver
natuur, door de geboorte ontvangen, meer o min chul .
dig maken, en dat ze noit konnen vermyden en voorkomen, tot eene zwaare en eindelooze tra to veroordelen, en daar aan over to geven ? En choon dat met
een aller trengst recht zoude konnen be taan, is dat met
de billykheid, met eene be cheidene gerechtigheid, overeen to brengen ? Zoude men , ten opzicht van deze wereld, met opzicht op zich zelven, dat konnen goedkeu .
Yen? o zal men zich bier alleen op Gods Souveraine
Oppermaje leit beroepen, als o deze van zyne deugden en volmaaktheden konde a ge cheiden zyn ? Ik kan
Diet anders d'enken, indien men de verklee dhcid aan dit
leer tuk van zyne Kerk ter zyden telt , o 't zal hard
en aan totelyk voorkomen ; zyn eigcn gecveten zal 'er
tegen inroepen . Nog veel meer zal dit plaats vinden,
wanneer men bier byvoegt, Gods Goedheid, zyne Lie de en Barmhartigheid. Zeker , hoe konnen deze, met
opzicht op Gods eigen chepzelen , 't werk zyner banden , by zulk eene handelwyze, bewaard blyven, veet
min uitblinken en door chynen, daar deze deugden, in
F z
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de H. S ., ten opzicht van God , zoo zeer geroemd,
en met verhe ing aan God toegeeigend worden? Is dat
Goedheid, om ongelukkige men chen nog meer to verderven? Is dat Lie de , daar alle blyken van genegen .
heid onthouden wurden en achterblyven? Is dat Barm.
hartigheid, ongelukkige men chen Diet alleen in dercelver ramp taat to laten , maar then nog to vermeerderen
en to verzwaaren ? Mis chien zal men zeggen : zy gaan
gewillig en moedwillig in hunne zonden voord ; zy keuren hunne orgerechtigheden goed , vinden in dezelve
vermaak ; God bewyst bun veel lankmoedigheid en weldadigheid , zy ver maden dezelve ; zy genieten genademiddelen , en verwaarloozen dezelve, ten min ten maken 'er geen behoorlyk gebruik van ; reden genoeg voor
den He1igen God , urn zynen toorn tegen dezelve to
openbaren . Dat hee t al eenigen chyn ; dat laat zich,
oppervlakkig be chouwd , wat aanpryzen : maar zal 't ,
wat nader ingezien, wel veel o lets a doen? Die aan de
leer l:ukken van de Hervortnde Kerk vasthoudt, belydt
immers, dat de mensch onder de magt en heer chappy
der zonde vervallen is, zoo dat Hy cen gewillige laa
der zonde is, dood in zonden en misdaden, onbekwaani
zynde en blyven .le ten goede, tot dat Hy, door Gods
voorkomend ; en kragtig werkende genade , vernieuwd
wordt, en een beginzel van een nieuw en geestelyk leven
ontvangt . War Hy nu, als een verworpene, daar van
ver token bly t, en God be loten hee t otn zoodanigen met
deze genade Diet to verwaardigen ; wat baat't dan, o Hy
al 't licht ter natuure genies, onder de Bediening der
genademiddelen lee c ? Men mag daar door deze en geene
zonden nalaten , uitwendig meer o min Godsdien hg
zyn ; men bly t , in den grond, onveranderd en onbekeerd ; om de ver mading van 't Euangelie , en de ongehoorzaamheid daar aan, maakt men zich to meer chuldig,
en men zal een zwaarer tra ontvangen . Deze dingen
worden we], by Godgeleerden der Hervormden, ingezien,
ook, op hunne wyze, beandwoord en opgelost, maar,
naar 't my vootkomt , niet voldoende , indien niet met
't vooreaande onbe laanbaar ; en 't wordt meer bemanteld , din bondig weggenomen . Zal men nu, bier door
in engte gebragt, zich beroepen op 't woord van den
Apostel , en alle tegeni edngen den mond toppen : wie
zyt gy, d mensch 1 die teeen God andwoordt ? Zal
ook 't raaakzel tot zynen Maker zeggen, waarom hebt gy
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my alzoogemaakt ? O hee t de Pottebakkergeen magt, enz .
Rom . 1X : dan words alle redekiveling , hoe gegrond
ook, a ge neden ; dan kan men leej tukken verdedigen,
hoe hard dezelve ook mogen zyn , hoe zeer dezelve te .
gen de gezonde reden tryden ; en o men, dusdoende,
van God, die de hoog te reden zel is, geen onwaardige gedachten maakt , en die woorden van den Ap s .
tel, tegen zyn oogmerk , misbruikt en to ver uit trekt ,
laat ik voor anderen om to bedordelen . Men kan daar
over nazien de aanmerkingen van den Heer Va.NEMA,
to vinden by de verklaring van den Brie aan de Rc2neinen, door den Heer S . DE BRAIS . 'L Zy hier mede
zoo als 't is ; 't hee t, ten minil:en , op my die uitwerking gehad, dat ik geoordeeld heb , eene zachter hevatting van 't Be luit der veraverping to moeten maken,
en daar aan, met eenige verandering, eene andere gedaante to moeten geven , 't welk ik wat nader zal op .
geven .
Ik begryp hei Be luit der veruwe;ping als 't voornemen
Gods , waar door Hy vastge teld hee t , de men chen
to veroordelen, en, aan de eeuwige verdoemenis to onderwerpen, die niet alleen onboetvaardig en hardnekkig
in de zonde voordgaan, maar ook aanhoudend ver maden alle middelen der genade, genoegzaam tot hunne bekering en eeuwige behoudenis .
Wanneer ik preek van Genademiddelen, genoegzaam
tot bekering en zaligheid, wil ik dat ver taan hebben,
dat alle men chen , meer o min, gelegenheid hebben,
om tot de kennis van de Godlyke openbaring to gera .
ken , en door dezelve, gepaard 'met cene meer gemeene
genadewerking van den H . Geest , tot de kennis van
hunnen zondigen en veriwen taat konnen geraken, tot
eene begeerte, om de verlos ing, in Je us Christus, to
erlangen, en tot het aanzoeken van eene meerder en kragtiger genadewerking , tot alles , wat nodig is om de
eeuwige zaligheid , naar den inhoud van 't Euangelie,
deelachtig to woiden, 't welk voordvioeit uit de algenoegzaamheid en oneindige waardy van Christus verdien len, en uit de algemeene aanbieding van genade
door 't Euangelie, indien dezelve niet ern teloos zal zyn,
en eerder een vloek dan een zegen .
Ik kan dit met cen vaorbeeld ophelderen .
Neem
eens, dat misdadigen en dood chuldigen , aan eene
xechtmatige veroordeling, tot tra , onderworpen zyn ;
F 3
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dat 'tsr, van de en, velei, door de genade des Rich .
ters, van de verdiende tra worden vrygeteld ; en dat
anderen , onder zekere voorwaarden, welke zy konnen
volbrengen, pardon wordt aangeboden , en zy, om 't
volharden in hunne weer pannigheid , en 't ver maden
dier voorwaarden, tsar verdieniten ge lra t worden ; dat zal aan niemand hard en onrechtmatig voorkomen,
en met 't voorgemelde genoeg overeen temmen . Dus bly t
'er ook geen plaats over, noch voor zorgeloosheid, want
die 't einde wil, wil ook de middelen, noch voor wanhoop, dewyl alien leven under de mogelykheid van za .
ligheid . Laten wy nu nog zien , o de plaatzen der
H. S . , welke voor bet beJluit der vecwerping worden
bygebragt , eene andere bevatting verei chen en medebrengen .
Voor alles beroept men zich op de Leer van den
Apostel P,tuLUS, Royn . IX : 4z : o God, tiviliende zyn
toorn bewyz,-n en zyn magi bekend waken, met veele lankmoedigheid verdragen hee t de vatcn des toorns, tot 't
verder toebercid. De lankmoedigheid, van welke de
Apostel gewaagt , is eene zekere gunst en goedheid ,
aan de vaten des toorns bewezen . Maar hoe kan dit
bellaan, indien zy , door en onder dezelve , niet tot
bekering hebben konnen geraken ,era , wegens hunne
onmagt , noit 't verder konnen verhoeden , gelyk 't
zyn moet, indien zy van de genoegzame genade zyn
uitge loten? Daar to boven, wanneer de Apostel zegt
van de vaten des toorns, dat ze tot 't verder zyn toebercid; en, in 't volgend vers, van de vaten der barm .
hartigheid, dat God dezelve to voren , let wel, hee t
toebereid tot Heerlykheid ; wic merkt dan niet een aanmerkelyk onder cheid tus chen 't een en ander ? 't
Laat te wordt uitdruklyk voorgehouden , als van God
voordgekomen , door eene voorgaande chikking ; maar
't eer le wordt onbepaald uitgec'rukt, tot 't verder toebereid; 't welk men dus niet , gelyk 't andere , vol trekt
aan God kan toe chryven, o men zoude Hem voor tel .
len als de oorzaak van derzulker verder ; dat verre
zy ! Dus is 'er niets over, dan die toebereiding tot 't
verder op to vatten , dat zy, door hunne eigen verkeerdheid , voor 't verder ge chikt worden , en dat 't
Met anders konde, o 't moest aan him toegebragt worden, en zy daar in ter nederitorten . Is dit de natuurlyke en eigenaardige verklaring dezer woorden, dan ligt
'er
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'ir niets in voor 't Be/luit der vcrlvei ping, naar de gewoone opvatting van 't zelve by de Leeraars van de
Hervormde Kerk . O
deze wyze begrepen wordt, do-It niets a , indien aan
de kragt en eigenaardige betekenis dier woorden niet
to kort gedaan wordt . 1k heb, by dit chryven, met
anderen, in en buiten ons, niet geraadpleegd, en alleen
myne eigen gedachten gevolgd, zoo als 't my n°atuurlyk
voorkwam ; ik dring 't cok aan niemand, welke anders
oordeelt, op .
Wat de andere plaatzen der H . S., welke men, tot
bewys van 't be luit der verwerping , gewoon is by to
brengen, belangt ; deze zullen , we! ingezien zynde ,
naar myn oordeel, niet dat Been to kennen geven , 't
welk men daarmede wil beweren .
Immers, wat aangaat 't woord van den Apostel PxTP,us , dat de ongehoorzamen, die zich aan 't woord
ioten, daar toe genet zyn, i Pet . 11 : (S ; wit zegt dat
meet, dan 't geen zIMeoN, in overeenkomst met den
Iropheet JESAIA, betuigt, dat de Mes ias, Y . C., gezet is tot cen val voor velen in I racl, Luc. 11? Brengt
dat merle, dat J . C ., door 't be luit van God, ge chikt
is, om velen in 't verder
lorten? Onze Godgeleerden
geven daar omtrent eene zach er verklaring, namelyk,
dat 'er, onder 't Godiyk be luur, zoodanig jets, by den
Mes ras, zoude plaits hebben, waar uit de Toden, met
verkeerde vooroordelen bezet, aanleiding zouden nemen , om den waren Verlos er van 't menschdom to
verwerpen, tot een groot ongeluk voor bun zelven . Dus
waren ook de Joden genet om zich aan 't woord des
Euangeliums to loten, omdat't, onder de GodI ke voorzienigheid, door hunne ongelovigheid, uit vleeschlyke
vooroordelen ont laande , op die wyze ge chieden zoude. Diet anders is 't gelegen 'met de betuiging van
den Apostel JUDAS , dat die godlooze snen chen , tot 't
oordeel, to voren, opge chreven zyn, Jud . vs . 4 ; 't welk
alleen leert, dat God in zynen raad bepaald en to voren
uitge proken hee t , de werkers der ongerechtigheid to
verdoemen, in 't byzonder , zynen toorn uit to gieten,
over de genen, welken de waarheid in ongerechtigheid
onderhouden , ja die misbruiken tot een oorzaak voor 't
vleesch . Dus kan de Apostel 't oog hebben op de bedreigingen en vloek praken , welke Hy, van tyd tot tyd,
door zyne Dienstknegten, de Propheten) tegen de verlei
I'
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ders en val che Propheten, hee t laten aankondigen, ell
v voren bekend maken, in hunne chri ten . Zulk eene
varklaring geven daar aan onze regtzinnige Uitleggers.
Moet ik 'er ook bydoen 't woord van SALOMO : de
BEER hee t alles gemaakt oin zyn zel s wil, ook de God.
lozen tot den dag des kwaads, Spr . XVI : 4, As o God
odlooze men chen tot de zonde en 't verder ge chapen
ad ? Wie kan daar aan zyne toe temming geven ? 't
Zegt niet anders, dan dat God moedwillige en onboetvaardige zondaren chikt en verordent tot de rechtma .
tige en verdiende tra .
Zeker, wanneer wy , met de gezegden der H . S .
op de Verwerping betrekking hebbende , en door ons
overwogen , vergelyken andere betuigingen van de H .
Schryvers, welke met minder terk, en, naar den uitterlyken chyn en klank , hard voorkomen , zullen wy
to meer reden vinden , om aan eene zachter verklaring
plaats to geven . Men leest in de H . S ., dat God de
men chen 'erhard hee t, vcrblindt, en zendt cen kragt
der dwalintg, om de leugen to geloven , en wat diergelyke meer zyn ; maar alle onze Godgeleerden verklaren die preekwyzen zoodanig , dat God daar by niets
doet, 't welk met zyne Heiligheid onbe taanbaar is ,
o Hem tot een onmidlyke oorzaak van dat kwaad zoude tellen ; maar dat zulks , onder Gods heilige be turing , door hunne eigen begeerlykheden, en de verleiding van den Satan , aan welken zy , wegens hunne
ver inading der genademiddelen , rechtvaardig worden
overgelaten , veroorzaakt words. Eischt de gelykheid
der zaak , en ook der uitdrukkingen , niet, dat men,
ook in 't ander geval, op dezel de wyze to werk gaat,
en eene verklaring omhelst , welke :net Gods deugden bet'aanbaar is, en den mensch geheel en ten eenemaal chuldig Belt ? My dunkt , men zoude anders
aan zich zelven niet gelyk blyven, en in 't eene ge .
val verwaarlozen , 't welk men in 't andere to baat
neemt .
lk laat my, in dit l;uk, met andere redenen en tegenredenen met in ; dat is overvloedig elders to vin .
den . Deze bedenkingen hebben lang by my plaats ge .
vonden , zyn dikwils , met alle bedaardheid, onzydig
overwogen , en ik kon 't op eene andere wyze niet
goedmaken . Komen deze opvattingen ongegrond voor,
meent men reden to hebben , om dezelve Diet aan to
nw •
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semen, ik betwist niemand de vryheid , welke ik voor
my zelven begeer, en die elk behoort to hebben . 't Is
lby my gees luk, waar aan de zaligheid hangt ; gelyk ik alle bekende vy Articulen , eertyds zoo zeer
met de Rcmon lranten betwist , niet van dat belang
reken .
Trouwens , hoe kan men anders de Lutherchen, welken daar aan vasthouden , als Broeders erkennen , en , niettegen laande dat ver chil , Kerkgemeen chap met dezelve begeren? En blee 't daar by,
dan zoude de kerkelyke vereeniging , onlangs door de
Remon tranten voorge lagen, zoo veel verhinderrng niet
ontmoeten ; ten min len, indien ik wat kan en mag
oordelen . Ik ben lang by my zelven i in beraad geweest, o ik deze myne gedachten zoude openbaarmaken ; maar ik ben, ten '.aat len, by my zelven daar toe
bewogen, o 't nog tot eenige opheldering mogt verlrekken. Ik weet wel , en ik heb 't in mynen lee tyd
enoeg ondervonden, hoe veel 't inhee t, om van de
g evatting, welke men omtrent deze en gene leer luk .
ken van de Kerk, tot welkers gemeen chap men altyd
behoord hee t, koestert , o to gaan, en anderen daar
van o to brengen ; dat men by dezen to ver daar van
a wykt , by genen to weinig ; en dat men, doorgaans,
met verlating van den middenweg, anders, naar 't ge .
meene preekwoord , veilig gerekend , tot uitter len
over laat, en bier door verder van elkander a wykt,
dan anders zoude ge chieden , en oorzaak gee t tot
ver chillende gedachten en twistredenen , welke men
kon vermyden ; waartoe ik overhel, indien men, rnos
de waarheid, ook den vrcde kan lie hebben .
Sloten, in Friesland,
31 July 1800-

J . KRAMER,
Rustend Leeraar.

NATUURLYKE HISTORIE VAN DEN ORICOU.
(Ont'eend uit de Hi/loire Naturelle des Oi eaux d'A rique, door FRANCOIS LL VAILLA .iT .)

D

e Gier , onder den naam van Oricou bekend, is,
gelyk andere oorten van dit Vogelge lacht, een
bewooner tier Bergen ; in de holen derzelven hee t by
F 5
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zyn nest ; daar bre! , gen zy den nags door, en bet ge ,
deelte van den dab, 't welk zy niet be teeden in bet
zoeken van voedzel . - By bet opgaan der zonne zits
men de Oricous in grooten getale, zittende op rotspunten voor hunne wooningen . Zy vormen, in dien tond,
eene lange ongeregelde lyn , zich uit trekkende in de
geheele lengte van een keten bergen . De tl:aartpennen
zyn a ge leeten door het leepen tangs de rotten ; daar
de Arenden, integendeet , veel min gewoon to loopen ,
en op boomen to roesten zittende, de taartpennen veel
onge chondener bewaaren . Daarenboven zyn de Gieren
genoodzaakt, de taarten met kragt tegen den grond to
dringen , en in then tand eenige tappen voort to loopen, eer zy in tlaat zyn om zich van de vlakte in de
hoogte to verhe en ; maar , niettegen taande deeze
chynbaare bezwaarlykheid om de vlugt aan to vargen,
betoonen zy, zich eens van den grond opgebeurd heb .
bende, een verbaazende kragt in bet vliegen, 't geen
zy meesterlyk doen, tot zulk eene hoogte op tygende,
dat zy bet oog geheel ontwyken .
Niet gemaklyk valt bet to begrypen, hoe die Vogels,
tot zulk eene hoogte in de lugt opge teegen , in that
zyn om to ontdekken wat 'er heneden op den grond
omgaa, de Dieren waar to neemen, op welke zy los .
gaan, en z ch, als in een oogenblik, op een kreng ne .
der to werpen . Indien, nogthans, een Jaager een Dier
velt , to zwaar vooii hem om bet na huis to draagen,
en by heenen gaat om hulp to zoeken, mag by taat
maaken, dat by, naa een zeer korten tus chentyd , bet
gevelde Dier bykans geheel vertlonden zal vinden, door
eene bende Gieren , van welke 'er geen rsdn enkele,
weinig minuuten to vooren, in 't gezigt was .
Menigmaalen heb ik , ten mynen nadeele, de ondervinding gehad van deeze verbaazende waakzaamheid der
Gieren en andere ver lindende Vogelen . De eert'e proeve, welke ik deswegen had, was op een tyd, dat ik
groot gebrek teed aan wild ter lpyze, en dit drukte
deeze les to dieper in myn geheugen . Ik was zo geIukkig geweest, dat ik drie Zebraas doodde ; wel vol .
daan over dit gelukkig laagen, keerde ik na onze Le .
gerplaats to rug, op omtrent eene myl van de plaats,
war bet jagtgeluk my dus begun tigd hadt, om last to
geeven, dat men een wagen aanvoerde ter weghaalinge .
ee Myne Hottentotten 2 kundiger in dit tuk, dan ik ;
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zeiden my, dat zulks aan myn oogmerk niet zou beantwoorden, dewyl de Zebraas zouden ver londen weezen, eer wy weder by dezelve gekomen waren . Wy
toogen egter heenen . Ter dier plaatze wederkeerende,
zagen wy de lugt met Gieren vervuld ; eene menigte
deezer Vogelen was op den grond nedergetlreeken ; de
Zebraas waren reeds ver londen ; niets was 'er van
overgebleeven, dan de groote beenderen ; en de Gieren
kwamen nog alle oogenblikken van alle kanten aanvliegen, eerie bende uitmaakende van by gis wel duizend
in getal .
Begeerig om ooggetuige to weezen van den grooten
en chielyken toevloed deezer Vogelen, verborg ik my
eens , na het vellen van een groote Antelope , in cen
boschje ; ik liet bet gedoode Beest liggen ter plaatze
,waar bet viel . Oogenblii,lyk daarop ver cheenen 'er
cenige Ravens , onder een groot ge chreeuw boven de
gevelde Antelope zweevende ; weinig minuuten hater
verzamelde zich een vlugt van Kiekendieven en Havikken ; een oogenblik daarnaa opwaards ziende, ontdekte
ik, op eene verbaazende hoogte, eenige \'ogels , met
alien poed op bet doode Dier neder chietende ; onrniddelyk kende ik die bende voor Gieren, die als uit de
bovenlugt losgelaaten cheenen . Zo ras de voor te zich
op myne Antelope gezet hadden , kwam ik uit uiyne
chuilplaats to voor chyn ; waarop zy bezwaarlyk wegvloogen, en zich by hunne makkers vervoegden ; derzelver getal nam uit alle oorden toe, neder chietende
uit de wolken , om deel aan den prooy to neemen .
EENE BYZONDERHEID, DE PAARLEN BETREFFENDI . Door B . FAUJAS-DE-SAINT-FOND .
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Lid van bet Nationaal
ln tituut , en Hoogleeraar in de Geologic in bet
Mu eum der Natuurlyke Historic to Parys, deelt,
onder veele andere byzonderheden van zyne Reis na
Engeland , Schotland en de Hebrides , in den Jaare
1784 ondernomen, om den Sraat der Kun len, Weeten chappen en Natuurlyke Historic in Groot-Brittannje op to neemen , de volgende niet onaartige ontmoeting , de Paarlen betre ende, mede."
Met
FAUJAS-DE-SAINT-FOND,
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Met myne Reisgenooten my aan de Rivier Tay bevin.
dende, was ik begeerig om jets to verneemen van de
Paarlvis chery aldaar . Ik huurde twee Vis c-hers a ,
die byzonder hun werk maakten van de Paarlvis chery.
Zy bragten ons na de Rivier , die met een zeer zuiver water over zand o gruis loopt . Welhaast bragten
de Vis chers ons ver cheide douzynen chelpen van drie
en een hal tot vier duimen lang, en weinig meer dan
twe.- duimen breed ; de kleur van buiten was donker
bruin, een weinig op bet groene trekkende . De bovenchelp was dik , en van binnen van eene choone paarlkleur, een weinig dnormengd met een roozengloed .
Ik zag deeze oort van chelpen aan als behoorende tot
de Mima piRorum van LINNUEUS, o althans als daarop
zeer gelykende .
De Vlsichers wilden deeze chelpen in ons byweezen
wel openen, inaar bedongen de Paarlen voor zich, inthen zy 'er eenige vonden . ---Ik verzogt dat zy dezelve zouden opendoen voor myne Reisgenooten, terwyl ik
my vermaakte met andere chelpen to zoeken ; doch dat
zy my zouden roepen, wanneer zy een Paarl ontdekten .
Weldra werd ik geroepen . Men vertoonde my een
Paarl, yn,volkomen rond, en van cene zeer goede kleur .
Ik bekeek de Paarl en de chelp , envrklad ,
op, dat de Paarl niet gevonden was in de chelp, welke
zy my vertoonden . De Vis chers verzekerden het tegendeel, en zy werden onder leund in die verzekering door
myne Reisgenooten . Ik blee het egter ontkennen, en
verzogt myne Reisgenooten in 't vervolg naauwer toe to
zien . Ik ging weder weg ; dan weinig chreden gevorderd zynde, werd ik to rug geroepen ; zy hadden 'er op
riieuw cen gevonden . Ik kwam, en de chelp beziende,
deed ik andermaal dezel de uit praak,dat men die Paarl in
de chelp hadt laaten glippen . De Vis chers betoonden
zich des hoogst verwonderd ; want het was by hun zeker,
gelyk het ook met de zaak zo be 'condt , dat ik hunne
verrtgttngen niet kon gezien hebben . Myne Reisgenooten, die 'er op zouden pas en, hadden zy bedroogen
zo we] waren die Vis chers op het peelen van dien
trek a gerigt . De veizekering, die ik ga , kwam den
Paarlvis cheren zo bovennatuurlyk voor, dat zy her bedrug beleeden, en ongevergd andere Paarls vertoonden,
ten
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ten then zel den e nde medegenomen . Zy betoonden
zich zeer begeerig om rnyn geheim to molten weeten ,
als 't welk hun de moeite zou be paaren om een zeer
groot aantal chelpen to vergee sch to openen ; want
zelden vonden zy meet dan een o twee Paarls in den
tyd van een week . Naardemaal zy geene andere dan
de Er e taal verttonden, kon ik myne meening hun al .
leen door tekenen en gebaaren to ver taan geeven .
Myn geheel geheim be rondt in den buitenkant van de
chelpp t o bezien ; en wanneer geen der deelen van de
chel
chelp doorboord was, o eenige holligheid hadt, maar
eene gladde en e ene oppervlakte vertoonde, dur de ik,
zonder eenigen chroom van mis to zullen tasten, verzekeren, dat 'er geen Paarl in die chelp to vinden was .
LEEVENSBERIGT VAN DEN
WASHINGTON .

GENERAAL

(Uit het Engelsch .)

e Generaal
die boven alle bynaamen,
D
gewoonlyk aan groote Mannen gegeeven, verhee .
ven is, werd in de Parochie van ll%ashington, in ll"estWASHINGTON,

moreland, in Virginie, gebooren, op den 22 van Sprokkelmaand des Jaars 173.2 . Hy was de derde Zoon van
den Heer AUGUSTIN WASHINGTON , een Planter o
Landeigenaar van uit teekende bekwaamheden, algemee .
n e hoogagting, en groote goederen in Virginie .
De Voorouders van deezen WASHINGTON toogen,
omtrent bet Par 1657, uit Torkshire, in Engeland, na
virginie, en zetten zich in King George's Land neder,
waar de Generaal , by den aanvange der Omwentelinge, nog drie Broeders in leeven hadt, to weeten SAMUEL, JOHN en CHARLES, allen Bezittt:rs van groote
Landeigendommen, en Gene Zuster . De Generaal was
de eertte vrugt van een tweede Huwelyk .
Een byzonder Onderwyzer , onder het opzigt zyns
Vaders, regelde zyne vroeg te opvoeding, die alleszins
was tngerigt om een vast en iterk Lichaam voort to
brengen, en den Geest net en bondig to doen denken .
Deeze Onderwvzer maakte hem bekend met de beginzelen der Latyn che Taale, onderwees hem in de En .
,je iche, en in de beginzelen der Wiskunde.
Wan .

vanzyn
Mount
Vader
Vernon
, en ,hetter
toevoorzigt
eere van den
overAdmieene

426

LEEVENSLZRIGT

Toen OnZe WASHINGTON legts tien jaaren bereikt
hadt, tier
groote Familie kwam op zyn oudlten Broeder , LAURENCE WASHINGTON . Deeze jonge Heer, met de
meest beloovende talenten begi tigd , hadt een Capiteinsplaats by het Krygsvolk der Volkplantinge tegen
Carthagena, onder den Admiraal VERNON . Van deezPn tocht to rug gekomen, trouwde by de Dogter van
den Heer WILLIAM FAIRFAX, van Belvoir, en zette
zich op zyn Vaderlyk Er goed neder, 't welk by den
naam ga
ra 1, van wien by veele belee dheden ontvangen hadt .
Hy werd naderhand aange teld tot Adjudant-Generaal
der Krygsmagt van Virginie ; dock overlee de die aantelling net lang . Hy stet ddne Dogter naa, die jong
tier ; en zyn tweede Broeder mede, zonder kroost naa
to laaten, getlorven zynde ,verviel bet Familie •E r goed,
en een zeer uitgetl :rekte Land-eigendom, aan den Ge .
nerail .
Eene om landigheid, onzen WASHINGTON betre ende,
moeten wy bier plaats geeven, to weeten, dat by, vy tien jaaren bereikt hebbende, in den Zeedienst tradt,
om then aan to vangen aan boord van een Engelach
Dorlog chip, kruis ende op de kust van hirginie ; zyn
goed was gepakt en gereed om aan boord gezonden to
worden , wanneer zyne Moeder, toen Weduwe , haaren
tegenzin in dit beroep haars Zoons betoonde, en oorzaak was, dat men dit plan liet vaaren .
De post van Adjudant-Generaal , opengevallen door
den dood zyns Broeders, werd, in gevolge van de wyduitgettrektheid des Land chaps, in drie Di triten verdeekl ; en de aan taande Held van America begon, cer
by zyn twintigtle jaar vervuld hadt, zynen Krygsdienst,
met den rang van Major to hekleeden .
Weinig sneer dan twintig jaaren tellende, viol 'er iets
voor, 't welk WASHINGTON'S groote talenten uitlokte,
in werkzaamheid bragt , en openbaar bekend maakte.
De Fran chen van Canada , geholpen door de Indiaa .
men , ten then einde gehuurd , deeden, in den Jaare
1753, invallen op de westlyka grenzen, langs de lllegany- en Ohio-Rivieren . De Gouverneur DINWIDDIE
en de Raad van Virginie kreegen uit Engeland last,
or n, gewapenderhand, deeze indringingen to keer to
gaan . Men keurde bet egter raadzaam , openbaare.
vyand
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vyandlykheden voor to kotnen , door bet doen van
vriendlyke, maar tevens ern hige voor tellen aan de Franchen , en bevredigende maatregelen aan de Indiaanen
voor to tellen.
Men koos den Major WASHINGTON tot bet bekleeden
van dit gewigtig en gevaarlyk Gezant chap . In g evol .
ge hiervan werd by door den Gouverneur a gevaardigd,
met een brie aan den Opperbevelhebber der Fran chen
aan de Rivier Ohio , klagten inhoudende , wegens de
inbreuken, gemaakt op de verdragen tus chen de beide
Kroonen ; tevens voorzien met last en volmagt om to
handelen met de zes Volken en andere Stammen van de
Westcr-Indiaanen, en hun aan de belangen van Enge.
land to verbinden . WASHINGTON ving de reis aan in
't laatst van Wynmaand , vergezeld van vy tien man ;
by verduurde de moeilykheden der reize met moed,
en voerde den hem opgelegden last met kloekmoedig .
heid en beleid uit . Wanneer by wederkeerde met bet
antwoord van den Heer ST . PIERRE, en ver iag deedt
van bet welgelukken zyner onderhandelingen met de
Indiaanen , ontving by de goedkeuring en den dank
zyner Landgenooten .
Niettegen taande dit alles werden de vyandlykheden
in then onrd voortgezet , als een gedeelte uitmaakende
van het beraamde play cens algemeenen aanvals op de
Volkplantingen van Groot-Brittanje .
In deezen tand
der dingen kreegen dezelve uit hEt Moederland last om
zich to vereenigen, en tot zel verdeediging gereed to
maaken . De Vergadering in Virginie gins' voor, en
be temde, vroeg in den Jaate 1754, eene J °omme gelds
ten Landsdientte , en temde toe in bet oprichten van
een Regiment, vierhonderd man terk, tot verdeediging
der grenzen dier Volkplantinge . De Heer FRY , een
der Hoogleeraaren van bet Collegie van William en Mary, werd tot Colonel van dit Krygsvolk benoemd , en
Major WASHINGTON, toen omtrent drie-en-twintig jaaren
cud, bekleedde den post van Luitenant . Colonel FRY
tier korten tyd naa zyne aanttelling, en bet zyn Regiment en het bevel over aan den tweeden in rang .
Colonel WASHINGTON betoonde zich onvermoeid in
alle poogingen om zyn Regiment in orde to brengen,
magazynen aan to leggen , en de wegen to baanen , om
bet eerst in bezit to geraaken van een' voordeel 'gen
post, by den zamenloop der X legany- en Monoti gaie/aRi-
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Rivieren, (thans Pittsburgh,) door hem, ten then ein•
de, in bet voorgaande jaar, aangepreezen . Ten vollen
overtuigd van de noodzaaklykheid om dit werk to vol.
voeren , begon by zynen optocht derwaards in Bloei .
maand, zonder de ver terkmg o to wagten van een
detachement ona hanglyke geregelde troepen en eenige compagnien Provinciaalen uit de omliggende Volk .
plantingen .
Op zynen weg derwaards ont!noette by, op eene
plaats, Red Stone genaamd, eene terke party, be taande uit Fran chen en Indiaanen ; met deezen geraakte
by in een gevegt , en dree ze op de vlugt , naa het
dooden en gevangen neemen van een vy tigtal der vyan.
den . Onder de Gevangenen bevondt zich de beroemde
Heer DE LA FORCE, en twee andere O icieren , van
welken Colonel WASHINGTON kund chap ontving , dat
de magt der Fran chen aan de Ohio be tondt uit meer
dan duizend geregelde troepen en ver cheide bonderden Indiaanen ; dat zy reeds eene terkte hadden aangelegd op de plaats , welke by voorneemens was to belaan , door hun bet Fort du Quesne geheeten .
Deeze kund chap bekomen hebbende , loeg by zyne
kleine Legermagt neder on eene plaats, bekend onder
den naam van Great Meadows, door hem gekoozen, uit
hoo de van de welgelegenheid orn lee tocht en andere
noodwendigheden to krygen ; bier ver terkte by zich,
om zynen voorraad to dekken, door bet aanleggen van
een Fort, 't geen by den naam ga van Ncces ity . Aldaar wagtte by op de ver terking uit Neiv-Tork en Pen.
ylvanie ; doch kreeg aldaar by zich Capitein M'KAY,
met diens geregelde Krygsknegten , waardoor zyne ge .
heele Krygsbende uit omtrent vierhonderd man beOngemoeid blee by daar tot in Hooi .
tondt.
maand, wanneer by berigt kreeg, dat eene terke party van den vyand in aantogt was om zyne Legerplaars
op to neemen ; by deedt een uitval en verboeg dezelve . Dan hierop werd by aangevallen door een Leger,
zamenge leld uit Fran chen en Indiaanen , begroot op
vy tiennonderd man , aangevoerd door den Heer DI:
VILLIERS . De kleine bezetting verweerde zich dapper,
ver cheide uuren lang, in welken tyd zy omtrent tweehonderd der vyanden ver loegen, en meer dan een derde gedeelte van hunne eigen man chap was gedood o
gewond. De Fran che Bevelbebber, ontmoedigd door
zulk

VAN DEN GENERAAL WASHINGZ° oN .

429

zulk een l:outmoedige tegenweer , loeg eene onderhandeling voor , welke in eerie eerlyke daadiging ein .
digde. Colonel WASHINGTON ontruimde bet Fort, volgens a praake, met alle krygseer, zyn krygsvoorraad
en andere goederen medevoerende ; maar de Fran che Be .
velhebber, o onmagtig o ongenegen om zulks to beletten, liet de Indiaan che hulpbenden toe, om de Provinciaalen to plunderen , en eerie groote lachting onder
men chen , vee en paarden aan to rigten . Naa dit
ongeval keerde het over chot der Ilirgini che Krygsmagt
na 1Alexandrie, otn zich to her tellen .
De Groot-Brittanni chc A gezant aan bet Ho van
Ver ailles hadt last om by bet Fran che Ho een vertoog to doer tegen bet verbreeken van de Artikelen
van de bovengemelde daadiging . En dit mag aangemerkt worden als bet tydJlip, waarop bet Fran che Ho
zich hegon to ontmaskeren , en to ontdekken , dat bet
gedrag van deszel s Gouverneurs en O icieren in America geheel ingerigt was overeenkom tig met de beve .
len van daar ontvangen . Naa deezen tyd werden door
de Fran chen , met verdubbelde werkzaamheid , op de
grenzen , krygstoerustingen gemaakt, en voortgezet in
den Winter des Jaars 1754 en bet voorjaar van 1 755 .
Geduurende deezen tyd wier bet Gouvernement van
hirginie een nieuw aantal Krygsvolk , die bet Fort
Cumberland en bet Fort London bouwden, en eene Legerplaats aanlagen by [Fills Kreek, eene plaats, ge chikt
orn den aanval des Vyands aan de Ohio weder tand to
bieden . In alle deeze krygsdien ten, en bovenal in het
aanleggen der Forten, werd Colonel WASHINGTON voornaamlyk gebruikt .
In Bloeimaand des Jaars 1755 kwam de Generaal
BRADDOCK, uit Engeland, to Alexandric, met twee Regimenten welgeoe ende Soldaaten uit Ierland; by deeze
zouden de Krygsmagten der 4mericaaneu gevoegd worden, en BRADDOCK, aan bet hoo d deezer Legermagt,
de betookers van de grenzen der Volkplantingen verdryven . In gevolge van eene Koninglyke verordening
op de Krygsrangen, q . kon geen O icier, die net on •
„ middelyk van den Koning zynen lastbrie ontvangen
„ halt, net bevel voeren over eenen, die dusdanig eene
„ aanitelling hadt ." In gevolge biervan lag Colonel
WASHINGTON zyn post neder , en vervoegde zich als
G g
VryMENG . 1800. NO . io.
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Vrywilliger en buitengewoon Aide de Camp by den Ge .
neraal BIRADDOCK .
Her Leger trok onmiddelyk aan op bet Fort du Ques.
ne, Tangs den weg van Wills Krcek. Niemand was in
de wegen zo kundig als Colonel WASHINGTON, en geen
ander O licier in de Volkplanting hadt een naam van
Krygsbekwaamheid, gelyk aan den zynen . Hadt men
genoegzaam agt ge laagen op zyne raadgeevingen, dan
zouden waar chynlyk de kort volgende nadeelen voorgekomen o a gewend geweest zyn . De Generaal BRADDOCK ontmoette op zynen weg, onverwagt, en dus onvoorbereid, een groot aantal der vyanden . Hierop volgde ten hevige en bloedige lag, eindigende in eene vol .
komene nederia :g~ van BRADD(CK's Leger .
Colonel WAS),INGTON was de ddnige O icier, wiens
post bet medebragt, geduurende den lag to paard to blyven, die niet gedood o gewond was . De Voorzienigheid
cheen hem to bewaaren om het over chot van een gelaagen Leger voor vol trekte vernieling to bewaaren .
Deszel s overtocht van de Monongahela bewerkltelligd
hebbende , en ziende dat de vyand deszel s behaalde
voordeelen niet voortzette, haastte by zich om maatregelen to neemen tot verdere beveiliging, met den Colonel
DUMBAit, die op eenigen a tand gebleeven was in de Agterhc~ede, met de tweede a deeling des legers en de zwaare
bagadie .
De openlyk uitgegeevene berigten van dit
Krygsbedry , zo in Engela ;id als in America, waren
niet paarzaam in WASHINGTON'S lo , wegens de weezenlyke dien ten, Welke by, in eenen zo neteligen toeaand, zyn Land beweazen hadt .
Niet lang naa dit voorval, werd bet Reglement op de
Rang chikking der Krygsbevelhebberen , zo beledigend
voor de O icieren in de Volkplantingen, tot hun genoegen veran&rd, in gevolge van bet betoond misnoegen der O icieren en de verklaaringen van Colonel WASHING7ov .
Het Gouvernement van Virganie, geheel
doorlrongen van een gevoel der verdien ten deezes
Mans, ga hem eenen nieuwen en zeer uitgebreiden last,
bet Bevel naatnl~ k over alle de Krygsiieden, reeds geworven , o Dog in dig: Volkplanting to werven . Dec .
Zen last behieldt by, met uititeekenden lo voor zich .
zelven, en voordeel voor zyn Vaderland, tot den Jaare
1759, wanneer hy, de rust heriteld zynde op de gren .
Zen
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zen der in 't midden gelegene Volkplantingen, en zyn
ge tel zeer verzwakt en gevaarlyk zynde door eene
oude longkwaale, zyne Krysbedlening nederlag .
Zints Sit Tydperk tot den' jaare 1775 kweekte WASHINGTON de Kuntten des Vredes . Kort naa hot nederleggen van zynen Krygspost, in den ,Jaare 1759, her.
kwam by tot voorige kragten, en trouwde de tegenwoordige Weduwe WASHINGTON , toen Mev. MARTHA
CUSTIS, eene beminnelyke en choone Weduwe ; met
haar behuwlykte by twintigduizend Ponden Sterling,
welke zy van zichzelve bezat, behalven haar Weduwengoed in een der voornaam(te gedeelten van Virginia
;
by zette hierop , als een Planter en Landbouwer, zich
neder op zyn gelie de Landgoed Mount Vernon .
De Generaal WASHINGTON was waar chynlyk de
groot te Landbezitter in de Vereenigde Staaten van lime.
rica . Behalven de uitge trekte Landeryen, welke aan
hem kwamen door zyn Huwelyk , en door den dood
van Mev. WASHINGTON'S eenige Doper, (geheel dertigduizend Ponden Sterling bedraagende,) bezat by uitgeitrekte ttreeken overheerlyk land in ver cheide deelen
van den Staat, welke by, in voorigen tyde, toen by
Landopzigtcr was , zelve ontgonnen , o gekogt hadt
van O icieren , die ze tot belooning voor Krygsdienttcn verkreegen hadden . - Hy vergrootte ook , op
cone zeer aanmerkelyke wyze , zyn Landgoed Mount
IPernon, 't welk in den Jaare 1787 uit omtrent negenduizend Acres bettondt, geheel onder zyne eigene aankweeking. Het inkomen , 't welk by van zyne Landcoederen trok, werd, in d, n ,Jaare 1776, berekend ,
ten min(ten vierduizend Ponden Sterling 's jaars to bedraagen ; en men veronderltelde , dat dezelve by verkoop meer dan honderd en zestig duizend Ponden Sterling zouden gegolden hebben . En valt 'er niet aan to
twy elen, o die Landbezitting is, zints then tyd, onder zyn opzigt, nog veel verbeterd .
Niet minder tak de Generaal WASHINGTON uit als
Landbouwer dan als Krygsheld o Staatsman . Hy ondernam alles in 't groot, overeenkom tig met zyn grooten en veelbevattenden geest ; terwyl zyne naauwkeurige
en voorbeeldige wyze, om alle zyne zaaken to verrigten, hem in Saat ttelde orn meer uit to voeren, en op
een volkomencr en voordeeliger wyze, dan mis chien
crn~Y man van deeze eeu .v.
ly hadt, in et~n jaar, ze .
G 9 %
ven-
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venduizend chepels Tarwe , en tienduizend chepels
Indiaansch Koorn, op zyn Landgoed Mount Vernon
geteeld . In een volgend jaar kreeg by van zyne Kudde tweehonderd Lammeren, zaaide zeven-en-twintig"
chepels Vlaszaad, en plantte meer dan zevenhonderd
chepels Aardappelen . In hetzel de tydsverlonp hadt
by onder zyn oog doen vervaardigen zo veel linnen en
wollen to e , als genoeg was voor de onderhoorigen
van zyn huis, die omtrent duizend zielen uitmaakten .
Zyn Land, tot de teelt ge chikt, hadt by verdeeld in
even groote perken, en de gewas en , welke 'er geplant moesten worden , voor veele jaaren aangeweezen .
Op Satnrdag .raiddag in elke week was by gewoon berigten to ontvangen van alle zyne Landopzigters, wier
ver lagen naauwkeurig geteeld werden in daartoe aangelegde boeken : zo dat by, op bet einde van bet jaar,
in that was, juist op to maaken, welk een arbeid in
de onder cheidene verdeelingen gedaan was, en bet beloop van de opbrengst. Orde en huishoudelykheid
beerschten in alle zyne verrigtingen, zo binnen als buiten 's huis .
De Landbouw was zyne meestgelie de bezigheid, en
by zette then voort op eene wyze, zyns waardig . Eerie
groote zaak, welke by altoos in 't oog hieldt, was bet
invoeren o vermeerderen van de aanteelt zodaniger artikelen , welke by oordeelde , in derzelver gevolgen,
voor zyn Land bet heilzaamst en voordeeligst to zullen weezen . Volgens dit beginzel zag - by reeds vroeg
o van bet Tabak-planten, en bevlytigde zich op andere akkerbezigheden . Om daarin oe enende kundighe.
den op to doen, hieldt by brie wis eling met Dr. ANDERSON en den Heer ARTHUR YOUNG, in Engeland,
en met veele landbouwende Heeren in America . Naardemaal verbetering bekend londt 's grooten Mans oogmerk to weezen , ontving by zeldzaame zaaden, en berigten van den uit lag der proe neemingen in andere
oorden . Hy maakte desgelyks breedvi edge aantekeningen, ten aanziene van zyne eigene proe neemingen,
de ge teldheid der lai oenen , den aart der gronden ,
over welke by zeer geed oordeelde, als mede over de
onder cheidene oorten van bemesting, met een woord,
over alle zodanige onderwerpen, als tot verbetering van
den Landbuuw korden trekken .
(Hct T/ervolg hiernaa.)

XETS

!ETS OVER DE LAZZARON! .

433
AIM

PETS OVER DE LAZZARONr.

e chen
Lazzaroni, welke een byzonder oort van men .
D
uitmaaken, en als een waar zedelyk ver chynzel kunnen be chouwd worden , hebben altyd de op-

merkzaamheid der reizigers door Napels tot zich getrokken. Deeze lieden hebben zich , vooral in den tegenwoordigen oorlog in Italaen , to merkwaardig ge .
maakt (*), dan dat zy niet een nader onderzoek zouden verdienen ; to miser, nadien men ze gemeenlyk
als bedelaars be chouwt , en hun byzondere toe tand,
then zy als een eigen corporatie, en in zeker r~pzicht
als een latus in /late hebben , niet overal bekend is .
Het zyn lieden van een' laagen en armoedigen that,
die alle gemakken des levees met eene Stoicyn che onver chilligheid verachten ; die geen bezigheid , eigendom, wooning o levensonderhoud hebben, en ten uiterten armoedig zyn ; maar nogthans in een zekere verdeniging leeven, en in Napels , alwaar zy zich, volgens
de verzekering van ARCHENFIOLZ , alleen ophouden ,
een getal van niet minder dan 40,000 uitmaaken . Den
naam Lazaroni , o Lazzaroni , hebben zy ontleend
van den armen Lazarus , die naakt en hulpeloos voor
de deur van den onmedogenden ryken lag ; men noemt
ze ook potswyze Banchteri (Bankiers) , wyl ze des
nachts, by gebrek van bedden en herbergen, onder
voordaken en overdekte galeryen op banken laapen .
Schoon alien zich wel niet in deezen 'toe tand bevinden, is echter, over bet algemeen, hunne kleeding zeer
eenvoudig, legt en mors ig . Alleen de eestdagen maaken hiervan eene uitzondering . Alsdan ziet men ze ,
volgens bet bericht van SWINBURNE, in deszel s Reizerz

(*) In het Jaar 1792 gingen de Lazzaroni de Fran chen,
welke met een maguge Vloot voor Napels kruisten , en daar
cene landing wilden onderneemen , gewepend to keer,, waarvan ik voor een gedeelte ooggetuige geweest 'ben . Bet is
ook bekend, dat zy in hct begin van 't Jaar 1799, vereenigd met bet Landvolk rondsoin Napels , gepoogd hebben
hun Vaderland to verdedigtn, het Fran che Leger by Capua
aanvielen, en hetzeive het indringen in het Ryh van Napels
voet voor voet betwistten .
Gg S
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zen door de beide Sicilicn, zeer bout ver ierd , met eeia
geborduurd wambuis , met gevlamde kous en , en met
gespen van buitengewoone grootte op de choenen . De
Lazaroni van bet vrouwlyk ge lacht ver chynen ook op
eestdagen in haar gala, gelyk ze hot noemen ; dat is,
haar hair met een geele geweeven muts en met charlaken netten bedekt.
By dit alles zyn zy met hunnen toe land Diet alleen
zeer to vreden , maar denzelven ook zeer toegedaan .
Toen MORITZ, op zyne reis door Italien , zich to Na,
p els eenigen tyd ophield, woonde by in een huis, vo or
bet welk eene oort van vergaderplaats der Lazaronis
was ; by zag daar den gant chen dag uit zyn ven ler grysaards , mannen cn jongelingen, zich hal naakt in den
zonne chyn legeren, en deeze Philo ophen, gelyk by ze
noemt , icheenen hem het gebrek van tydverdry zoo
weinig to voelen, dat zy elkanderen niet eons tot eenig
pel aanzetten , maar halve dagen lang met de armen
overeenge lagen zaten, Itonden o lagen. N(~oit b e peur .
de by, dat bet gevoel van armoede en natktheid drukkend voor hun was . Zy jammerden Diet , zy klaagden
niet , maar kortswylden en lagchten onder malkanderen , en uit hun gelaat en gebaarden kon men Diets anders be luiten, dan dat zy bet good hadden .
Zekerlyk hee t de ongemeen groote vruchtbaarheid
van bet land, de heete lucht treek en de vadzigheid deeze
klas e van lieden voortgebragt . Een Lazarone verge .
noegt zich dikwer geduurende eenige weeken om lechts
van vruchten to leeven, welke de aarde aldaar zoo voor .
tre lyk en overvloedig oplevert . In hunne geringe be4
hoe te is een kleine winst , welke zy op zeer ondercheiden manieren verkrygen, toereikend . Alen gebruikt
hen voor daghuurders, dragers, bood chaploopers, enz,
en zy zyn met een geringe belooning to vreden . -let
is, volgens SWINBURNE, onwaar, dat ze , gelyk ommigen beweeren , hun leven vol lrekt in de open lucht
doorbrengen , en 's winters en 's zomers, welk weder
bet ook zyn mag, op traat laapen . In den zomer is
zulks to Napels zeer aangenaam ; maar in den winter
zou geen bond bet gutir weer uithouden , Diet zoo zeer
wegens de koude, als wel cm de nattigheid, die in den
regentyd veroorzaakt wordt door de geweldige plasregens, welke gewoonlyk ver cheiden weeken agter elkatder duuren . In deezen regentyd neemen de meesten
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hunne toevlugt tot de onderaard che holen onder Capo
di monte .
Het lpreekwoord , armoede leert veel kwaad , geldt
gelukkiglyk Diet by de Lazaroni . Zy tounen byna
nitt de mintte losbandigheid , choon hunne talryke
menigte hen daartoe ligt kon veileiden ; zy zyn, inte,
gendeel, demoedig, verdragende met geduld de verachting en beledigingen, die hen van bet ander gepeupel worden aangedaan ; bet Been zeer gelukkig is ;
,, want," zegt ARCHENHOLZ , „ indien dit ligchaam
telkens een ieder van deszel s leden wilde be chermen
en wreeken, zou Napels een moordkuil worden ." Met
lunnen toe tand Diet alleen wel to vreden, maar denzeiven ook toe?edaan zynde, henyden zy bet beter lot
der aanzienlyken geenszins ; zy plegen geen ongeiegeldheden, zy leelen en rooven Diet . Ninimer namen zy
deel aan de misdaaden, teethe in Napels gepleegd wierden . Zy geven de armoede den voorrar g boven den
rykdom ; en daar armoede en ellende twee zeer verchillende zaaken zyn, mag men deeze eerlyke, guede
en in menig opzicht achtingwaardige men chen wel
arm, maar Diet ellendig noemen, en dezelve Diet plaaten in die laage klaslen van gepeupel, welke bet
chuim der natie uitmaak ;;n, en uit dieven en chelmen
be taan .
Do Lazaroni hebben altyd een Opperhoo d, waaraan
bet Hu
teeds achting beweezen hebben . Aan dit Opperhoo d is opgedragen, om bet yolk
eenig aanzien to ver cha hen, en to verhinderen, dat
aan hetzelve geen onrecht gedaan worde . 'Er is Dog
geen ' voorbeeld van , dat zich een van deeze Opperhoo den ooit hee t laaten omkoopen . By een' op tand
wordt bun Opperhoold een veel beduidend pei oon ;
alles verzamelt zich dan rondsom hem . In dergelyke
gevallen bly t 'er voor het Ho
den een' o
Lazaroni bemind is en in een reuk van heiligheid taat,
to betaalen ; deezen gelukt bet altyd, de woede van
het yolk to bedaaren . De Lazaroni hebben hunne byzondere wetten . Zy vergaderen zoo vaak bet hen belie t , en de Regeering laat dit gerust toe . Het zou
ook Diet raadzaam zyn, om hen tot eene laa che gehoorzaamheid to willen dwingen . Hun Hoo d hee t o
7vne A es ori (Byzitters), en is in de daad een TribuG g 4
nus
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nus plebis (Gemeensman) ; o choon by geen ambtsklee •

ding draagt en geen ly wacht hee t, echter laat by zich
toch van zoo veele zyner medebroederen vergezellen,
als by meent noodig to hebben . Hy hee t het recht,
om can don Koning en deszel s Ministers voor tellen
to doen. By zekere plegtjgheden aan bet Ho hee t
by zyne be temde plaats . Hy woont bet trekken van
bet Lotto, eenige Kerklyke plegtigheden 6n alle eesten ten Hove by, zonder op zyne kleederen een on .
der cheidend merkteken to dragen ; maar wordt desniettegen taande altyd geeerd.
Want 40,000 mannen ,
waarby zich, in geval van nood, nog de chippers, de
vis chers van Chiaga, en - gelyk men voorleden jaar
gezien hee t - al bet janhagel voegen, taan hem ten
dien te. Wanneer de Koningin in de kraam komt ,
zenden de Lazaroni hun Opperhoo d, onder goed ge.
leide, naar bet Ho , om zich to overtuigen , dat bet
Kind van bet gewenschte ge lacht is ; men reikt hem
hetzelve over ; by kuscht bet , vertoont het aan bet
yolk, en doet daarby eene redenvoering, waarin echte
wel preekenheid doortraalt ; want de Lazaroni preeken, over bet geheel genomen, zeer goed en met orde, maar altyd in hun Koeter-Italiaansch, en met veel
gebaarden .
H.
EYZONDERHEDEN, BETREFFENHE DE CANARISCh4
EILANDEN, HET LICHTEN VAN HET ZEEWATER, EN EEN GEMAKLYK MIDDEL ,
OM BEDORVEN ZEEWATER WEDEROM
DRINKBAAR TE MAAKEN . Door
LA BILLARDIeRE .

it de vlakte van Teneri e komt men, niet zonder
. moeite, op den top van den Vulcaan . De weg is
U
zeer one en, en loopt overal over cherpe teenen . On-

gemeen groote blokken van bergen zyn als op elkande .
ren ge lapeld, eer men aan den voet van den zomwylen brandenden kegel komt . De laat te heester, wellce
men , in bet opklimmen , ontmoet , is eene zoort van
Brem ; doch eene tedere zoort van viooltjes , met
langwerpige getande blaadjes , wordt nog veel boo .
ger
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ger gevonden , en zel s byna tot aan den top des
l ergs.
De top der Piek eindigt met een breeden rand, die
naar bet Noordoosten bet hoogst is, terwyl men, aan
den Zuidwestkant, eene groote laagte be peurt, denkelyk veroorzaakt door bet inlorten van den grond . Ten
tyde deezer Reize was de Vulcaan geheel in tiltand ;
eenige enge gaten, naby den top, uitgezonderd, uit welke, met een gedruis als van een zwerm byen , een damp
wierd uitgedreeven, die den Thermometer orlgeveer tot
de hoogte van kookend water deed klimmen . Wanneer
de bergtop, geduurende den winter , met neeuw bedekt wordt , verdwynt dezelve ras in den omtrek deed
zer heete openingen . Voorts zyn dezelve van binnen
vercierd met choone, veelal zeer geregelde, zwavelcry tallen : terwyl bet zwavelzuur , 't geen met den waterdamp door deeze gaten wordt uitgedreeven , eene
zonderlinge werking hee t, op de in het rond ver preide vulcani che produden, die te ens , door bet vogt
be proeid, de gedaante aanneemen van eene witte, tot
bet bereiden van yn vaatwerk zeer ge chikte , kley .
Ook doet de werking van bet zwavelzuur op de vulcani che voortbrengzels cen aluinachtig zout gebooren worden, 't welk , in de gedaante van zeer yne naalden,
over bet aardryk ver preid is .
Onder bet beklimmen van den bergtop be peurde de
Reiziger een ver chynzel,'t geen by voorheen meermaalen had waargenomen op de hooge bergen van Kesroan
in Klein A ie . Hy zag den geheelen omtrek van zyn
lichaam, met de choon te klturen van den Regenboog,
a ge childerd op de wolken, die beneden hem, tegen
over de zonnettraalen , dreeven . Dit ver chynzel onttaat uit de ontbinding der zonnettraalen in de oor pronglyke hoo dkleuren , in hunnen loop, langs de oppervlakte der lichaamen, die zy ontmoeten (*).
De
(*) Zeven jaaren na dat de Canari che Piek door den Heer
ontbrandde deeze Vulcaan, na
geduurende twee en negentig jaaren geheel gezweegen to hebben, op nieuw, met groot gewe!d . aan den Zuidwestkant . In
de eer te dagen der uitber( ing telde then tot vy tten vuurmonden, die echter ras tot twaal wierden verminderd, en na verloop van cene maand , waren 'er maar twee meer over, die ge,
duurig troomen van Lava en van teenen uitbraakten.
Gg 5
LA BILLARDIeRE bezogt was,
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De bewooners van de Canari che Eilanden zyn zeer
yverige Catholiken : zo dat de kmders onzen Reiziger,
zel s dikwyls op t}raat . ondervroegen, o by van hunnen G , )dsdienst was . De ryke vrouwen gaan her op
de Fran che manier gekleed ; doch de overige dekken
Ware chouders met een grooten lap gro laken, die
eene zoort van choudermantel maakt, 't welk in eene
zo heete lucht treek zeer ongemaklyk moet zyn . Voorts
draagen zy een grooten zwarten hoed, om zich tegen 't
vermogen der zonne traalen to dekken . Door de vermenging der Europeaanen met' de inlanders, hebben zy eene
merkelyk bruine kleur bekomen , en zyn over 't algemeen gantsch niet choon .
De gedeelten der Canari che Eilanden , die tot den
Landbouw ge chikt zyn, brengen een grooten overvloed
voort van allerlei levensmiddelen . Men vindt hier alle
peul- en boomvruchten van Europa ; doch de Papayaen Dadelboomen , die hier in zommige tuinen voorko .
men, zyn enkel voorwerpen van lie hebbery , en worden
zelden geeeten .
Geduurende den tocht van de Canari che Eilanden
naar de Caap de Goede Hoop, had de Heer LA I ;ILLARDI(eRE
gelegenheid , om de lichtgevende Diertjes
waar to neemen, die eene der gewoontte oorzaaken zyn
van den vuurigen Mans , waarmede het Zeewater zomwylen chittert . Idet Schip was in de Gol van OpperGuinea , met doodtil weder, geduurende den gantchen dag ; dock met den avrmd wierd de lucht bedekt
met pikzwarte wolken, die een zwaar onweder dreigden .
Bet kwam hier echter niet toe ; maar, omtrent middernacht , kwam eene zeer uitgebreide kolom van licht
beneden deeze wolken to voor chyn, welke de oppervlakte des zeewaters begon to verlichten . In het eerst
zag men het licht alleen by treeken , en 'er bleeven
groote duistere plekken , tus chen de verlichte , over.
Ras ver preidde zich het licht, als een vuurig laken, over
de gant che Zee ;'tgeen echter niet tang dus voortduurde,
dewyl het zich eerlang bepaalde tot de punten der golden en der verdere oppcrvlakte des Oceaans , die door
de zeilende chepen, als anderzins, het meest in beweeging was ; alle welke plaatzen veel meer verlicht waren
clan naar gewoonte .
Orn iets naders aangaande de oorzaak van dat licht
to bepaalen, deed de Reiziger eenige vles en vullen met
dit
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dit lichtend water , en hetzelve door iltreerpapier gie .
ten . Het dus doorgezygde water was van alle licht ontbloot, terwyl de lichtende Diertjes op bet papier blee .
ven, en bevonden wierden kleine lymerige Diertjes to
zyn, van eene ronde gedaante , en ongeveer van eene
halve lyn middellyn . Wanneer die Diertjes wederoin in
bet water wierden geworpen, herkr°eg hetzelve zyn lichtgevend vermogen . „ Deeze proe (zegt de Schryvei)
heb ik dikwyis herhaald , op zeer ver chilienue a ttan .
den, doch altoos met bet zel de gevolg . Ondertus chen
zyn bet niet alleen deeze Diertjes, die bet vermogen
bezitten, om bet water lichtend to maaken, maar 'er
be laan ook ver cheidene zoorten van Krabben en van
groote lymerige Zeedieren, die zomwylen van den bo .
dem der Zee opryzen, om derzelver oppervlakte to verlichten."
Men weet, dat her water, aan board van cen Schip,
vooral in de heete Gewesten , op dezel de wyze door
beder words aangedaan , als in een til laand moeras .
De hoeveeiheid van brandende lucht, die zich alsdan
daarvan a cheidt , is ongemeen groot : zodanig , dat
men , zonder behoorlyke - voorzorgen gaande in eene
plaats, alwaar veele zodanige vaten liggen, in g root get
vaar zou geraaken van to ttkken . Doch daar deeze
lucht veel ligter is dan de lucht des dampkrings , en
daar dezelve niet zeer naauw met bet water vereen, d
is , kan men bet water zeer gemaklyk hiervan berc"oven, en hetzelve zyne oor pronglyke zuiveih ;id wedergeeven ; zynde bet tot dat erode voldoende, bet water
aan eene aanhoudende beweeging, geduurende cci quartiersuur, bloot to tellen . Aan boord van bet Schip v :n
den Reiziger was een werktuig, ten volien tot dit oogmerk
ge chtkt ; to weeten, eerie tob, die ongeveer een Oxhoold
vogt kon bevatten . Over dezelve wierd een kruis, met
een gat in bet midden doorboord , vastgemaakt, door
hetwelk eene yzeren as liep, die in bet middenpunt van
den bodem der tob een teunpunt had, en in derzelver
lengte met vier groote windvleugels voorzien was, door
middel van wel ke bet water in eene geweldige beweeging kon worden gebragt, wannecr, naamelyk, de yzeren as, door iniddel van een hand , 'atzel, met groove
nelheid wierd in 't rond gedraaid . Aartig was bet to
zien, hoe gemaklyk bet water, door deem kortduurende
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beweeging, van zyne brandbaare lucht wierd gezuiverd,
en daarentegcn wederom wierd voorzien met zo veel
dampkrpgslucht, als in goed drinkhaar water vereischt
wordt ; waardoor dit water, hoe linkend ook een oogen .
blik vroeQer, zo goed wierd, als bet risch te , dat
men kon ebegeeren .

UITTREKZEL EENER REIZE RONDSOM DE WERELD,
IN DE JAAREN MDCCLXXXV, MDCCLXXXV!,
IVIDCCLXXXVII EN MDCCLXXXVIII, DOOR
J . F . G . DE LA PeROUSE .
UITGEGEEVEN
VOLGENS BESLUIT DER NATIONAALE
VERGADERING VAN DEN 22 VAN
GRASMAAND 1791, DOOR M . L.
A . MILLET-MUREAU .

(Vervoig van bl . 399 .)
TVoor zommigen onzer Leezeren zal de voorbe chreeV vene Leevenswyze deezer Bekeerde Cali orniers ,
dat vertrouwen bunner huizen op eene luiting hunner
hutten met bet chuins tellen van een bos il:roo, vry
aartsvaderlyk voorkomen, als zy niet bedenken, dat 'er
geen huisraad in deeze wooningen gevonden words,
't welk voorwerpen aanbiedt om de begeerte gaande to
maakerl van den bewoonder der nabuurige hut . Deeze
Indraanen, verzekerd dat zy hun voedzel ten be temden
tyde krygen , hebben geene andere behoe te , dan kinderen to verwekken, die niet mis en kunnen even dom
en ver laa d to weezen als zy z,lven .
De Mannen, in deeze Christen - zendeling chappen
woonende, hebben aan bet Christendom veel meer opgeo erd dan de Vrouwen, omdat zy aan de Veelwyvery gewoon waren , en zel s om de Zusters van een
en bet zei de Gezin ten egt to neemen . De Vrouwen,
in tegendeel, hebben bet voordeel verkreegen van de
ombelzingen van ednen Man alleen to genieten . Ik erken , egter , dat ilt , niettegen laande bet een l:emmig
berigt der Zendelingen van deeze voorgewende Veelwyvery , niet kan begrypen, hoe dit een vast doorgaand
gebruik by een wild yolk hee t kunnen zyn ; want bet
ge .
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getal der Vrouwen by dezelve vry gelyk zynde aan dat
der Mannen , moet een gedwongen onthouding daarvan
bet gevolg vior veelen geweest zyn ; ten ware de hu .
welykstrouwe daar min tipt is in agt genomen, dan in
de Zendeling chappen , waar de Kloosterbroeders zich
als wagters voor de kuischheid der Vrouwen ge teld
hebben . Een uur naa het ontbyt draagen zy zorg om
de Vrouwen, wier Mannen a weezig zyn, op to luiten,
gelyk ook de jonge Dopers, die boven de negen jaaren
zyn, en worden deeze geduurende den, dag toevertrouwj
aan bet opzigt van oude Vrouwen . Zo veele voorzorgen zyn egter ongenoegzaam , en wy hebben Mannen
in den tok en Vrouwen in ketenen gezien , omdat zy
de waakzaatnheid deezer Oppasters, die niet cherp genoeg toezagen, ontdooken geweest waren .
De bekeerde Indiaanen hebben alle de oude gewoonten behouden, welke hunne nieuwe Godsdienstbelydenis
bun niet ontzegt ; zy hebben dezel de hutten , dezel de
pelen, dezel de kleeding . De Heeding der ryk ten on .
der de Mannen be taat in een mantel van Ottervellen,
die de lendenen bedekt, en beneden de lie chen hangt :
de arm ten hebben ilegts een linnen doek , hun door de
Zendelingen ge chonken , om hunne naakthcid to dek .
ken , en een malle mantel van Konynen - vellen hangt
bun over de ichouders , met een touw onder de kin
vastgemaakt ; bet hoo d, en de rest des lichaams, is vol .
trekt naakt ; eenigen hunner hebben nogthans hoeden
van troo op, vry net gevlogten .
Een mantel van beestenvellen, legt toebereid, maakt
der Vrouwen kleeding uit : die in de Zendeling chappen woonen , hebben de gewoonte van een klein ly .
rokje met mouwen to draagen ; dit is haar ednige op .
chik, met een kleinen voor choot van riet, en een rok
van harten - leder , welke haare agterdeelen bedekt en
tot bet midden der beenen hangt . De jonge Meisjes,
beneden de negen jaa;,en , hebben enkel een gordel om
den middel ; de Kinderen van de andere Sexe loopen
geheel naakt .
Het hair der Mannen en Vrouwen is tot op vier o
vy duimen van den wortel a ge needen . De Indiaanen
van de Rancheries (*), die Been chaaren hebben, verrig(*) Rancheries is de naam van de wooningen der Ona
hanglyke Indiaanen.
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rigten deeze bewerking , door het tot die hoogte o to
branden . Zy hebben ook de gewoonte om hunne lichaamen rood to verwen , en met een zwarte kleur to betryken als zy in den rouw zyn . De Zendelingen hebben deeze eerstgemelde wyze van zich to be childeren
verboden ; maar zich genoodzaakt gevonden de andere
to gedoogen, dewyl dit Volk aan hunne vrienden zeer
naauw verknogt is . Zy torten traanen, wanneer derzel
ver naagedagtenis voor hunnen geest wordt opgeroepen,
choon zy dezelven langen tyd geleden verlooren heb .
ben ; en zel s wanneer remand toevallig onvoorzigtig
die naamen noemt, agten zy zich beledigd . De banden
van Bloedverwant chap zyn by hun minder terk dan
die van Vriend chap . De Kinderen erkennen naauwlyks hunne Vaders ; zy verlaaten diens hut, zo ras zy
in taat zvn om voor hun eigen leevensonderhoud to zorgen ; maar zy behouden eene veel langduuriger verknogtheid aan de Moeders , die hun, met eene uit teekende
tederhartigheid, opvoeden, en nimmer laan, dan wanneer zy blooharri ;heid ontwaaren in de kleine kindergevegten met hunre jaar- en peelgenooten .
De oude Mannen in de Rancheries, die niet larger
in taat zyn om ter jagt to gaan , worden onderhouden
op kosten van het geheele Dorp, en men draagt hun
doorgaans vry groote hoogagting toe . De ona hanglyke Indaaanen vinden zich dikwyls in oorlog ; doch de
vrees voor de Spanjaarden doet hun de Zendeling chappen ontzien, en dit is mis chien geen der min te oorzaaken van de verineerdering der Christen-buurten . -Hun wapentuig betl:aat in een boo :r en pylen met een
gepunten (teen , vry kun tig bearbeid . Deeze boogen
zyn van bout ; de pees be taat uit gevlogte os enzenuwen , en is veel becer dan die der Inwoonderen vary
Port de Francais .
Wy werden verzekerd, dat zy nimmer hunne gevangenen opaten , noch ook hunne vyanden , op bet lag .
veld gedood ; dat zy niettemin, de overwinning behaald, en eenigen op het lagveld nederge laagen hebbetide, van de Hoo den , o Mannen die groote dapperheid hadden doers blyken, eenige 'ukjes ten lyve loe .
gen ; min tot een teken van haat o uit wraakzugt ,
dan als een eerbetoon aan hunnen moed , en in de
voile verzekering, dat dit voedzel zou trekken om ook
hun hart met moed to vervullen . Zy neemen de bekke .
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keneelen der overwonnenen a , even als in Canada, en
haalen bun de oogen uit, en bezitten de kunst o :n dezelve tegen beder to behoeden , en als heerlyke zegete .
kens hunner overwinninge wel zorgvuldig to bewaaren.
Hunne gewuonte is , de dooden to verbranden , en de
asch op hunne Morais to brengtn .
Twee Spelen zyn by bun in zwang, aan welken zy
al hun ledigen tyd bel eedL n . Het eer le, by bun Toker ia geheeten , be laat in bet werpen van een mallen
hoep , van drie duimen over 't kt uis , op een vierkRnt
vlak, 't welk de ruimte be laat van tien vierkante rue .
den, zonder gras, en met een heining a ge looten . Ieder der twee peelderen hee t een roede in de hand ,
van de grootte eens gewoonen wandel toks, vy voeten
lang ; zy tragten deezen tuk to teeken in den hoep,
terwyl dezelve in beweeging is ; als bun dig gelukt ,
winnen zy twee treeples ; wanneer de hoep enkel op
bun tok hangen bly t , een ; ctrie treepjes to krygen
is winst. Dit eel gee t eene terke beweeging , dewyl de hoep o de tok in eene geduurige beweeging is .
Het andere Spel, Tous i genaamd, is gemaklyker ; zy
peelen bet met vier per oonen , twee aan elke zyde
elk verbergt op zyne beurt eon tukje bouts in zyne
handen ; terwyl de peelmakker duizenderlei gebaaren
maakt , om de oogen van party at to trekken . Het is
voor de om tanders zeer aartig to zien , hoe zy, tegen
over elkander gezeten, de diep te tilzwygenheid bewaa.
ren , wagtende op de gelaatsveranderingen en de,geringte omttandigheden , welke hun kunnen dienen om
de hand to ontdekken, waarin zich het 1tukje hout bevindt : zy winnen o verliezen een treepje, naar gelange
zy raaden o nit raaden ; die winnen, hebben 't rent
om bet houtje op hunne beurt to ver chuilen ; vy
treepjes moeten 'er gewonnen worden , en 't geen verpeeld words be taat meestentyds in koraalen . By de
Indiaanen peelt men in deezer voege om
ona hanlyke
g
bet genot der vrouwe.
De ona hanglyke Iridiaanen hebben geen kennis van
Gon o van eenen Toekomenden Staat, uitgezonderd by
eenige der Zuidlyk te Natien , die , vbur de komst der
Zendelingen, bet Paradys in 't midden van de Zee lelden , waar de Gelukzahgen eene koelte en risheid genooten, die zy nimmer maaken in hun brandend zand ;
de
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de Hat plaat ten zy in de diep(te holen van het ge .
bergte .
De Zendelingen , in gevolge hunner vooroordeelen ,
en mis chien volgens hunne eigene ondervinding , overtuigd, dat bet zedelyk vermogen deezer lieden zeer gering en bezwalkt is, houden dit voor eene genoegzaame
reden om hun teeds als kinderen to behandelen . Zy
laaten ilegts cen klein getal tot de gemeen chap der
Kerke ten vollen toe ; deezen zyn de eer te vernu ten
in de volkplanting, die, gelyk DESCARTES en NEWTON,
hunne eeuw zouden verlicht hebben , door hunne tyd .
genooten to leeren , dat tweemaal vier agt maakt ;
eene berekening, verre buiten bet bereik van bet groot .
tte aantal .
Hat plan , door deeze Zendelingen gevolgd, is by
lange na niet ge chikt om de Inwoonders deezer treeken uit hunnen taat van onkunde to redden ; alles is
ingerigt om hun de belooningen in een ander leeven
to doen erlangen ; en de algemeenst nuttige kun ten,
zel s die van Dorpsheelmeesters , worden order hun
niet beoe end . Veele kinderen terven aan breuken ,
door de geringte kunstbewerking gemaklyk to geneezen : onze Scheepsheelmeesters waren gelukkig genoeg
om een klein getal deezer to helpen, en hun bet aanleggen van windzelen to leeren .
Men maet bekennen , dat , indien de e uiten nict
lie hebbender o
tiger waren , dan de tegen .
woordige Zendelingen, zy ten min ten meer bekwaamheden bezaten . Het trotsch gebouw, 't welk zy in
Paragua eenmaal oprigtten, moet de groot te verwondering verwekken ; dan hun eerzugt en hunne vooroor .
deelen zullen altoos ten verwyt itrekken van dat tel .
zel van gemeen chap, zo trydig met de beginzelen van
be chaaving, maar al to laa sch gevolgd in alle de
Zendeling chappen in Cali ornia . Het be tuur, , daar
ingevoerd , is voor de Indiaanen weezenlyk eene zoge .
naamde Godsregeering . Zy gelooven, dat de Geestlyken, aan welken zy zich onderwerpen, eene onmiddelyke en dagelyk che Gemeen chap Met GOD hebben, en
dat zy deezen dagelyks op het Altaar doen nederdaa .
len . Onder begun tiging van dit denkbeeld , leeven de
Vaders bier met de groot te veiligheid to midden van
de Dorpen ; zy luiten zel s des nagts hunne deuren
uiet, terwyl zy laapen, choon de ge chiedenis deezer
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zer Zendinge bet voorbeeld opievert van den dood la
eens nledezendelings . Dan bet is bekend, dat die moors
beet gevulg was van eene beweeging , veroorzaakt door
unvoorzigugheid ; want dood lag is een misdry , zeer
zeldzaam zel s ond~-r de ona hanglyke Wilden : by hun
wordt dezelve egter alleen met algemeene veragtmg gelra t ; maar indien remand ncuvelt odder de lagen
van ver cheide per bonen, veronaer telt men dat by dit
lot ver .tiend hebbe, dewyl by den haat van zo veelen
op zich gelaaden hee t .
No :rd-Cali ornia, de Noordlyk te Vastigheid, waarin
.9t . Francis gevonden wordt, lilt op de Rreedte van
37', jli , en hee t, naar net gevoelen des Gouverneurs
van Menterey,, geene andere grenzen dan die van ~1meo•t ca ; en ooze Scilepen , zo veri e opgevaaren als de
Yer" Saint Elaas , hebben de eindpaalen daarvan niet
bereikt . --- By de beweegredenen van Godsdienst,
die oor pronglyk de Spa, jr'arelen aanzetten om zo groo .
rte ommen to koste to teggen tot in!tandhouding der
Zendcling chappen en Pre idencies, komen tegenwoordig
de magtiie beweegredenen van Staat, welke de aandagt
des Ryksbe tuurs zullen wenden tot dat winstbelnovend
gedeelte van America , waar de Ottervellen zo alge .
meen zyn als op de Jleutiaan che Eilanden, en die
der andere Zeecn, door de Rus en terk hevaaren .
Wy vonden to Monterey eeu St , aan cken Commis a .
ris, VINCENT VASSADERE Y VEGA geheeten ; by hadt
hevelen aan den Gouverneur overgehragt, om alle de
Otterhuiden , van zyne tien Zendeling chappen en vier
Pre rdencies , to verzamelen ; dewyl Let Gouvernement
den handel in dezelve, by uit luittng . zich voorbehouden hadt . De Heer FAGES verzekerde my , dat by
jaarlyks twintigduizend Otterhuiden kon leeveren ; met
byvoeging, dat, indien de h indel op China de verkoop
van dertigduizend niogt vordeten, twee o drie Vastigheden ten Noorden van St . Francis hem welhaast in
taat zouden tellen om dien Handel ten voordeele zyns
Volks to dryven .
Het is met wcinig to bevreemden , dat de Spanjaarden, Landen bez ;rtcndc zo nahv , en ?o veel gemeenchaps hebnende tusi ien Mcnilla en China, tot heden
toe, onkundig gebleeven zyn van de waarde deezer Pel •
teryen .
't Is aan den Capitein COOK en de uircave zyner
u
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Reizen, dat de Spanjaarden deeze kundigheid hebben
dank to weeten , zu zeer met hun belang trookende,
en welke voortaan de ryk te wintlen zal opbrengen . In
deezer voege hee t die groote Man gereisd ten algemeerien beste der Volken , en zyne eigene Natie behoudt alleen de eer der onderneeminge, en die van den
grond lag gelegd to hebben .
De Otter is een Dier van beiderlei leeven,, zo algemeen langs de geheele Westkust van America van den
2 ;° tot den 6o° , als de Zeehonden in HudJons Baay
en op de Kust van Labrador . De Indiaanen, aie geen
zo goede Zeelieden zyn ais de E ryuimaux, en wier vaar~
tuigen to Monterey legts van riet (*) waren, vangen de
Otters op bet land in trikken , o laan dezelve dood
met zwaare tokken, als zy dezelve op een a t}and van
bet trand aantre en : ten deezen einde houden zy zich
2gter de rotzen verborgen ; want dit Dier ver chrikt op
bet min le geluid, en begee t zich onmiddelyk to water . Ten ware vobr bet thans loopende, was een Otterbuid niet meer waardig dan twee Hazenvellen : de Span-,
jaarden dagten nooit, dat 'er zo veel vraags na zou
weezen ; zy hadden ze na Europa gezonden . ; Mexico
was een to heete lugt treek , om to verondertellen , dat
die Peltery 'er eenige waarde zou hebben .
Ik ben van begrip , dat, binnen bet verloop van weinige jaaren, eene groote verandering zal plaats grypen
in den Handel der Rus en to Kiatcha , uit de bezwaarlykheid, welke zy zullen ondervinden in weder tand to
bieden aan zulk eene mededinging . De vergelyking ,
door my gemaakt , tus chen de Ottervellen van Monterey en die van Port de Francais , doet my be luiten,
dat de Huiden van bet Zuiden de mintie zyn ; doch
bet ver chil is zo gering , dat ik 'er Diet zeker in gaa,
en twy el, o dit onder cheid in den prys tien ten honderd zal bedraagen . Het is bykans zeker, dat de nieuwe Handelmaat chappy to Manilla tragten zal lien
in eigen han,len to krygen ; en zou dit eene allergeluklig te zaak voor de Rus en weezen , dewyl bet de ei .
gen
(~) De Inwoonders van het Banaal van St . Babe en
St . Diego hebben houten Canoes , ~,ebouwd op bykans dezel de wyze ais d'e der LewoonderLn van Alo;vea ; doch zonder
uitleggers ten tteun op zyde.
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gen aart is van alle door uit luiting bevoorregte Handelgenoot chappen, dat dezelve . in eene zeer groote maate, alle takken vain vlytbetoon knotten ; aan welken de
vrye Handel alleen den bloei kan geeven, voor welken
zy vatbaar zyn .
Op den vierentwintig ten van Her stmaand 1786 ver .
lieten onze Reizigers Monterey en de Kust van Ameri. Zy hielden Z . W . aan, tot dat zy in de Pas aatca
winden kwamen , en Eleven jen toen na China ; zonder
eenig ander land , behalven twee Eilanden van weinig
beduidenis, . aan to tre im .
Den tweeden van Louwmaand des Jars 1787 ankerden de Zeereizigers op de Reed-, van Macao. De ontrnoeting aldaar, en de be chryving dier Plaatze, is zo
nut als onderhoudtnd ; waarorn wy bet Reisberigt bykans --heel zullen volgen .
De Chinee en , die ons gelootst madden na Macao,
weigerden ons to brengen tot de ankerplaats van "L'ypa ;
zy betoonden de groot te dri t om met hunne bootee
weg to gaan ; en wy onrdekten na .lerhand, dat de Mandaryn van M',c;io van iecier hunner de hel t van het
untvangene I )o*sr eld in dit geval zou gevorderd heb •
ben . Deere curt van a kneevelingen worden veelak
voora gegaan door ver ch ; .de harde tra opleggingerr.
Dit V o lk , wel .,s Wetten men in Europa zo zeer
roemt, is rms chien bet ongelukkig(}e, bet hezwaardtte
Cn eigendnokclykst l e luuriilIe van agile Volken op den
aardhodem ; althans , indien men over bet Chcnee che
R'ykshe tuur m •i a o,ordeelen naar bet Despotismus des
edandaryns van Macao .
Het zeer nevn'utig weder verhinderde ons de Stad
to ontdei,k •u n . Met den middag begon de lugt op to
hlaaret. ; wy krcegen de Stad in 't gezigt . Dezlvgd
naderd zynde, vaardigde ik een boot na den wal a ,
onder bevel van den [-leer BOUTIN , om den Gouverneur to vcrwittigen van onze aankemst en voorneemen
cm eenigen tyd daar tier reede to vertoe •, en, ten etude
onze Schehen naa to zi-n en ons Scheepsvolk to verDe l-c", 1ERNARDO ALLX1S DE LEMOS,
ris tn .
GJuverneur vm
„tvcng de .zen O icier op de
verpligtvnd te wy%e ; by boot uns alien tiby tand a ,, n,
die in zyn vermto ;en z,)u cv,:ezen , en zondt onmiddelyk een
nan boord , on ons op cie
ankerpiaats van :L' a to hr°ngen . Met het aanbreekcn
T s In n
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van den anderen dap, gingen wy onder zeil . 's Mor.
gens ten acht uuren bevonuen wy ons op drie en een
hal vadem water, modderigen grond . De Stad Macao
Madden wy ten Noordwesten .
Wy lieten bet anker vallen naast een Fransch Fluitchip onder bevel van den Heer RICHERr , Fransch
Vlag-o icier ; bet kwam van Manilla, dour de Heerett
D'ENTRECASTEAUX en COS IGNY be temd om op de
Oostkust to kruis en , en onze Koopvaardy to be cher •
men, Wy hadden toen eindelyk, naa bet verloop van
achttien nraanden, bet -en-,L-en van niet alleen Land,
genoosen , maar oak kcnnisien en makkers to untmoeten . De Heer DE RicHi.RY heat 's avonds to vooren
den Ma?,y .I /i'i. Loots veigezeld , en ons een ruimen
voorra-,.d van vrugten , niuesletuiden , versch vleesch ,
en, met een woord, alles a .:n,,.ebragt, 't geen b y kon
denken dat aangenaam zou weezen aan Zeeheden, naa
Onze blykbaar goede ttaat
2o lang eenen zeetocht .
van gezondheid cheen hem to verwondeten . Hy on,
derrigtte ons wegens den taatkundigen toeitand in Eu,
ropa, die zints ons vertrek uit Frankryk stet veel veranderd was. Doch alle zyne na peuringen , to Macao
gedaan, om to ontdekken welk chip daar gekomen was
met Brieven voor ons , waren vrugtloos geweest , en
bet was meer dan waar chynlyk, dat gees brie , voor
ons betemd, in China was aangekomen ; bet inertlyk
denkbeeld kwarn by ons op, dat wy vergeeten zouden
weezen by onze Landlieden en Vrienden . Ongelukkige
om tandigheden maaken zomwylen de menichen onregt .
vaardig . De Brieven, welker gems ons zo zeer i'peet,
badden kunnen medegegeeven zyn aan een Schip der
Compagnie, 't welk van den koers was a geraakt. Het
daar mede gezeilde was dit jaar alleen aangekomen, en
de Capitein hadt berigt , dat bet groot te gedeelte van
bet geld en alle de Biieven gezonden wares met bet
andere chip . Mis chien bedroe den wy ons meer dan
de Kooplieden, over bet ongun tige weder, 't welk de
aankomst ran dit chip beset hadt ; en wy konden niet
nalaaten, tot onzen ipyt, op to merizen, dat van negenen . twintig Enge/ Nx, vyi • Ho/laiad che, twee Dedn che,
Ecn Zwecdsch en twee Fran che ., chepen, bet tenige,
't welk den kaers gernist hadt, van onze Natie was .
N~ardeiraal da E! ^~/'~'rn ! ,,e ,, berrihebbei ell np over
:~ °n r •. .t eve1 r~u vin iJ n pan l\?irren
hunne
e' zr

}tONDSOM LF WERELD,

40

by de Levaard op~;ewiegd , ko,rt zulk een ongeval

bun zeldzaain over ; en vwanneer zy, to laat in de Chinee che Zeeen kornend, . , bevinden dat de Noordoost
Pas aatwind hee t beginnen to waaijen, zoeken zy met
moeite deezen tegen lag to boven to kotnen ; zy zeilen
doorgaans O ostwaards na de Philippyne-Eilanden ; en
Noordwaards aanhoulende in die zee , die veel ruimer
is, en waar minder iroom gnat , komen zy 'er weder
in, ten zuiden van de Bashee-Eilanden, zoeken bet land
van Piedra Blanc% , en zeilen , gelyk wy deeden, ten
noorden van de Groote Lamma. Wy zagen een En .
gelsch Schip aankornen, 't welk, naa deezen koers gevolgd to hebben , Lien dagen hater dan wy to Macao
ten anker kwam, en onmiddelyk daarop na Canton levende (*) .
Myne cerae zorg, naa bet ankeren der Schepen, was
aan land to gaan , vergezeld van den Heer DE LANGLE , om den Gouverneur dank to zeggen voor de
verpligtende wyze, op wellce by den Heer BOUTIN
ontvangen hadt , en hem verlo to vraagen om aan
trand to mogen gaan tot bet oprig en van een Ob ervatorie, en rust to tchenken aan den Heer DAGELET, die
zeer vermocid was van de Zeereis , als mede aan den
Beer ROLLIN , onze Chirurgyn-Major , die , naa alle
moeite aangewend to hebben om onze gezondheid te be .
waaren en cheepsziekten a to weeren, bykans bezweek
voor de reisvermoeienis en , en bet bezwaarlyk gene
week langer zou hebben kunnen uithouden .
De Heer DE LEMOS ontving ons als o wy Land .
genooten waren . Elke gunstbetooning, wellce wy verzogten , werd ons toege taan , met eene belee dheid,
zo verpligtende, dat geene taal woorden hee t om dezelve uit to drukken . Ily boodt ors zyn huis ten verblyve aan, en, dewyl by geen Fransch prak, diende
zyne Vrouw , eene j .- , nge Portugee chc van Lis abon ,
hem tot tolk . By antwoorden van haaren Egtgenoot
voegde zy beminnelykheid en bevalligheid van zich
zel( ) De Heer n'ENTRECASTEAUX deedt , in den Jaare 77,97,
eene Reis van Isle de France na China, tegen ceu Pas aatwind
wor lelende ; by doorkruiste gedeelten van de Zee, meess
onbekend , ontdekte eenige klippen en droogten , op geen'd
1 aart getnerkt. FRANSCHE UITCEEVER .
Hh3
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zelve , en d,t in zulk eene maate , dat Reizigers zich
niet wel kunnen voor lellen , bet zodanig in de voornaam le Steden van Europa to zullen ontmoeten .
Dunna MARIA DE SALDAINGA was, twaal jaaren geleden, aan den Heer DE LEMOS to Goa getrouwd ; en
vry kort naa bet voltrekken diens huwelyks, kwam ik
to Goa, toen ten tyde bevelvoerende over bet Fluit chip
Zy was zo vriendlyk om my dit voorval
La Seine .
to hermneren , my bylange niet vergeeten ; 'er zeer
verpligtend byvoegende, dat ik haar oude kennis was .
Hier 'p riep zy alle haare kinderen, met betuiging, dat
zy zich dus van dezelve omringd altoos aan haare Vrien .
den vertoonde ; dat zy 'er grouts op was van derzelver
Moeder to weezen, welken trots zy verzogt dat wy ten
goede zouden houden , dewyl zy be 1ooten hadt kennis
met ons to maaken met alle haare zwakheden .
De
wereld kan geene chooner ichildery opleveren dan de
choonlte Kinderen rondsom de bemmnelyk le Moeder,
wier zagtaartigheid van zeden zich uit preidde over al .
les wat haar omringde.
Welhaast werden 'wy verzekerd, dat zy by haare be .
koorelykheid en byzondere deugden een vast charater
en verheven geest voegde ; dat in ver cheide netelige
gevailen, waarin de Heer DE LEMOS zich met de Chinee) nu en dan ingewikkeld vondt, Mevrouw DE LEbros haaren Man onderileund en ge lerkt hadt in zyne
edelaartige denkwyze ; dat zy beiden onwankelbaar in
bet begrip londen,dat zy niet, gelyk hunne Voorzaaten,
de Eer van hunne Natie aan eenig belang, welk ook,
behoorden op to o eren .
Des Heeren DE LEMOS
be luur to Goa zou voor die Voikplanting een uittteekend tydperk geweest zyn, indien bet Ryksbewind hadt
kunnen goedvinden hem een langer tyd dan die van
drie jaaren op then post to laaten, en tyd gegeeven om
de Chinee en to gewennen tot een tegenweer, waarvan
zy , meer dan eene eeuw herwaards , alien denkbeeld
verlooren hebben .
('t Yervolg hiernaa .)
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(*),

Keizer van China, Noord-

en Oost-Tartaryen, enz .

grondlegging des Keizerryks tot op de regerende
die bet zich niet tot
to eerbiedigen , en bet
cene w t gemaakt hee
voorbeeld zyner voorouderen to volgen .
Volgens deze wet , die de grondllag van ieder goed be tuur
is, is de voornaamtte pligt van een Keiz_ r ,de orde , de krede
en den overvloed in let Rvk to handhaven, zonder ophouden
to waken,om apes van zyne onder ;aanen to verwyderen, tat
bun gekuk en genuegen zou kunnen toren , de vicemdelingen met goedhetd to behandelen, een wederzydach verdrag met
andere Natien to onderhouden, en met hen de rykdommen to
genieten, die de vier Zeeen bevattcn. Gelukkig de Worst,
die van dezen heiligen pligt den on chendbaaren regel van zyn
gedrag m,iakt!
Wat my betre t, ik bereik thans bet negentig te jaar myns ou.
derdoms en bet 66n-en-zestigl'e myner regering . Het is geenszins aan myne zwakke deugd to wyten, dat ik zolattg gelee d
en geregeerd heb : (lit dubbel voorrecht ben ik verpligt aan
de be cheuming des Hemels en der darde , aan de guest van
den Geest, die alle ge lachten be chermt, en aan de zeldzaa .
me verdien ten myner voorouders .
Ik heb aandachtig de ge chiedenis der Monarchic doorge •
lezen, edert de legering van AOANG-TY, deizelvrr ttchter,
tot heden . 'Er zyn vierduizerd driehonderd en vyFtig jaaren
verlopen . Van de dri,.hondcrd-rtn Keizers , die den troop
gedurende deze drie-en-veertig eeuwen bekieed hebben, hee t
niet 66n het Ryk zolang geregeerd als ik . Ik verwachtte
zulk eene lange loopbaan met : toen ik bet twintig te laar
myns ouderdoms bercikt had , rekende ik niet op myn dertig
ie ;; ik dur de my niet vleijen met myn veertig te . Welk een
onder cheid, welk eene gunst dat de Hemel my ge paard hee t
tot het negentig te!
Wy lezen in den Chu-king, dat een lang leven , rykdom .
men , Itgchaamsllerkte , g,voegd by bedaardheid van geest,
lie de tot de deugd, en een zagte dood in een' hoogen ouderdom , de vournaamtle bronnen zyn des men chelyken ge .
luks :
de
linie, is 'er ge,n Keizer gewetst,
S edert
t, den liemel

(4) KArw.nv was de Zoon van c suN .TCnr, Stamvader der regerende
lime, genaamd TAI-TSING ; by hekk=m den troon in bet Jaar 5662,
volgens onze tydrekening, en reteerde 61 taaren . Het overage van zyn
)even is by gel eel Europa genoeg hekend ; ten anderen i , zyn Testi.
anent genoegzaam toereikende on, hem to dues hennen .
Hh4
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luks ! Waaruit men be luiten moet, dat zeer weinig mep cheil
gclukkig zyn ; want het is zeer zeldzaam, dat daze laat te
bron van geluk met de vier eerlten verednigd is . 1k tweet
nict, en kan niet voorzier, welke de laatite dag van myn leven zyn zal ; maar in den gevurderden ouderdum , waarin ik
ben, reken ik my ten toppunt van hat geluk . Meester van
ten magtig Ryk, bezit ik a118s wat de vier Zee€n bevatten,
die China omringen ; hoo d des huisgezi s , verzckeien myne
Zoonen en Kleinzoonen, die een Betal van honderdvy tig bee
dragen, my eene lange en chitterende nakoineling chap ; ten
anderen, geen ooilog, geene onlusten in myne Staaten ; van
bet eene einde des Ryks tot aan het andere genieten , myne
onderdaanen , ondeiworpen en getrouw , de volmaakt ie
vrede.
Wanneer ik nadenk over de gebeurtenis en myner regering,
zie ik niets dat myne gerustheid toien kin , en indien ik heden myn loopbaan eindigen moest, Ichynt het dat myn hart
volmaakt gerust zou zyn . Niemant is onkundig van de ka,
baalen verdeeldheden , listen en knevelaryen, die den Staat
ve londen en verontrustten, toen de Heinel my verkoos cm
dicn to regeren . 1k zou my de zondeilinge gebeurtenis en,
die zo gelukkig den taat drr zaaken veranderden, en my op
den nog waggelenden troon bevestigden, nice durven toelchry.
wen ; dock iK kan, zonder de zoet te vertroosting, de orde r
de vrede, den overvloed en de krygstucht pier zien, die in
den g,heeien omtrek rnyner uitgebreide Staaten heer chen .
Deze glorieryke omwenteling, ik beken het, hee t my veal
mocite en een' onbegrypiyken arbeid gekost . Op het voor,
beeld der Keizers der drie eer te linien , heb ik altoos eed
waakzeam oog gehouden op de vier deelen van het Ryk . De
partyichappen en oproeren verhe ten zich van alle kanten ,
ver heurden ieder oog, nblik myn hart , verwarden myne
denkbee ;den, tortten my in dodelyke ongerustheden , en lie .
ten my nacht noch dag rust . Welke tegen poeden heb ik
net moeten door taan ! wellte zorgen moeten aanwenden, en
welke hinderpaalen to boven komen !
Wanneer ix my aile de verlcgenheden to hiunen breng, alle
de ligchaamsvermoeiiingen , die ik doorge taan heb, dan ben ik
er verwonderd , dat de Keizers der vorige linen niet
suet
langer geregeeid hebben . Neen, hat is geenszins de overdaad
en de wellust , gelyk eenige ligtzinnige Historie chryvers beweTen , die behagen cheppen in zel s de onbe prokentte Keizers
to hekelen ; het is geenszins, zeg ik,de overdaad en de welJust, die hunne dagen verkortten ; het was bet ondraagly;; gewigt
der taatszorgen , de ona gebioken keten der mociten en nete .
ligheden der regering, die hun einde verhaast hehben : zy be.
zweken ouder den last des ltyks, gelyk de Tcbu-Ke LEANG bezweeli r
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~weelt

die zyne glorieryke loopbaan eindjg~e, uitgeput en
afgemJ~ door moeite en arbeid. (j VV ~t Zyl1 'er wdnig fiaats·
dWllaars, dlC het gedrag van dezen glOoten man pagen naar

te volge,1!
Een tt'il1ister neemt het be(l:cr c1.::r zlaken, en !egt zyn'
post ned;:;\" wannecr ltv \vti De Land, die hem aan den Vorst
hecht wederhoultt "hem fLchts zo!ang l1y Fer voor zyu'
dienst hetft ; zodra dcze he,n WJi;;t, ontdoet by zich van ZYI1'
post, verwydert zich van het !,ur, en keen in lict nlldden
zyns huisgez'll~ weder, alw'ar h)', lJev:y! v~n alk zor~ ell
bek"!1lmennJ:. bet een{)~:en heeft zyile t'L,dcrcn te omhe1zc!l ~
en zyne kleinz')onea te lb !e:1 , e,l, na een ;elukkig, zagt ell
aangena~m h ven, Zlei: h:: me. e~n r;eruH cog zyn !.i:Hlle
ocge;,bllk ra:lerel1.
Wat is het lot van eell' Keizer onderfcheiden! ZodTa h1
den lengel dc~ bctliers in banden genomen hecft, hoed:mig
Eyn gedrag ook zy, is het hem niet geoorlofd dim in vre,fide hallden ce geven ; zyn gcheele kveI! is 11echts een famenweefft! \'an zorgen. bei.ominer,ngen en arbeid.
Dat men de gefchiedenis \'an CIIUN en TV leze, en men zal
zien, dat dele beidc Keizers geen oogenblik hel roer ekr regering verlaten hcbben, dat zy zelven alle de belangen hUllner on.
tlerdaanen behartigden. dat zy Ilecbts voor hen lecfut:n, en dat
'l.y beidt:n gl;'ltol"ven z)'n. uitgeteerd door arbeiJ en vermoei.
jin~t:n, velre van het hof en bllnne maa,;(chap; de eL'ne t~
Z!anou. en de andere te Hoei-ki-kiel1. Dat men den 'T-kilig
raadplege, dat heitig boek:, wa:lI ill het goed en bet kWaa'l,
de dellgd en de ondeugd, zonder vernlomming ZYII b:oo'ge_
legd, en gefchetsl lIlet de ju;ste kleuren; men vin it 'er gt:en
trek \ an verwyt in, wegens het gedrag der Keizers.
Indedaad, nergens een rusrplallts :lebben, altoos in bewmme.
ring leven, zyne kracl}!.cn ui putten, zieda:lr het lot eli het
deel eens Keizers. Doco onder de gcel1tll, die den Staat lIlec
wysheid beftierd hebben, durf ik zeggen, zal men 'er geen
vinden, wiens regerilJg z) onru~tig geweest is a1s de my"c.
Het w:\s geenszins de ::.fgunst, de drift naar g!orie, noch
de heerschzllcht, die myn gellacht op den Lhineesrchen troon
pl:Iottle. Volgens de oneenigheid. die tus(chen de linie van de
MING en de lllyllC heersehte, had myn Vader hee reehe haar dell
oorlog te verklaren, en de onlllsten, die China te dier tyd verfchellt1en, maakten hem de overwinning gemaklyk: het was
zelfs het ge\'oelen zyr,er ministers en legerhoofden, dat hy zulk
felle (choone gelegenheid niet moest verliezen, om zich geclueht en. ontzlen by zvne 1l3buuren te maken; maar bedenkende
dat by tegen den wil de~ Hemals zon handelen, wanneer by
het Ryk a~11 eene linie o!ltroofde, die het federt byna drie eeu.
wen wettig bezeten had) \rederftond by allen aanzoek, en kon
niet

ongemeene
van de Koningen
tegen
bekwaamheden
de van
dwingelanJy
Oost-Tarta
, gelukt,
van
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Diet belluiten tot zulk eel uiter te over to pan . De onlusten ,
ondert,r chen , namen van dag tot dag in bet Ryk toe .
Y-zCHING was nicester van Pe ing ; de Keizer Tso .,G-TCH1NG
had z cii uit wanh )op veihangen . Het gant che Ryk, in ontroui g en omuelrenis, vektigde toen zyne oogen op myn'
VAr, en nietkte zyne hulp o
den ovcrweldiker . Getro en door de rampen dezer Natie,
die reeds tot den hoog len traad ee tegen waren , voldeed
myn Vader aan hair vtrzoek . Hy kwam in China, verdelgde
den weder panneling en zyn' i ;eheeten lanhang , en op de
bide Rein der Grooten en des Vo1i s wierd by Keizer vet .
Jdaard en al- zodani1, begroet .
Zyne eer le zorrt was, blyken van achttng to geven voor
den Keiz r TSONO-TCH :NG, d-or h in de laat te eer, over .
tenkom tig zyuen rang, to bewyzen, volg,~ns de gcwoonte van
bet Ryk .
Zo wy opklimmen tot de vorige linien, zullen wy zien,
dat HAN-lYO-TSOtr, Stamvader d_er linie van de HAN, lechts
een eenvouwdig arbeider was ; dat MING-TAI-TSOU, Stamvader
van de MING, als knecht gediend hee t in een klooster der
Bonzen ; tot, op bet einde der linie van de YUEN , de Generaal TCHING-YUENLEANG, aan bet hoo d van een magtig leger,
tot d, n troon was geraakt , die hem weidra ontweldigd wierd
door den Stamvader van de MING .
Myn gt la, ht tamt o
.
ryen , en nain bezit van den croon , door eene byzondere be ch-liking des Hemels, en met toe temmmg der Natie .
In ryden van onlusten en regeringloosheid , wanneer alles
in een' Staat in veiwarring is, wor ;t de geen, wien het, door
zyne wysheid, gezag o
aaarn de orde en de vrede to hertellen, daarvan altoos de
meester en wettige bezitter ; dit is uit de ge chtedeiuis get oeg
bekend . Geen mensch kan alleen door zyne krachten zich tot
de opptrimmagtige beltierine verhe en ; want het is de wil des
Hemels, die over de ceprers en kroonen be chikt. Hy, op wien
zyne kees valt, hee t nets van de men chen to chroinen ; inthen de Hemel hens cene langdurige en vreedzaame regertng
be lemt , aile men chelyke magt zou die met kunnen loren,
noch derzelvcr duurzaamheid verminderen .
Sints myne tederite kindschhtid heb ik de geleerdheid der
ouden en hedendaag ehen beoe cnd , en ik lien niet onkun .
dig van bet geen zy merkwaardigs en nuttigs leren in ieder
vak In den bloei myns Ievtns i on ik een' boog van hond ;.rdvy ;g ponden panntn , en eene pyl a chieten van dertien
pannen lang . Lege, s gebieden, ledLn helegei en , veld ld,,ea
levtren, zyn i •un ten, w.nir~n ik zeer bedrevcn was .
Ondertus chen, hoc'vJ ik een gioot kr„ •m ail ben, choon
;k
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ik opgevoed ben onder bet gedruis der wapenen, kan men
my niet verwyten, dat ik ouit de rechtcn pier billykheid en
der menschlykheid ge chonden heb . l k heb in myil garrtiehe
]even geen mensch onrechtvaardig doen letven ; zo ,k de Brie
Koningen heb doen omkoinen en het ge lacr.t van mo-?r: ult.
geroeid heb, ik was hunr,e docd en ira aan de veil,;h : .d
van den Staat ver chuldigd .
Wat den Keizerlyken chat betre t, lk heb din al<<urs aangemerkt als bet zweet en blo :d des colts ; ik h, .b '~i ' wk
nooit van bediend, dan tot onderhoud der lc ers , III Lyd Vila
oorlog, en tot onder land des volks, in tyd van horgei snood,
Nooit heb ik onnutre en overtollige uitgaven gedaan .
Men ga in de onder1Lherden pa'eizen, waarin ik huisve°t
als ik op rcis ben : men zal 'er Diets kostb jars , niets urt ;ezochts vinden in bet huis :a d noch in de ver iering , n . Tree
o twintig duizend 'ran zyn Iaarlyks toereikende, om deze
paleizen to ond,rhouden .
De verbetering der dy en kost
jaarlyks aan den Staat meer dan drie millioenen T aeis : d'erhalven kost hot onderhoud myner paleizen het hon erdite ge.
deelte niet van but a:e,n bet onderhoud der dyken Lost .
Heb ik gecn reuen cm gerust to zyn wegens bet oordeel ,
dat de Nakomeling chap over my z:.l vellen?
Eertyds bemagtigde LEANG-o .,-TY den noun door zyn' moed
en dapperheid . Den ouderdom van tachtig laaren be,elkt heb •
bende, wierd by onttroond door Iizr-RING, zyn Vas al, die
hem tus chen vier muuren luiten en van hunger lerven liet.
De Keizer SOUIV N-TY ge<aakte ook op den Croon zonder den
min ten tegen tard ; en door ecn' zonderlingen trek van
zwakhe+d in TCUUOI;G-TCI ING-KUNG , voorzag by nict , dat
zyn Zoon YA,vG-TY hem de ktoon en bet leven zou ontroven .
De beide Keizers hadden vroegtydig voorzor, en moetun
gebruiken tegen de heerschzucllt en de boosaaragheid dczer
chelmen . Een waakzaam oog ontdckt van veire de verbotgenlie amenrotting.
Voor my , tic ken myne onderdaanen : ik weet dat zy my
allcn zeer toegedaan zyn . l , nd-r de Prin(en, de Grooten, d-Ministers en de Mandarins, onder de SoIIaaten ui hit Volk,
zel s onder de Prin cn M OzGOU . i s nlemant , die geen belang
in my lelt, die my net gen gen is en die niet o;;rccht my con
]an,, ]even en dug rzaame regenng wen •c ht .
Hoe o:rd Ik ben, en Lhocn i1t tot mvvn laat le oogenh : k
nader, vcei ik nlettemin d .t myn geut en myn hart volmaakt gerust zyn ; k maak zel s eene aangenaame vr~ugd,
wanneer ik b; denk d,-,t de zoonen cti hiein/oor„ n van
Y-TSING-YANG en YAO-Yt: VANC, myne oomen, nog leveode en
gc, zond zyn .
6 G y
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6 Gy die myne ma-,glchap uitmaakt, hedroet u niet oiTt
mvr,e dood ; wanneer •g y tang lee t en in eene volmaakte Edns .
gezindh id , ben ik to vreden en ler met verinaak!
YONG-TSING-VAAG , myn vieide Zoon, gelykt my in veele
opzichten : by hte t alle nodige vereischten om den Staat wdl
to regeren : ik beveel hem, na myi dood , bezit van den
troon to nemen . Dat men, volgens het gebrwk en de voorge chrevcn order, z ven-en-twintig dagen rouw drake, en dat
men aan het hu en in de i'rovsntitn myn' uiter ten wil be,
kind mike!
$WALYX GEPLAATSTE Gb!!STIGHEID

RECHTMAATIG GESTRAFT,

Zoon van den -Be tryder van CATO we- gens
Cart,'aago , en Kleinzoon van den Man , die de
eer } enoot om voor den derugizaamtten Romein chen Burger verniaard to worden , was verre van then eernaani to
verdieiien . Hy lordt na het Bouwheer chap . Naar gewoonte
zich not de Burgers vervoegende, cm d-or de gemeenziamltid van vriendlyke h;nddrukking de guest en letnmen to
winner, tro by eene hand aan, door den iandbouw hard en
vereeid ; tht voelen 1e , kwdm hem eene ;eestigheid in den
Xin, we~ke by ontydig uitte . Hy vroeg deezen Burger , o
by gewoon was op zyne handen to loopen P Deeee vraag werd
zo Iuidrugtig gedaan , d, .t de Omltanders zuiks hoorden.
Zy bleeven niet in gebreke om dit zeggen als eerie champerheid op den Boertn tand bekend to maaken . Het Volk,
des onderrigt, ira te dit , door NASICA als een onwaardigtu in
de verkiezing voorby ce gaan.
SCIPIO NAS CA ,

R

DR SCHILDER RIGPUD EN EERIE DAME.

die de eer halt oin de Pourtraiten van vy Mo.
narchen to childeren, slle de Prin en van Duitschland to
; o to
aliaalen, en veele der uitmuntendtte Mannen in Europe
beelden, h,idt voor eene gewoonte, eene naauwkeurige Lyst to
houden van den naam, den rang, en den ouderdom van alien, die zyn pen eel in beeldenis bragt ; het jaar, waarin by
het link chtlderde, en den prys, daarvoor ontvangen, 'er byvoegende . - Nict gaarne childerde by Dames ; voor re, ien
geevende : „ Indien ik ze childer gelyk ze waarlyk zyn ,
• dan betoonen zy zich onvoldaan . i'viaal ik ze alle choon,
• hoe weinige tnyner Pourtraiten zullen gelyken?"
Eerie Dame , lerk geblanket , zat op zekeren dag voor
hem : by chtlderde haar hoog rood van kleur. Zy ma kte
nanmerking op den gloed, dies by aan haare wangen ga ; dan
kreeg da,uop ten aniwoord van din Schilder : „ MevrouwI
,, wy hebb . ;n die kleur in de_c' ie w .ui;el gC'togL!"
IGAVD,

algemeen gezogte lettervrugt

MENGEL,WERK,
TOT FRAAIJE LETTEREN, KONSTEN EN WEETENSCHAPPEN, BETREKKELYK .

OVER DE OOSTERSCHE DICHTKUNDE, MET NAAME
DIE VAN JESAIA .
(Uit bet Engelsch .)
e voortbrengzels der ziele, even als die der aarde, de, bezitten onder cheidene trappen van kragt en
choonheid in ver chillende Klimaaten . In de meet
noordlyke treeken, alwaar de zenuwen door de koude
zyn ge pannen, zyn zulke chri ten meest algemeen, en
bereiken den hoogten trap van volkomenheid , die de
gewrogten zyn der tewerkttellinge van de verttandsvermogens en van bet doordringend oordeel . De weetenchappen, even als de harde pynboom, bloeien op de
bevrozene bergen ; terwyl de werken van maak en
verbeeldinge chynen to huiveren van de guure koude,
met de aandoenlykheid der gevoelige plant, en de lee .
venwekkende warmte eener min a gelegene zonne to
verei chen , om dezelven in vollen luister to deep
tieren en hunne rypheid to bereiken . ARISTOTELES, NEWTON en LOCKE waren inboorlingen en bewooners van gemaatigde Gewesten . De ervarenis
chynt to leeren , dat by de bewooners van de ge,
maatigde Lucht treeken de ver tandlyke vermogens
den hoog ten graad van kragt en volkomenheid bereiken . Geene vol komene o
groeide immer in de verzengde Lucht treek . Dit, egter,.
gee t geen grond om daar uit to be luiten , oat de be
wooners van de gemaatigde Lucht treek alle de overigen
in die begaa dhedcn overtre en , welke wy die der
Verbeeldinge noemen , zo wel als in de zulke, welke
met den naam van Ver tandlyke meet byzonderlyk ge .
kenmerkt worden . De weinige proeven van uitttaande
Werken, in de Oostlyke en Zuidlyke treeken voortgebragt, onder cheiden zich door de kragt der Verbeel-.
MENG . 1800 . NO. 11 .
11
din
D
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dinge, en dienen ter taavinge van bet gevoelen, dat
de warmer gewesten gunttig zyn voor bet dichterlyk
Vernu t , en de kouder voor de oe leningen van bet
Ver tand .
Doch, 't zy de ver cheidenheid van Vernu t, in landen, minder o meer van de Zon o gelegen, haaren grond
hebbe in natuurlyke oorzaaken , dan in de bykomende
om tandigheden van ver chil van opvoedinge , ver chil
in ontwerpen en bedoelingen, zAer is bet, dat de voortbrengzels van bet Oostersch en van bet Noordlyk Ver •
nu t ongelyk zyn . Zommige geleerden hebben inderdaad
overeen temming aangeweezen tus chen de Gothi che en
de Ooster che Dichtkunde , in de zaak der hoop vlugt
eener ongeregelde Verbeeldingskragt . De reden daar van
hebben zy gevonden in de waar chynlyke onder telling,
dat de A iaanen, op hunne vermaarde togten na Scandinavia, hunnen nationaalen geest der Dichtkunde derwaarts medebragten, en aan de Stammen, met welke zy
zich vereenigden, then mededeelden . De overeen temming , derhalven , tus chen de Iettervrugten, zints die
vereeniging gewas en, bewyst niet dat bet Noordlyk en
bet Oosterscb Vernu t oor pronklyk gelykaartig waren .
De voohtbrengzels van beide Volken, die voor oor pronk+
lyk gehouden worden , en geene p ooren van naavolginge to draagen , bezitten , mis chien , geene andere
gelykheid, dan die gemeenlyk bet gevolg is van gelyke werkinge der zel de vermogens van bet men chelyk
ver tand .
Eere oorzaak deezer ver cheidenheid chynt 'er, inderdaad, to kunnen worden aangeweezen, zonder die to
zoeken in een weezenlyk ver chil in de geaartheid der
ver tandsvermogens . Sterk wordt de verbeelding getro en door de omringende voorwerpen, en verkrygt kragt
door veelvuldige oe ening.
By hem, die een Klimaat
bewoont, alwaar de helderheid van bet Weder hem een
blaauwen hemel, welige velden en heldere zonne chy
nen be tendig aanbiedt , zal de verbeelding de terkst
werkende van zyne zielsvermogens zyn ; de voordragt
van zyne gevoelens zal van zin peelingen op natuurlyke voorwerpen, van gelykenis en en de tout te leenpreuken overvloeien . Zyne verbeelding zal zyne onder cheidende voortre elykheia zyn, dewyl dezelve meer
dan eenige andere zyner hegaa dheden zal to werk ge leld
worden ; en 't is bekend, dat alle vermogens, zo van bet
li-
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lichaam als van den gee8t,duor heblyke uc . cning kragti.
ger worden . Hy, daartegen, WILn her gebuui telot in een
winder begun ligd gedeelte des aaidklouis nee t geplaatst,
wien de ongeinaatigdheid van zyn klimaat na warrne wuoningen dry t, en , in (lede vat) , to midden van al le de vereenlgde choonheden der natuur, zich in den zonncicliyn
to bakeren , by den warmen haard eener beroukte but
cene chuilplaats tegen de koude vindt , zal in de oe ening van z yyn ver land die huipmtddelen zoeken, welke
by in de daadlyke tewerktlelling van zyne Reden niet
kan vinden . Gezond ver(land en lrikte redekaveling
zullen, derhalven, in zyne chri ten, de overhand hebben . Zel in zyne loutile zielsverhe iogen zal her bly .
ken, dat een kunstmaatig plan, de vrugt van overleggend nadenken, de onregelmaatigheden eener losbandige
verbeeldingskragt beteugelt .
Overeenkomihg met deeze beginzels bevinden wy,
dat de Ooster che Dichtkunde de childeragtig le natuurtooreelen opent, en elk zedelyk gevoel o redenkundige lelling opheldert door gelykenis en, niet naauw .
keurig inderdaad, doch gelykheids genoeg vertoonende,
om d~-- verbeelding to tre en en to vergenoegen . Kragtige
beelden , verhevene gevoelens , vuur en leevendigheid
van uitdrukkinge, alien de uitwerkzels eener erke verbeeldinge , zyn haare be lendige karaktertrekken . De
naauwkeurigheid der Redeneerkunde en de pitsvin .
digheid der Overnatuurkunde zyn van to koelen aart,
om iets op den Ooster chen Schryver to vermog-~n . De
choonheid van her betoog gevoelt by Diet ; den keten
eener bewysreden volgt by niet ; aan de kragt der overreedinge onderwerpt by zich, meer door de in praak
van bet gevoel, dan door redelyke overtuiging. Even .
cent tragt by op zynen Leezer to werken, en verwekt
veelal eene zoo hevige aandoening, als eene kragtiger
uitwerking doet , dan zei door be lis end redekavelen
zou ondervonden worden .
De Sibillyn che God praaken waren haar laatelyk
voorkomen, haar gezag en haar vermogen op de verbeelding ver chuldigd aan den duisteren en moeilyken
lyl, in welken zy bevat waren .
De Pollio van vintrLrus,volgens zommigen gevolgd naar eenen wenk, uit
de Sibilli che boeken ontleerd, wordt onder alle zyne
Herderszangen meest bewonderd ; en een voornaam gedeelte des verinaaks , waar mede dezelve wordt geleeI 1 a
den,
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zen , chry t men met reden toe aan bet oordeel des
Dichters , door van verre meer aan to duiden dan de
woorden zeggen . De voor pellingen van CASSANDRA
loegen de Trojaanen niet gade ; en daar van was, mischien , de warre reden , omdat ze niet begreepen
wierden .
Duisterheid chynt de onder cheidende karaktertrek
geweest to zyn van alle chri ten, die op voorzegging
Gewis elyk vermeerderde zulks
aan praak maakten .
hunne dichterlyke verdien te , hoewel dezelve , by de
Grieken en de Romeinen, waar chynlyk, niets anders
dan eene voorbedagte kunstgreep was , om , ingevalle
de uitkomst de voorzegging logenitra te , de aantyging
van bedrog to ontduiken . Aldus wierden de God praaken van APOLLO in dubbelzinnige preekwyzen voorge .
draagen, welke, dikmaals, voor eene tegenge telde, altyd voor eene twy elagtige uitlegging, vatbaar waren .
Zonder deeze kunstgreep zouden zy haar gezag niet
zo lang gehandhaa d hebben . Herhaalde misval, zonder eenige uitvlugt om bet waarzeggend vermogen tegen
agterdogt to behoeden , zou welhaast de Del i che
Friesteres tot zwygen gebragt hebben . Doch terwyl de
raadzelagtige voorzegging de waardigheid van bet Orakel handhaa de, door bet inboezemen van godsdien tig
ontzag , diende dezelve ter haarer verzekeringe , door
den weg ter ontduikinge to baanen .
De gewyde voor pellingen bezitten die duisterheid,
welke deeze oort van chri ten kenmerkt . De eindoorzaak, egter, daar van was, bet geloo en de chranderheid des menschdoms to doen to werk tellen . De
choonheid, welke daar van op de Dichtkunde a daalt,
kan niet onder teld worden, haaren grond to hebben in
bedrevenheid in Dichtkunde als eene kunst, maar is
bet toevallig gevolg van natuurlyke welvoeglykheid .
En niemand , dan de Ongeloovige , zal onder tellen ,
dat, even als de Del i che God praaken , dezelve, om
eene dubbele uitiegging to gedoogen, voor eene twy elagtige uitiegging vatbaar waren .
De Voorzeggingen van JESAIA vloeien over van de
choonheden der Ooster che Dichtkunde. Letterlyk is
de overzetting, die wy daar van hebben (*) ; en hoewel
(*) Hoewel bet bier gezegde, regelrecht, op

de Engel che
Over-
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wel een LOWTH o een ICENNICOT dezelve onnaauwkeurig noeme, geloo ik, egter, dat zy, in kragt,
eenvoudigheid en nadruk , naauwlyks voor verbete .
ring vatbaar is .
Zy doet eere aan de gewaarwor.
dingen der Overzetters , die , hoewel zy hunne taak
met zo veel vernu ts volvoerd hebben , nogthans niets
anders dan getrouwheid bedoelden . Op ieraad en maak
maakten zy geene aan praak, en de gelukkige a doening
van hun werk moet aan de voortre elykheid van hun
natuurlyk gevoel worden toege chreeven . Van de oude
Dichters bezitten wy ver cheiden letterlyke vertaalingen,
die van chooljongens gebruikt worden. Geene kenmerken ontmoeten wy aldaar van die choonheid, welke ,
zints den beginne, door alle eeuwen geroemd wierdt .
Weinige van deeze zyn zo getrouw , woord voor
woord , uit bet oor pronklyke overgebragt , als de
gewyde Schri ten ; die , egter , in weerwil deezes
nadeels, de verheven te en belangryk te boeken in onze
taal zyn .
„ Over deeze voortre elykheid, denkt, veelligt, ie„ mant, hebbe men zich niet to verwonderen . Zy hee t
• haaren grond lag in die eigenlyke Ingeeving, op wel• ke de vermaarde Schryvers der oudheid alleen aan• praak maakten .
En indien de Geestdri t, wel• ke de ingebeelde hulp eener verzierde Godheid verwek.
• te, then weg leependen geest over de werken eens onge .
• wyden Dichters ver preidde, welke alle de volgende
• eeuwen hee t bekoord, loopt bet be luit van zel in 't
• oog, dat de echte aanblaazing des Grooten Veroorzaa• keys van 't Heelal een werk van uitneemende en on• lochenbaare choonheid moet daar tellen ." --- Schyn
hee t zulk eene redekaveling ; iiiet onvoegzaam , egter,
zal bet zyn, in bet tegenwoordig geval, aan to merken,
dat de Godlyke Ingeeving voorbedagtlyk niet verder
ing, dan tot bet voordraagen (dikteeren) van waarheid
er a beeldinge, en tot bet openleggen van tooneelen der
toekomttigheid ; en dat de choonheden, in bet voertuig
des
Overzetting laat, mag bet ook op de Nederduit che worden
toegepast . Dat, egter, ook in onze taal, de Oocter che Dicht .
ikunde van verre kan worden naagevolgd, hee t onze verdienlelyke Landgenoot VAN HAAIELSVELD doen gevoelen in zynv
rol choone Overzetting.
Ii ;
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des op tels kenbaar, door betwellt deeze hoo ::oogmerken bereikt wordeo , niet meer dan zyling che en onderge chikte uitwerkzels zyn . In dit licht geplaatst,
beze t elk mensch van gevoel, dat zy in hunne oort allesovertre ende zyn ; en indien hy, den leiddraad van bet
kenm. erk zyner onvervalschte gewaarwordingen volgende, oordeel velle, moet by erkennen, dat hoewel zy by
HOMERUS zomtyds eenige overeenttemming aantrel en ,
aldaar zelden geevenaard, en nooit overtro en worden .
Be chouw de dichterlyke (ciroonheden enkel- als de
voortbrengzels van JESAIA , een' zeer oud Jood ch'
Dichter, en zyne chri ten zullen voorzekcr de opmer .
king eens mans van letteren wekken , zo we1 als die
des inboorlings van Smyrna o van 4 cra.
Zy , die zich boven vooroordeel verheven waanen ,
verraaden de beuzelagtigheid hunner aanmatigingen ,
wanneer zy de algemeene bewoudering van de gewyde
chri ten , in de hoedanigheid van lettervrugten, toechryven aan begrippen , in het vroegtte tydperk der
kindschheid ten voordeele van dezelve ingezogen . De
waarheid der zaake is, dat de vooroordeelen, welke zy
zelve z inder reden hebben opgevat tegen de leeringen,
uit die oude boeken ontleend , zich zel tot den tyl
dier boeken uitttrekken . Maar , waarlyk, onaangezien
de Godsdien tige trekkin€ , en de bewyzen voor de
echtheid,_dier boeken, hebben zy aan praak op een hoc
en graad van eerbied om hunne oudheid, en wekken
met reden de aandagt der Oordeelkunde, als keurige
proeven van Ooster chen chry trant.
Van den algemeenen inaak , welke tegenwoordig voor
de overbly zels der aloude Engeliche llichtkunde gang
neemt, zou men, inderdaad, verwagt hebben ,, dat die
chri ten, welke met reden roem draagen op eene hoc
get oadheid , dan eenige lettervrugten van Noord- o
uid-Britannie, in meer byzondere aanmerking zouden
gekomen zyn . Maar terwyl men bet kraatliedtje van
eenen peelman , raai mis chien , en wel bewaarenswaardig , uit bet tlo opgedolven , en van buiten geleerd hee t, hat men den luis-Bybel ongeopend liggen,
o words dezelve, door menig cenen, eeniglyk gebraikt
met uitzigt op moeilyke verrneerdering van kennis e,
zonder eenrgen mval to hebben omtrent de a?ogelykheid,
om uit denzelven de treelende genoegens van letterkundig verinaak to raapen .
ait,
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lit , egter , geldt , in deeze tyden , alleen omtrent
hen , wier gebrekkige o kwalyk bettuurde Opvoeding
de beginzels van maak niet hee t aangekweekt , welken de Natuur, inJerdaad, in zekere mate, aan alien
hee t ge chonken, doch die, gemeenlyk, immer laapt,
o verkeerd werkt, ten zy door gun ttge om l:andigheden gewekt, en door oordeelkundige tucht geleid .
Sints onlangs is de geleerde Leezer op den weg ge .
holpen , om de Gewyde Boeken als Werken van vernu t en maak (Clas ics) to beoe enen, die, wonder zich
jet kunstmaatigs aan to madden, choonheden ten toon
preiden , welke de Kunst legts van verre kan naavolgen . Intus chen gevoelt dikmzals bet gros der Leezeren alle de uitwerktng deezer choonheden, aan welke zy geeneti naam weeten to geeven, en worden door
cone lake aandoening van vermaak geroerd , terwyl
zy alleenlyk uit bezel van pligt , o om ge igt to worden, de Schri ten leezen . Inderdaad , onder hen, welker natuurlyke maak door vai che ver yjning Diet bedorven is, die, mis chien, bet talryk 'e,hoewel Diet bet
meest aanzienlyk, gedeelte der Gemeecte uitmaaken,
words de Bvoel geieezen , ais in den hnog len graad de
aangenaamheid van il :reelenhle Dichtkundc en vertnaa .
kende Ge chiedenisie aanbrengende .
Men oncmoet, in c'e tegenwoordige eeuw , eene zeer
talryke klas e Leezers , die hunnen 1i11aak en denkbeelden geplooid h :ebben naar de Schri ten der Wysgeeyen van Geneve , en naar de Twy elaary en Drogredeneerkunde• onzer eigene l Eng=click.) landgeuouten.
't Is bekend , hoe zeer zy aan praak maaken op een ongemeenen graad van ver yninge , in hun ootdeelvellen
over chry trant ; en hoe zy ieder Work veroordeelen,
hoedanige kenmerken ook van doordringend, hoewel
onbe chaa d, vernu t bet vert, ,one, waar aan de min le
toets van kieschheid en naauwkeutngheid ontbreekt, en
't welk Diets gelykends bezit met die hedendaag che lettervrugten, met w, ike alleen zy bekend zyn . Met alle
hunne hooggeroemde vlugheid van Geest , chynt bet
bun to mangNien aan den bee'.aen, die ails grondbeginzels tnogen aangemes kt worden tot bet vellen van een
joist oordeel over Nerktn , die v66r de uitvincling
van yilemati che regels ge chreeven zyn , en voordat
het nztuurly ., gevoet vcrdmnaen wierUt door de zwak •
ke gewaarwordingen, bet gewrogt van cenen verre ge .
Ii4
vor-
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vorderden laat van be chaavinge . Onder zulke onguntie
g vooringenomenheden , vertoont zich aan hun de
By bel als een mengelmoes van plompheid en platheid ;
welken zy, derhalven, zonder zich over deszel s echtbeid to verklaaren, niet leezen, in den waan dat dezelve
bun geen vermaak zal aanbrengen, en uit vreeze van
bunnen {yl to zullen bederven .
Ten aanzien van deezen zou men een gewigtigen lap
gewonnen hebben, zo wel om hun zelver wille als ten
beste der zamenleevinge, indien zy konden overgehaald
worden , immers tot zoo verre hunne vooroordeelen a€
to leggen , dat zy bet boek inzagen , en uit hun eigen
gevoel en opmerking , naa eene onpartydige oordeelvelling, daar over oordeelden . Indien zy eenmaal konden
be luiten om bet met aandagt to leezen, in bet vooruitzigt op lettervermaak , zou bet bezwaarlyk kunnen
uitblyven, dat zy tevens niet een veel gewigtiger voordeel raapten .
In eene ceuw als de onze , in welke bykans alle
Itanden van men chen werk maaken van leezen, zou by,
gewis elyk, aan den Godsdienst, en gevolglyk aan de
zamenleeving, grooten dienst doen , die goeden maak
met Godgeleerdheid paarde, en de aandagt der ernstloozen en twy elenden by die boeken bepaalde, bet leezen
van welke beze van pligt gebiedt , door derzelver
choonheden in een nieuw en terker licht to plaat .
Zen (*) .
(*) Wie dur t VAN HAMELSVELD den ]o ontzeggen, indien
niet meer gedaan, immers daar toe den weg gebaand to hebben?

) ERICHT WEGENS DE GENEEZING EENER GEWELDIGE BLOEDBRAAKING . Door DORFFMULLER,
Geneesheer in 't Osnabrug che.
"/ >e Bloedhraaking, een toeval , 't geen doorgaans met
~J zeer gevaarlyke toevallen vergezeid gaat, en niet
zelden, niettegen laande de konstmaatig le behandeling ,
een poedigen dood veroorzaakt, komt heden ten dage, ten
min len in onze landtlreek, door de vermeerderde zwakheid der vezelen, welke wy aan bet misbruik van warme ver lappende dranken to danken hebben , meermaalen
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len voor , dan weleer. De oorzaaken deezer kwaale
zyn zeer menigvuldig, gelyk bekend is : dan daar bet
myn voorneemen niet is , eene algemeene be chouwing
over bet Bloedbraaken in bt licht to geven , maar my
alleen to bepaalen tot die' zoorte van dat ongemak ,
welke tot bet geval, 't geen ik thins wil mededeelen ,
betrekkelyk is , zo zal ik alleen de gewoon te klas e
van oorzaaken in aanmerking neemen, welke zyn, verchillende prikkels der maag en twaal vingerigen
darm ; dus doorgaans cherpe gal en onveiteerd voedzel.
De eer te geneeskundige Aanwyzing chynt bier wel
steeds to zyn, de prikl,elende to e door een Braakmiddel to ontlasten .
Dan daar dit dikwyls door de
om tandigheden der Lyderen zeer bedenkelyk wordt gemaakt , moeten wy ons veelmaalen vergenoegen met
bet inwikkelen en on chadelyk maaken der prikkelende
oorzaak . Is bier door de naaste reden des toevals weggenomen, zo houdt hetzelve daarom niet aan tonds op .
Want daar de hevige krampachtige beweeging der Maag
een gewigtigen invloed hee t op bet geheele lichiam ,
en, door middel van een ympati chen invloed, krampachtige zamentrekkingen in de kleine vaten van de geheele oppervlakte des lichaams verwekt , zo wordt het
bloed met meer ne'.heid naar bet midden des lichaams
gedreeven, en ontlast zich dus to poediger door de gekwette vaten . Zal, derhalven , zodanig een bloedvliet
worden geneezen, zo moet de prikkelbaarheid der Maag
bevredigd en de krampachtige zamentrekktni, der vaten
van de opperhuid worden weggenomen .
Op den 14 Nlaart 1796 wierd ik, tegen den avond, by
eene kranke Dame, van ongeveer drie-en-dertig jaaren,
geroepen . Haare kleur was bleek en kwaadzappig ,
hebbende 2y haare beste kleur verlooren door zeven
kort op elkander gevolgde Kraambedden en aanhoudende
kwynende ziekten , onder welke eene geweldige Heupjicht, die haar geduurende een jaar was bygebleeven,
geen der geringlie was .
Met dat alles had zy zich
thans na then tyd redelyk wel bevonden , tot den 12 Maart
diens jaars, op welken dag zy, in de zevende maand
van haare zwangerheid, de Maag met heete pannekoeken had overlaaden, hetgeen haar eene drukking in bet
hartkolkje , vergezeld met mis elykheid , had veroorzaakt . Schoon dit kwaad gevolg haar voor nieuwe misIi5
Pa-
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lagen in de Dieet had hehooren to waar chuwen, zo
belette zu'ks haar niet, ha-ire Maag, op den 14 daarzanvolgende, met ingeleide hyboonen en zwynenvleesch
to overlaaden .
Dit had ten gevolge , dat zy in den
avomittond wierd overvallen door eene laauwte, vergezeld met huivering, duizeligheid en eene hevige braaking I waar door vooreerst alken bet genootene, met
eene groote menigte lym , wierd outlast , doch ook
vervolgens eene groote hoeveelheid van bloed .
Zy
braakte vervo&gens onophoudel}k, en teeds bloed, ieder keer van eene halve tot twee oncen . Het ontiaste
bloed was meerendeels dik en zwartachtig van kleur,
Eene zo ruime ontlasting van bloed veroorzaakte ras
koude der ledemaaten , een kleinen leependen polslag , mert in de lendenen, beeven der knieen en pynen in 't onderly ; tekenen , die alle deeden vreezen
voor eene ontydige verlos ing : ook viol zy, 't geen den
toe tand nog bedenkelyker maakte, van tyd tot tyd in
laauwte .
In deeze allergevaarlyk te omttandigheden wierd ik
by haar geroepen . Myn eer te werk was, haar eene
bekwaame lagging to bezorgen ; naardien zy nog op
cen toel zat, die thans voor haar zeer onge chikt was,
omdat dezelve niet eens een leuning had . Hierorn
liet ik haar to bed brengen , zodanig dat de lendenen
en het hoo d eenigzins verheven lagen . Te ens wierd
haar wat thee to dainken gegeven, om de aanhoudende
mis elykhead wat to verminderen . Het braaken hield
met dat alles aan ; doch thans wierd niets ontlast dan
het gedronken vogt en eene groote hoeveelheid zwartachtig bloed .
Na overweeging van alle de ver chynzelen, to weeten , de langzaame pols , de koude der armen en beenen, enz kwam bet my voor, dat de oorzaak des toevals gezngt moest worden in eene to groote gevoeligheid der piervezelen van de Maag, en eene daar u :t
voortkomende tuipachtige zamentrekking derzelve, gepaard met kramp in de Oaten van de oppervlakte des
lichaams , waar door de vogten van buiten near binnen
tivierden gedreeven . Ophe nng der krampen was dus
mvne eer 'e Aanwyzing ; ten welken einde ik alle tien
o vy tidn minuten een cetlepel liet neemen van de voll;ende Mixtnur : F,,. Salis Tartar . 3ij . Saturetur cum
j;xco Citri & add. lq . Melis . wail . Laud. Liq . Syd.
g tt .
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Te ens met eene
itooving op de Maag , betiaande in een waterachtig
p trekzel van Vlierblocmen , Camillebloemen , Kruis
en Munt, en onbereide Opium ; wordende ook bet
gezicht , de hals en de burst , met azyn gewreevon .
Nadat de Lyderes e een lepelvol van gemelde iMix .
tuur had ingenomen, was zy twaal minuten larg vry
van braaking . Hierop ga ik haar twee lepelsvol , en
nu blee bet bracken eon hal uur achter. Puch hitr,
op kwam bet weder met eon vernieuwd gcweld , zo
dat de Lyderes e op nieuw veel bloed verloor . Nu
wierd bet lichaam ysi :oud , de pols lag verdween, en
'er openbaarden zicli gewcadige l:uipen, zo dat ik v zeesde dat de dood aan l•a ar'de was . Poor bet be prengen
met water en kouden azyn, kwam de Patiente eenigzins by , en nog meer , toen zy op nieuw een lepelvol
van het drankje Dam , met nog agt druppels Laudanum
liquidum.
Ten rnmuten hater Let ik haar nogmaals
bet zel de neenien, met dat gevolg, dat 'er nu een uur
tads verliep, eer zich bet braaken op nieuw openbaarde .
'.t'hans braakte de Lyderes e ook veel gemakkelyker, en
'er ontlastte zich niets, dan bet ingenomen middel met
cen weinig bloed. Thans maakte ik wederom g_bruik
van bet Laudanu.•n , en ga nu agt druppen in twee lepelsvol van de Mixtuur . -Iieiop wierd de Kranke veel
beter ; de neiging tot braaken hield op, de tuipen verdweenen , eene aangenaame waimte ver preidde zich
over bet geheele licliaam, en 'er kwam een geruste laap,
die tot den volgenden morgen lond ter, zes uuren aai . ,
hield . De Lyderes e, nu oritwakende, beyond zich doritig, drunk een grout glas met limonade, kwain 'er \/, ,,n
can bet braaken, do . :h thans zonder on',lastirg van ecrig
Wed . Nu liet ik enkel wile uuren een lepelvol van de
vermelde Mixtuur voortgebruiken .
Dewyl de Lyderes e ver topt was , Tied ik haar een
Lavement to doers zetten ; doch bier tee kon ik haar
nlet beweegen . Dit bewoog my , haar eere ontbinlende , zagt purgeerende Mixtuur voor to chryven , die
ouk tegen den avund by herhaaiing een aantal linkende
to en iced onilayten . Tot can C.--n 17 voeren vary nu
met de vermeldo middelcn lepelswyze vooit ; terwyl tot
voeding gebruikt wierden dunne vcrkoelencd zoupcs,rce,
wat 7uur en eat ipgelc ::1e vruchten aangezet ; belialgae. XXIV. Syr . Diacod. ~ ij . 2W .
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ven Limonade, Broodwater, enz . Vervolgens chree ik
baar op then dag den volgenden drank voor : ix
. . Pulp .
Tamarind. ~ j . Spir . Vitriol. 9iv . 1q. Rub . Idac i ~ v iij .
Syr. Ejusd. 8i . M. D. Mllc uuren een lepelvol met een
kommetje Ger/lewater.
Onder bet gebruik van dit middel wierd de Lyderes .
e van dag tot dag beter ; en choon een toevallige geweldige toorn my eene vernieuwing der braakingen
deed vreezen, gebeurde zulks echter niet, daar ik Vet
eluk had , dien torm met een temperend en pyn tilend middel o to keeren . Thans achtte ik bet van
mynen pligt, de zo geweldig ge chudde ingewanden
des onderbuiks met een verkoelend en zagt zamentrek .
kerd middel, zo veel in myn vermogen was, to verterken ; ten weeken einde ik bet volgend middel voorchree : 1jo Sal. Tartar . 4cet . 313 . Extr . Tri ol.
Fibr. Card. Bened. a s 3iij . Extr . Ca carill. 3ij . Aq.
Menth . ~ v iij . Spir . Sal. Dulc . 31 . M. S. 4lle twee
uuren een lepelvol . Deeze Mixtuur liet ik geduurende
ettelyke weeken gebruiken , en bereikte daar mede ten
vollen myn oogmerk . De Lyderes e bereikte, tot myn
groot genoegen , zonder verdere onaangenaamheid, bet
einde van haare zwanger chap , en wierd gelukkig
van een terk en gezond meisje verlost . Ook is 'er nu
21 een jaar, zederd bet bewust toeval, verloopen, zonder dat hetzelve zich op nieuw hee t geopenbaard .

LEEVENSBERIGT VAN DEN GENERAAL
WASHINGTON .

(Vervolg en Slot van bl. 432 .)

1

Terwyl WASHINGTON in deezer voege nuttig bezig
was als Landbouwer , en aan alien, die rondsom
hem waren, zo wel als aan de Naakomeling chap, een
heerlyk voorbeeld chonk van viytbetoon, huishoudkunde en be tuur van zaaken , betoonde by zich te ens
onvermoeid in zyn Vaderland ten nutte to weezen .
Zints den tyd dit by bet Leger verliet , in den Jaare 1759 , tot den Jaare 1774 , was by be tendig Lid
van de Vergadering , Magiltraatsper oon in den oord
waar by woonde , en zat in bet Geregtsho . Hy werd
ver-
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verkooren tot A gevaardigde op bet eer te Congres
in
den Jaare 1774, 't geen in bet jaar daar op vo-g(nde
byeenkwam .
Lid van deeze Vergadering zynde, werd by, op den
vy tienden van Zomermaand des Jaars 1775, by algemeene temmen der Vergadering, aange teld tot Opperbevelhebber van de geheele Krygsmagt toen geworven,
en die vervolgens aangeworven zou worden tot verdeediging der Volkplantingen . Doch, naardemaal de Gebeurtenis en van dit Tydperk ten overvloede bekend
zyn, is bet overboodig, dezelve bier tuk voor luk to
vermelden. Fly ver cheen in bet Leger by Cambridge,
en nam bet Opperbevel over bet Krygsvolk op zich, in
Hooimaand van den Jaare 1776. Gedenk chri ten van
's Mans Veldtochten zouden, in de daad, zeer belang.
ryk, en leerzaam voor volgende ge lagten weezen . Het
beleid, in den eeriten veldtocht gehouden, zou eene by .
zondere aandagt verdienen . Dan, een boekdeel zou naauw.
lyks bevatten kunnen de kwellingen, welke by onderging, en de gevaaren , aan Welke by zich blootge teld
vondt, in de Jaaren 1776 en 1777, tegen den trots
van Groot-Brittanje met een ongelyke magt trydende . De Americaan che wapenen, geholpen door die van
Frankryk, waren vervolgens gelukkiger, en telden bet
einde des Oorlogs in den Jaare 1782 daar .
Niemand, dan die tegenwoordig was toen de Gene .
raal WASHINGTON de tyding van den ge looten Vrede
ontving, en hem vergezelde na zyn huislyk landverbly ,
kan eene be chryving geeven van de vreugde , welke
die hoogst heuchlyke gebeurtenis hem chonk , en de
rust, welke zyne door zo veele toevallen ge chokte ziel
inaakte, o de voldoening, waarmede by tot bet bur.
gerlyke leeven wederkeerde .
De eenvoudigheid, welke in zyne huislyke leevenswyze door traalde, choon min bekend dan de chitterende glans zyner Krygsverrigtingen, levert een niet
min tigtend voorbeeld op, en is even zeer de aandagt
zyner Land- en Tydgenooten en der Naakomeling chape
pe waardig . De alien in 't oog loopende rolle, welke
by peelde op bet groote tooneel der menschlyke bedryven, de eenpaarige waardigheid, inlet welke by dezelve uitvoerde, to midden der zwaarigheden van den
moedbeneemendlen aart, de roem van dezelve to boven geworiteld to weezen in bet uur zyns zegepraals,
mask .
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±raa,aen veele Standsper oonen en Geleerden aan urederzyden van den Oceaan begeerig om met hem brie s
twis eling to houden . Deeze brie cvis eling nam onverInydelyk een groot gedeelte van zynen tyd weg ; de
berlgten , hem daarin medegedeeld , gevoegd by de
veelvuldige tyd chri ten en nieuwspapieren , welke by
doorlas, maakten here, als 't ware, her brandpunt van
Staatkundige weeten chap voor de Nieuwe Wereld ; ooll
waren zyne ge prekk .-n met welonderrigte Per oonen
niet min behulpzaam on_ hem toe to lichten, ten aanziene van 't geen in ver cheide Landen van Europa
gebeurde . Elke Vreemdeling van eenig aanzien, die in
4merica kwam , mnest WASHINGTON zien . Als eene
andere bron van onderrigting mogen wy vermelden, dat
veele gedrukte Schri ten , door de Schryvers, uit Europa, aan hem ten ge chenke gezonden wierden ; en dat
wen naauwlyks in America eenig Werk chree , over
cenige Kunst, Weeten chap o
men zogt by de uitgave zyne be eherming, o
bet hem op , als een teeken van erkentenis en dankbaar .
heid . -- Uitvindingen in kun ten en handwerken werden hem menigmaal toege chikt, om 'er zyne goedkeuring rp to verwerven ; zeldzaamheden der Natuure boodt
men hem aan, to zyner na peuringe . - Maar de menigvuldigheid der brie swyze vervoegingen aan hem ,
di,;wyls over nog ona gedaane zaaken geduurende zyn
$rygsbevelhebber chap , zomtyds over onderwerpen ,
'reemd in zynen tand , beuze agtig in derzelver aart,
en ook wel eens alleen ten oo ;;merk hebbende om to
voldoen aan den ydelen trots der Schryveren , ota een
antwoord van hem to bekomen, was waarlyk verveelende, en liep in bet ongeloo lyke . Zyne goedaartige
gereedheid om dezeive to beantwoorden vermeerderde,
mogelyk, bet getal dier Schryveren . Hadt by de kunst
met ver taan om elk oogenblik ten meesten nutte to beteeden , her zou hem riet mogelyk geweest zyn , agt
to geeven op de groote ver cheidenbeid van onderwerpen, die zyne aandagt vorderden .
Op deeze wyze be teedde WASHINGTON zynen tyd ,
tints den Vrede in den Jaare 1788 , tot dat by verkooren wierd als Lid van de Conventie, die, in den Zomer des jaars 1787 , to Philadelphia de tegenwoordige
Con titutie der Vercenigde Staateu aan bet licht bragt .
Op deeze Conventie werd by tot Voorzitter verkooren ;
ell
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do wanneer de Cou titutie in werking zou gebragt worden, verhie de cenpaarigheid van temmen hem ten ze.
tel des Gouvernements, en by gehoorzaamde aan die roes
ping. - De dertigite dag van Grasmaand des Jaars
1789 was de dag zyner inhuldiginge tot Voorzitter van
de Vereenigde Staten , in de Stad New Tork , under de toejuiching van duizenden aan chouweren . In
den Her st van bet jaar zyner inhuldiginge tot die
waardigheid bezogt by de Oostlyke Staaten ; met hoe
veel vreugde en voordeel des Volks, met hoe veel voldoening voor zyn eigen hart, blykt uit hunne Adres en,
en uit zyne Antwoorden .
Met welk eene waardigheid," (dit zyn de woorden
van een' zyner .4mcric'raii the Leevensbe chryveren, Dr.
moruE (*)) „ wysheid, bettendigheid, braa heid, grooto en algemeene goedkeuring, by de pligten vervulde
• te
,, van deezen hachlyken en aan zo veel verantwoordings
„ blootltaanden post, welkcn by geduurende de acht jaa• ren zyns be tuurs hee t waargrenomen, h :bben 'sMans
• Lo redenaars met veel welipreekenheids aangt~kondigd,
• en de Ge chied chryvers zullen 'er grootsch op zyn, de• zelve met verrukking to verm°lden . Ilet oog vestigende
• op zyn Be tuur, wiens hart words niet bekoord op de
„ herdenking van de zuivere en ver tandige beginzelen,
„ die by zelve aankondigde als de grond lagen van zyn
„ leeven als Staatsman ! Hy ver tondt best bet onlosmaak„ lyk verband tus chen deugd en geluk, tus chen pligt en
„ voordeel, tus chen de egre grondiegels van eene eeriy„ lie en grootmoedige Staatkunde en de weezenlyke ver„ geldingen van algemeenen voor poed en geluk voor elk
,, hoo d voor hoo d ; waakende met een billyk en veelbe„ vattend oog over deeze groote zamenvoegmg van ge„ meen chaplyke belangen, hee t by den grond lag gelegd
„ van onze Nationaale Staatkunde op de ontwy elbaare
• en onveranderlyke heginzelen van Zedekunde, teu• nende op den Godsdienst ; cen voorbeeld geevende
• van de voortre lykheid eens vryen Staatsbe tuurs ,
„ door 'er alle de hoedanigheden aan toe to voegen ,
,, wel(") 't Is deeze Leevensbe chryving, welker aangekordigde
Vertaaling in 't Nccterduitsch, door den Boekhandelaar A . LOOSIes pz . wv ons by deezen herinnecen, en the wy hoopen
dat eerlang bet licht zal zien .
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„ welke de genegenheid der Burgeren winnen o en onto
„ zag by Buitenlanderen inboezemen . "
Twee keeren verkooren geweest zynde, door de eenpaarige temmen zyner Landgenooten, om den noel des
Voorzitters to bekleeden , en toen nu de tyd tot eene
derde verkiezing, in Her stmaand 1796, gekomen was,
en de Vereenigde Staaten zich in zulk eenen tand bevonden, dat by bet voor zich niet noodig keurde, langer zyne neiging aan zynen pligt op to o eren, oordeelde by
bet geraaden , zich by zyne Medeburgeren to vervoegen met een hoogst bewonderd Vertoog , waarin by
zyn be luit to kennen ga , om zich uit de taatkundige
loopbaane to begeeven, en verzogt, dat zy op hem bet
cog niet zouden laaten vallen als iemand, die, voor de
derde keer , aan de lemmen, op hem vallende, zich
zou gedraagen . Vy -en-veertig jaaren zyns leevens in
den dienst zyns Lands beteed hebbende , treelde by
zich met de hoope , dat by nu voor altoos „ bet wyd„ uitge trekte veld van openbaare Staatsverrigtingen ,
~, ge taage werkzaamheid en hooge verantwoordelykheid,
„ zo lang door hem als een voornaam bedryver a ge• l oopen, zou verlaaten ."
9
Zyne treelende hoop greep egter geen tand . Van
Lentemaand des Jaars 1797 tot Hooimaand des volgenden Jaars lee de WASHINGTON in tilte op zyn gelie de
Landgoed , de pligten van een gemeen Burger volbrengende, met eene tiptheid en grootheid van ziel , hem
byzonder eigen . Wanneer , in 't laatstgemelde jaar,
de Fran chen de 4mericaan che Staaten dreigden, verhie
zich de item zyner Landgenooten tot hem , als bet gechikt te werktuig in de hand der Voorzienigheid, to hunner be cherminge . Nogmaals nam by bet Opperkrygs .
bevel aan . 's Mans eigen denkbeelden, op dit tuk ,
zullen wy best leeren kennen uit eenen Brieve, door
hem, in Hooimaand van den Jaare 1798, aan Dr . JAMES
ANDERSON ge chreeven .
,, Weinig verbeeldde ik my," (dus luidde de taal van
WASHINGTON,) , toen ik de laat te keer myn a cheid
• nam van de loopbaane des openbaaren leevens, en my
„ nederzette in de chaduw van mynen wyn tok en vy„ genboom , dat 'er eenige gebeurtenis zou voorvallen,
• in myne dagen, welke mq weder op bet openbaar too• heel zou roepen : maar bet onregtvaardig, eerzugtig
„ en verwilderd gedrag van Frankryk, ten opzigte van
„ de
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„ de Yereenigde Staaten, is zw~danig geweest, en bly t
• in diervoege voortduuren, dat bet moet to keer ge• gaan worden door een moedigen , onbezweeken te„ gen tand, o wy zullen niet alleen onze Staatsge tel.
„ tenis e in de waag chaal tellen, maar ook de Ona • hangelykheid van ons Volk ; beide blykbaar bedreigd
• door eene wetlooze en overheer chende magt, welke
• geene regten erkent , en zich door geenc Verdragen
• laat wederhouden , wanneer zy bet ondien tig keurt
• dezelve in agt to neemen .
„ In deezen toet1and, - dagelyks beledigingen ont~, vangende , en zel s maadheden , met eene geduldige
• gelaatenheid, uit eene ern tige begeerte om met ge,, heel de wereld in vrede en eensgezindheid to leeven,-,, hee t bet Staatsbe tuur van Frankryk , miskennende
s , onze beweegredenen en bet 1lmericaansch Character ;
,, en veronder tellende dat bet Yolk deezes Lands verd eeld was, en teun zou geeven aan hunne noode
• deeld
„ maatregelen , ons drukkend beginnen to behandelen ,
„ o ', met andere woorden, chattingen a gevorderd, en
,, ons bedreigd, dat wy, in gevalle van weigering van
• to voldoen aan hunne ongegronde en niet zamenhan• gende vorderingen, in bet lot van henetie, en andere
• Italiaan che Staaten , zouden deelen . Dit hee t bet
,, Volk uit de luimering opgewekt, en hunne gemoe• deren vervuld met eene verontwaardiging, algemeen
,, zich vertoonende door alle de Staaten ; en ik ver:
• trouw, dat, indlen de Fran chen hunne gedaane be,, dreigingen in 't werk willen tellen, en onze regten
„ van Grondgehied aanvallen, gelyk zy onze handel„ dryvende regten gedaan hebben, zy eenen geest van
„ tegen land zullen ontmoeten, bun meer weder tree„ vende dan zy verwagten van de Burgers deezer
,, Staaten .
„ Wanneer alles, wat heilig en dierbaar is voor een
„ vryman, in deezer voege bedreigd werd, kon ik, be• taanbaar handelende met de beginzelen, welke my
„ myn geheele leeven lang bezield hebben , geen le.
,, dig aan chouwer blyven ; ik kon niet weigeren to ge„ hoorzaamen aan de oproeping myns Lands, om my
;, to tellen aan bet hoo d der Legermagt ter verdeedi.
4 , ginge ; in gevolge hiervan heb ik my verbonden als
,, zodanig voor to treeden, wanneer de nood des Lands
, ; zulks zal ei chen.
K k
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„ Met welke aandoeningen ik , in mynen ouderdont
„ (van reeds meer clan zes-en-zestig jaaren,) zonder
„ dat eerzugt o belang my daartoe dry t , bet til
„ verbly , waarin ik my begeever, had , zal verlaa„ ten, - dat verbly , waarm ik -gehoopt had bet over„ chot to lyten van een leeven , onder den last van zo
„ veele zorgen doorgebragt , by een terugzigt op bet
„ voorledene , en in bet genot van bet tegenwoordige,
„ met vooruitzigt op bet toekomende, - mogen anderen
„ beoordeelen, en bovenal zy, die myne wyze van den„ ken kennen . Dan, geloovende, dat een Mensch door
„ de Voorzienigheid niet be temd is, om voor zichzelven
„ alleen to leeven , zal ik my toerusten tot her erg tte,
„ 't geen kan gebeuren (*) ."
De toerustingen , in ,grzerica , onder bet opzigt van
WASHINGTON, gemaakt, om de aanvallen der Fran ehen
bet hoc d to bieden, zyn bekend, en gelukkig ge laagd :
wy zullen ons tot geen ver lag hiervan inlaaten, maar
ons bepaalen tot een berigt van de laat te leevensdagen
diens grooten Mans . - WASHINGTON'S Ziekte was
kort, maar inertlyk . Op den twaal den van Winter .
maand des Jaars 17,9 bevondt by zich op een zyner
Plantadien . Die dag was regenagtig, en by greep eene
koude,, 's anderen daags van eene hevige ont teeking in
de keel gevol ,,d . Den volgenden dag werd 's avonds de
ongetteldheid van eenen ontiustenden aart, en by to raade, na Alexandria om zyn Geneesheer to zenden : dan
om zyne dienstbooden in den nagt niet derwaards to laaten gaan , telde by zulks tot den volgenden morgen
uit. Wanneer op then dag de Arts ten el uuren
kwam, was bet to last ; de hand des doods had hem
reeds aangegreepen . Schoon 'sMans kwaale hevig w,-s,
betoonde by zich bedaard en eelaaten . By gat zynen
oppas eren to ver taan , dat z} ne zaaken in goede orde
waren, Nat by- zyn' uitericen wit gemaakt hadt, en dat
alles, wat op~-nbaare zaaken betro , op twee dagen na
was byge chreeven . --- Korten tyd vdor zynen dood
vroeg by. zyn' Dodtor : „ Hoe laat is 't? Hoe tang zal
De DocEtor
„ Ik nog in deezen laat blyven?"
ant .

(*) [let is uit hoo de van dit gedrag van

WASHINGTON,

dat itommige Fiar cl-e Schryvers zich suet ontza ;:en, openlvk
to Vrrklamren , „ dat WASFilr GTOty zys,t eer oyerlee d hadt ."
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Heer!"
.,n-r,
sntwoordde : „
- Hi , - .)p
batuig ie by met de gruuttle rustigneid : „ I, ; ones
Lye a,le - nriaa• nict your den D )ol, Doci : it! " •- ling ging allengskens kurter, en by lag bet lecven za r;t .
Volga s bet ge .uigenis z~~ns Geueesliceis,
lyk a .
• was by, van den aanvange zyner orgertelJncid, en
• door alle de tydpeikcn van Liezelve neenen, vast in
„ her begrip, dat dezelve in den duud zou eindigen
• by ondei wierp z •ch aan de pug>gingen , to zyner hcr„ ilel'inge aangewl!nd , eer nit pligt , dan iii de ver .
• wa ttng van ee,rige baat . Hy hieldt de aannadering
„ zyns doods voor gelyktydig met den loop zyner
• Kwaale ; en ver cneide uuren vodr zynen duud ga
„ by , naa heihaalde p ogingen om verbian to warden s
• to kennen, dat by wensclite, zonder verger gemoeid
„ to w,rrden, to mogen tlerven ."
De Generaal WASHINGTON was kloek en welgemaakt
van 1 ;y1'sge talte , ongemaakt van houding.
Hy hadt
blaauw .agti»e oogen , geenzins uitpuilenae ; zy gaven
diep- :enkenheid to vei laan , en geen geringe maate van
leevcr. .ligheid lraalde 'er in dour , wanneer by zich in
gru tte bedryven bezig vondt . Zyne gelaatstrt..k';en wa .
ren lerk, manlyk, en maakten een diepen indrul ; ; uit dcn
cart was by tlil en ernilig ; zyne houling bedaard, ern .
itig, en tekende gevoel . In zyn geheele voorkomen
traalde ee,ie ongemeene waardigheid en bevalligheid
door , welke op 't oogenblik een diep ontzag en hartlyke hoogagtirig verwekten . Hy cheen gebooren om
onder zyne medemen ch-n eenen uit leekenden rang en
bet bevelhebber ehap to bekieeden . In zyne Staatswaar .
digheid ontving by die om gunstbetooningen verz , ig-en,
en tbeantwoordde hunne verzoeken, met die bevalligheid
en goedaartigheid, dat elk van hem heenen ging in bet
denkbeeld, dat by in de gun te des Opperhoo ds deelde.
Hy bezat een uittteekend en welgeue end vertland, een
veelbevattenden en onderlche&denden geest , een zeer
vast g,eheugen, een joist en zuiver o •o rdeel, en hieldt
zyne dri ten onder voimzakt bedwang. Hy was cen
man van de trikttle eerlykheid in alle zyne handelin .
gen, en lipt in bet houden van aangegaane verbintenisen, lit din aart was by zagt en edelmoedig . Braa
heid , gemaatigdheid en eenvoudigheid maakten uit tee.
hell Ix- trekken in, zyn character uit ; doch, wanneer bet
K k n
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noodig was, betoonde by een onver chrokken cooed,
vastheid van geest, en ona hangelykheid van anderen .
ly was een tederlievend Egtgenoot , een getrouw
Wend, een menschlievend Meester, en een Vader voor
de Armen . Hy bragt zyne dagen door in bet betoon
van eene hebbelyke geregeldheid, maatigheid en vlyt .
d~y tondt by bet aanbreeken van den dag op, en grog
Organs 's avonds ten negen uuren to bedde. Alle de
uuren van den dag waren be temd tot bet volvoeren
van eenige bezigheid . In zyne tydsverdeeling was de
Godsdienst niet vergeeten . Gevoelende, 't geen by za
dikmaals erkende, zyne vol laagene a hangelykheid van
GOD, bega by zich dagelyks, op vastbepaalde tyden,
naar zyne binnenkamer , om GOD to vereeren , en
diens gunst o to meeken . Hy was zeer trikt in bet
waarneemen van den Zondag, en voorbeeldlyk in bet
bywoonen van den openbaaren Eerdienst .

BESCHRYVING VAN EENE ONDLRAARDSCHE REIZE
NAAR DE STEENICOOLGROEVEN BY VALENCIENNES , ONDERNOMEN DOOR HEINRICH
SANDER, Hoogleeraar aan bet Gym .

na itim to Carlsruhe .

[Medegedeeld door den Eerw . JAN
dikant to gisp .]

VAN DEN BERG,

Pre_

et genoegen herdenk ik nog Reeds aan die genoeglyke dagen, die ik onlangs, in de maand Ju y,
M
in Valenciermes heb doorgebragt . De Stad zelve , de

'estingwerken, bet Ar enaal, bet groote Hospitaal, de
Batist abrieken , de vrolyke nutte gezel chappen der
Burgers en inwoonders, de pragtige vruchtbaare landreek, de heerlyke vlasbouw, bet tille blinken van de
rivier de Schelde tus chen haare breede oevers, welke
bet oog niet a meet, de Abdyen St . Vicorne en St . I.
mand, met derzelver groote en ryke Kerken, de Baden
en Brounen by deze Abdyen, bet vrye natuurlyke leeven, de zuivere en gezonde lucht, die men in Parys vergeeten moet - dit alles was voor my weezenlyk voed .
zel en verkwikking . De Steenkoolgroeven trokken egter inzonderheid myne aandacht tot zich, to meer, vermit
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Wits D. MORAND, to Parys, my de terktte verzekering
ga , my alles to zullen laaten toonen, wat de Akadezme door hem in koper laat graveeren .
Een eerlyk oud man, MATTIIEU, die nog lee t, en
door zynen Zoon thands de ziaken laat waarneemen ,
hee t , gelyk men my zegt , voor 5o jaaren, bet eerst
dit gewigtig mineraal in deze land treek ontdekt . De
Konmglyke Intendant, Mon eigneur DL SENAC, liet dezen ouden man , door zynen Secretaris DESAULT , een
zeer be cheiden en voor my onvergeetelyken vriend, beveelen, dat by my alles zou toonen, en tevens voor
myne veiligheid to zorgen had . De weldaadige natuur
hee t bet geheele land in de diepte met de heerlyktte
teenkoolen opgevuld . De oppervlakte is met de choonte zaadvelden en akkers bedel ;t . Eenige particulieren
hebben ze in pagt genomen . 'Er zyn vy groeven en
even zo veele vuurmachines, die tamelyk digt by elkander taan . Voor de poort naar 1llons hebben anderen
ook beginnen to graaven . maar zyn reeds agt jaaren bezig geweest, zonder bruikbaare koolen to vinden ; intuschen zyn 'er goede teekenen vooihanden , om in de
diepte betere koolen to verwagten . Eer men goede koolen vindt, (toot men op een oort van blaauwagtige teenen , die men egter niet gebruiken kan om to branden .
In de oud te groeven zyn reeds zulke groote wyde gangen uitgegraaven , dat ze ten deele tot onder de Stad
loopen, Men zondert de groote o goede koolen van
de kleine o legte o , her gruis genaamd, De eerite
kosten 22 ols, de andere legts ii ols, de emmer.
Ik had den voormiddag van den ig July a gezonderd , en my tot de os e du ,1ardin bepaald, omdat
dit de choon te en ryktte groeve is. Deze wordt zo genoemd , omdat eertyds op de plaats, waar thands de
groeve en de vuurmachine zyn , tuinen waren . Men
hee t egter de boomen en al bet overige weggeruimd .
MATTHIEtl oordeelde, dat ik op 't veilig te in den kor
(a panier) zoude neerdaalen . GEORG BOISSEAU, egter, de opziender over de arbeiders, o de klimmers, zo
als wy deze men chen zouden noemen , ontried my
zulks, omdat, voor tegenwoordig , de touwen aan den
kor legt waren . Gemaklyker ware bet zeker geweest ;
vermits men egter , by zulke ondetneemingen, op gemak niet zien moet , zo verkoos ik den anderen weg
op de ladders (par Echelles) , en zo Mom ik in bet
midK k 3
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midden tus chen R ISSEAU en INICEUR, die de arhSders by hot uuitappNn de liode teekenen ter bidder g
op het burtaux t, etelt, in een groot kwartier uurs i io
T Iiks, o ubo F'ran che v eten , naar beneden . Men
ga my een gryze broek to v .: .tje, van va oren met een
knlop to ..nemaakt, een mots v .i„ dezel de to e, en bo .
ven op dezelve een tlappen hod . Zo komiek h .b ik
'er van myn leeven met uitgezIen .
Myne kleederen
wierden egter boven it) een ko er ge looten . Op de
linker chouder hegtte men my nog eenioe kaars en vast.
Myne beide begeleiders namen hunne kaars en op den
hoed, en de agterite muest nog eenige kaars en in voorraad medeneemen, in gevalP ik benuJtn lang vertceveu
wil ie. - Ik moot de ec, lyke getrouwhc : i, de zorgvuldige waakzaamhcrd, de t-e deryke bez+nrgdheid, de
geduldige oplettendheid v :n doze tieden op my en op
alle myne vraagen , weiJchen en benoehen, dankb3ar
roemen . --- D_- eertte 40 tones lien de weg recht
traast de waterpomp na„r tueneden . Her was her tit}
niet anders, dan also 'er een door kunst verwekt onweder rondo n ons been gehoord wierd . Hut water, 't
welk geduurig overal ncdcrttort, maakt iernavd zo nat
als de regen , en de lagon der Machine ktinken in den
holkn naauwen gang zo geweldig, als de donder in de
lucht . Op de. diepte v .n V t'i es beginnen de onderaard che gaaneryen, die men in de iteenkoolmynen ger
maakt en thands met hoist tnndeilchraagd hee t . De myna
loopt oost en west, , en bee t haaren val re gen bet zuidcn . De ader in dezen gang is dertig duim o drie voet
breed . Andere zyn 'er, ilegts van eo a ey duim . In
ver 'cheidene boven elltander aangeiegde verdiepingen
wordt elke ader uitgegraaven, en alle reeds uitgelee'-de
gangen zyn boven en aan bei_ie kauten met hoot onder .
Round, opdat de losgewordene teenen Diet naar he nc'den
vallen, en den weg vernielen z' , uien . Elke v'rdieping
liee t een trap, waarlangs men droog , gcm4kkd k, el ;
zonder het mintie gevaar, naar beneden kan klimaien .
. van de eene verdieping tot de anJere een
Dan loops
weg, waariu men zekerlyk niet rechtop taan lian, tot
aan de deter van een viewven trap . Maar tus chen twee
k : tas r ir, het middcn h )mt men zeer goed voorwaards,
en List m •r n aan weersz}den de overhly zels van de
reeds III t,e,ra :v :ne myyn . In deze onler :ar,7ii . .e gan .
Men ZL,:t r u h err mo,
gLla is tlet ZtLl 11111 Ch geru:r .
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niet wat bene den omgaat, en de bovenwaere:d is ook
reeds lang uit oog en oor verdwe~nen. Recht majeftueus, donker en ail is het hler beneden. Het was
juist een donkere regen:Jgtj3e dag, dacb in de diepte
Doeh warm noeh komI. Dc ademba:iling wierd my in
bet minst niet ongcmaklyk. V8n tyd wt tyd ontmoette my een van de atbeiders. die hun d~gwerk beneden voltooid hadden; en deze heden zyn zo gewonl1 onder de aarde te leeven, dat zy, met hun k,1;,tsie on den
hoed, daar 1'0ndkrUlpen , even als wy in ollze \ertrekken rondgaan. Zy arbeiden telkens maar 6 uuren agter
clkander; dan worden zy afgelost en klim:l:cn weder
naar boven.
Toen wy. eindalyk beneden aan de myn. di(! \verkelyk bearbeld wierd, aangeiwmen Vlaren, gillgen wy
I. Lmks af naar de Flaa(S, waa: de emmers up en
neer geheesfen worden.
Hoe dit Guvcn den grond
ingerieht is, zal ik naderhand zeggen. Hier was het
fchoonHe gezjgt voor rny, dat de leege van hoven terug komende emmers nog meer da!] (:{)O \Toeten naar
beneclen gin gen. Men zag ce kaarsfen d::r arbeillers op
cenen verren affbr.d zeer flaauw, maar, i'1 het duistel' en 111 Je Jic:pe tUlle, ullge.neen lieH.yk fdleemeren.
~. GintTen wy rcc'1ts af, geduurig om:er de onder1Ie~lIlinge;-; vanhout, in de gaandery, ook zo ver binllenwaards, dat wy dc :1rbelders zelve aantroffen. Dit
was nog een '.'leg van 140 toifes of 840 voeten lengte,
in de diepte van 660 voeten. Door het I{'Il11pas wcet
men, in weli(en oord men is. Wy gingen onl.ler de groo.
te breede ScheMe door, zonder dat een droPle water ergens doorfyperde. 1n dele wegen kan m,'11 m~'H zeIden rechtop than. Men moet zich byk:uJs ~,eduurjg
buigen, zich dlkmaals l:ederzetten en u;tru,tcn, U1 in
't voortzctten d'~r reize geduurig op een klein il:uk hout
fteunen. Daar men nog niet lang g~al~eid heeft. Ontmoet men zomtyds plaatzen, waar men z;ch gebeel oJ?
den grond leggen, en cp handen en voeten vOClrtluuipen
moet.
In de groeve ziet men duidelyk de bnventl:e en beneden11:e laag van ireeilcn, tus:chen welke de 1reenkoolen worde!1 uitgebroken. DC! mcn:cl1ea zitten claar in
ecne kromme lastige houdin[!, zwart over '( gehecie
1ichaalll, gelyk men dubel.s ma;l.1t, en vcrrichten waarKk 4
iyk
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lyk zuur work . Het licht laat nevens hun . Elk is do
hoogte van zyn werk, door een plank, liggende boven
cen post, die tus chen de boven- en beneden-laag der
ileenen , tus chen welke de koolader loopt , inge,
iloken is, voorgeteekend . Boven dezen zit weder een ;
boven dczen noa cen . Zo ziet men bier en daar kaarsjes, en hoort aan de vaste harde myn kloppen . Zy
dryven, wanner zy van onderen lang met den pitzen
hamer losgehakt hebben , groote lerke kuilen tus chen
beiden, en plit en zo bun luk, verkleinen alsdan de
roote hei ten geduurig meer, en verkioppen ze weder.
k heb bet zelt beproe d , om een luk los to laan, en
lieb ondervonden, dat het waarlyk een harde arbeid is .
De to e, uit de groeve losgebroken , words met
choppen in grcote emmers gewuurpen , en eenige daartoe be temde lieden, welke men Traineurs noemt, M02ten dezelve in de gaanderyen van tyd tot tyd naar de
plaats voorttrekken, op welke zy naar boven worden opgewonden . Tot dat einde is aan de emmers een oort
van leeren ge pan met twee kettingen, waarin zich die
lieden in pannen gelyk de paarden . Een moot bet altoos tien toi es voorttrekken . Dit eind wegs is door luk,
jes hout a gebakend . Ook dit is eon zuure en zwaare arberd. Ik liet my in pannen, en kon naauwlyks zulk een
gelaaden emmer van de plaats trekken .
In alie groeven rondom Valenciennes werken getladig
let werk gaat zonder ophouden, zonl5oo men chen .
en eestdagen uitgezoiiderd , dag en nacht voort ; en
voor deze men chen , die geduurig by de kaars werken, en van de waereld niets zien noch hooren, is dag
en nacht bet zel de . Allen werken volgens eene opgeleg.
de taak . Kunnen zy hun werk binnen 6 uuren verrichten, dan is bet hun voordeel . Gebruiken zy 9 uuren, zo
betaalt men hun toch niet meer dun hun bepaald were .
Een Mineur moet 3 voeten 9 duimen hoog in do
myn inhouwen, en daarvoor betaalt men hem 1 721 U s .
Een Traineur moet den gelaaden emmer tien toi es
voorttrekken, en ont angt daarvoor 15 ols.
De opzienders over de arbeiders ont angen maandelyks
18 kleine daaiders o 54 Livres .
Diegeene, die a an 't einde der gaandery aan den
trap zit, en de arbeiders de zo genaamde Plombs (zynde egter geene looden, mazr e lempclde koper tuhken)
uitdeelt, ont aigt dagelyks no- ull .
Op
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Op de ladders is ganseh geen gevaar . De por.
ten worden alle veertien dagen door daartoe a ange tel .
d e lieden bezigtigd, omdat het de gewoone weg voor
alle arbeiders is . 'Er weiken beneden tien- o rwaal ,
jaarige knaapen en meiden in broeken, en klimmen uit
en in zo vaak zy widen .
Onlangs wierd een dik en
vet man by 't opkhmmen amegtig , doch kwam egter
door 't gebruik van versch water ras weder tot zich .
zelven . Her bezwaarlyke opklimmen wordt daardo,)r
merkelyk verligt , dat men overal kcn nitrusten. --•
En welk eene vreugde, wanneer men het daglicht , do
zon, wederziet!
Deze lieden weeten, uit eene langduurige gewoonte,
in deze diepte den tyd zeer naauwkeurig . Een man ,
die reeds om drie uuren naar bed eden geklommen was,
raadde thands, dat bet hal tien ware : ik zogt onder da
kleeren myn horologie, en 't was hal tien.
Om de iteenkoolen naar bo%'en to brengen , is boven
de groeve een groot huis gebouwd ; boven de opening
is een be chut el, even gelyk om een put . H,--t geheele
overige gedeelte van het huis bevat eene machine, die
van drie, en wanneer de groeve zeer diep words, v .:n
vier paarden gedreeven words . Een groot wiel dry t
eenige kleindere , en aan deze hangen , a : n truwen ,
groote emmers , die in de groeve nederdaalen . Tei wyl
de eene klimt, daalt de andere. Beneden zyn lieden tot
het vullen , en boven tot bet ledigen van de emmers .
De paarden gaan zo lang t ,)t dat een emmer boven
komt . Alsdan kan hun de geleider, door eenen byzonderen toon, waaraan de in cenen kring loopende blinds
dieren reeds tang gewoon zyn, doen til taan, en weder
door een byzonder geluid doen voortgaan . Uit eene groeve van i ro toils kwam een emmer in weinige minuten
boven . Men laat beneden , wanneer de emmer gevuld
is, eenige kleine ketttrgen in 't kruis daarover, om to
verhinderen dat de tceenkoolen 'er niet uitvallen . Boven trekt men met haaken de koolen 'er uit, en werpt
ze met choppen in kruiwagens ; met deze worden ze in
de magazynen gebragt, uit welke dagelyks cede menigte
verkogt wordt .
Om her water, dat anders de groeven zou3e npvul=
len, uit de diepte to pornpen, zyn de vyt vuurmachines voor de poort naar Taurnny aangelegd . Men be .
client zich van bet v uur en de; lucht , o :i bet water
K k S
uit
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van de verbintenis der Europeaancn met de Chinee en ;
van de verregaande vernedering , welke zy daarby on.
dergaan ; van de zwakke be cherming , welke zy kunnen ontvangen van de Portugee che Vastigheid op de
kust van China ; en eindelyk tot de be chouwing van
bet aanbelang, 't welk de Stad Macao zou krygen, in.
then dezelve in 't bezit ware van een Volk, 't geen regtmaatig, maar ten zel den tyde met waardigheid en kloekmoedigheid handelde, tegen een Staat.sbettuur, 't welk
mis chien bet onregtvaardigst en drukkendst is, en te
ens bet la hartigst, 't week thans op de geheele wereld
be 'aat .
De Chinee en dryven een Handel met de Europeaanen, welke vy tig millioenen beloopt ; twee vy den van
die our worden betaald in Zilver, de rest in Engelsch
Laken, Malacca -Tin, Katoen van .engalen, en Opium
van Patna, in Sandelhout en Peper van de Kust van
Malabar. Eenige Artykelen van Weelde worden des .
gelyks uit Europa ingevoerd, als Spiegels van de grootte oort, Geneev che Horlogien, Koraalen en yne Paarlen ; dan de laattle Artykelen zyn naauwlyks noemens •
waardig, dewy l dezelve met geen voordeel kunnen geileeten worden, dan by zeer kleine partyen . In verruiling voor alle deeze Rykdommen, voert men niets terugge dan Thee, en eemge kisten ruwe Zyde om in
Europa verwerkt to worden ; want ik reken als van geen
beduidenis de Porceleinen en andere goederen, waarmede
zy hunne chepen ballasten, en de Zyden ito en, waarop
naauwlyks eenig voordeel zit . - Daar is zeker in de
wereld geen Volk, 't welk een zo voordeeligen Handel
met Vreemdelingen dry t ; en te ens is 'er geen, 't welk
zo harde voorwaaiden voor chry t , en met grooter onhe chaamdheid bepaalingen en knevelaaryen van allerlei
cart daar telt . Men drinkt geen kop Thee in Europa ,
o dezelve hee t ter oorzaake gettrekt van eene vernedering voor de zodanigen , die de Thee in China kogten, die zich to cheep begeeven en de halve wereld
omgezeild hebben , om dit gedroogde blad op onze
markten to brengen .
Ik kan niet nalaaten bier aan to tekenen, dat, omtrent
twee jaaren geleden , een Engelsch Kanonnier , op last
van zynen Scheepscapitein een Groetenis choot doende,
een Chinee chen Vis cher, in zyn vaartuig zittende, doodchoot, die zich onvoorzigtig, daar de Kanonnier zulks
met
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,@:rootc P()'~lP in d~ hoogtc, bet water Idimt heneden in
de pOlTlpt:n, kan DIet meer te111 , en wordt door de per·
zing der machine 7cO vDeten haog raal' boven gebragt.
B wn vloeit het door een kanaa 1 in groote kuinen. uit
We Ike hLt a~m den 110 k. van het hui~ in pyperl neder~
fir.lumt, en in eene kleme beek geleld wordt. Zo rns
men den hamer va~thoudl, kan geen water in den ketel
vallen, en de geheele machine ihat nil; zy begim ego
ter oogenbhkl}k weder, wanJJeer men den hamer we·
der laat 1han.
In de tl:eenkoolgroeven haant men door de gaten, waarvan ik boven gewag maalm:, het water cen weg tu~ de

machine.

Boven ziet 'cr het op!!etrokkene water, gelyk gemaklyk
te gisien is, blaauw lwartagtig uit, en bragt my niet in
verlOeking om het te proeven; even weI virdt men op de
tong niets walgelyks daaraan. Het [choot my te bin~
nen, dat HILL? in EngeJand, in zulk een onderaardsch
water, e rte1yke foonen van mikroskopifche dieren geVO'lldcn heeft; en hoe gaarne had ik met dir water foortgelyke proeven willen neemen! Maar een' Reiziger ont~
breeken vaak de middelen, tyd en gelegenheid tot de
aangenaami1:e onderzoekingen.
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van de verbintenis der Europeaancn met de Chinee en ;
van de verregaande vernedering , welke zy daarby on.
dergaan ; van de zwakke be cherming , welke zy kunnen ontvangen van de Portugee che Vastigheid op de
kust van China ; en eindelyk tot de be chouwing van
bet aanbelang, 't welk de Stad Macao zou krygen, in.
then dezelve in 't bezit ware van een Volk, 't geen regtmaatig, maar ten zel den tyde met waardigheid en kloekmoedigheid handelde, tegen een Staat.sbettuur, 't welk
mis chien bet onregtvaardigst en drukkendst is, en te
ens bet la hartigst, 't week thans op de geheele wereld
be 'aat .
De Chinee en dryven een Handel met de Europeaanen, welke vy tig millioenen beloopt ; twee vy den van
die our worden betaald in Zilver, de rest in Engelsch
Laken, Malacca -Tin, Katoen van .engalen, en Opium
van Patna, in Sandelhout en Peper van de Kust van
Malabar. Eenige Artykelen van Weelde worden des .
gelyks uit Europa ingevoerd, als Spiegels van de grootte oort, Geneev che Horlogien, Koraalen en yne Paarlen ; dan de laattle Artykelen zyn naauwlyks noemens •
waardig, dewy l dezelve met geen voordeel kunnen geileeten worden, dan by zeer kleine partyen . In verruiling voor alle deeze Rykdommen, voert men niets terugge dan Thee, en eemge kisten ruwe Zyde om in
Europa verwerkt to worden ; want ik reken als van geen
beduidenis de Porceleinen en andere goederen, waarmede
zy hunne chepen ballasten, en de Zyden ito en, waarop
naauwlyks eenig voordeel zit . - Daar is zeker in de
wereld geen Volk, 't welk een zo voordeeligen Handel
met Vreemdelingen dry t ; en te ens is 'er geen, 't welk
zo harde voorwaaiden voor chry t , en met grooter onhe chaamdheid bepaalingen en knevelaaryen van allerlei
cart daar telt . Men drinkt geen kop Thee in Europa ,
o dezelve hee t ter oorzaake gettrekt van eene vernedering voor de zodanigen , die de Thee in China kogten, die zich to cheep begeeven en de halve wereld
omgezeild hebben , om dit gedroogde blad op onze
markten to brengen .
Ik kan niet nalaaten bier aan to tekenen, dat, omtrent
twee jaaren geleden , een Engelsch Kanonnier , op last
van zynen Scheepscapitein een Groetenis choot doende,
een Chinee chen Vis cher, in zyn vaartuig zittende, doodchoot, die zich onvoorzigtig, daar de Kanonnier zulks
met
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niet wist , digt by bet losgebrande luk geplaatst hadt,
De Gouverneur van Canton eischte den Kanonnier op ;
in 't einde werd deeze hem overgeleverd, op belo te dat
deezen Man geen kwaad zou wedervaaren : de Gouverneur voegde 'er by, dat by Diet onregtvaardig genoeg was, om een dood, onwillig to wege gebragt, to
Op deeze verzekering werd de ongelukkige
tra len .
man aan hem overgeleverd, en twee uuren daarnaa op .
gehangen . De Nationaale Eer vorderde eene 'poedige
en buitengewoone wraak ; doch Koopvaardy chepen bezitten de middelen niet, om dezelve to neemen ; en Capiteins van die Schepen , gewoon aan tiptheid, eerlykheid, en die gemaatigdheid, welke den eigendom van b un.
n e Bevragters en Meesters niet in gevaar brengt, konden
geen moedigen weder tand bieden, welke bet verlies van
veertig Millioenen aan de Compagnie zou tnegebragt
hebben, dewyl de Schepen ledig zouden hebben moeten
wederkeeren . Zy maakten ongetwy eld dit geleden onrogt bekend, en vleiden zich daarvoor vergoeding to
zullen ontvangen . Ik dur beweeren , dat alle de Agen•
ten van de onder cheidene Europee che Handel-Maatchappyen zeer veel zouden willen geevcn, om eenmaal
deeze Chinee che Mandarynen to overtuigen , dat daa•
den van onregt, gelyk de hunne, alien paal en perk
over chreeden .
De Portugee en hebben nog meer reden van klaagen
over de Chznee en dan eenig ander Volk . De agtbaare
tytel, op welken zy Macao bezitten , is welbekend.
De gi t van den grond, op welken deeze Stad gebouwd
is, trekt ten gedenkteken van Keizer CAMHY's dank .
baarheid . Dezeive werd den Portugee en gegeeven, dewyl zy op de Eilanden , digt by Canton gelegen , de
Zeeroovers, die deeze Zeeen ontrustten, en alle de kusten van China be tookten, verdelgd hadden . Het is een
louter vcorgeeven, aan to dringen, dat bet misbruik, 't
geen zy van hunne voorregten gemaakt hebben , derzelver verlies veroorzaakt hee t ; hunne misdaaden hebben
alleen be taan in de zwakheid van bet Gouvernement .
De Chince en hebben bun van tyd tot tyd met nieuwe
beledigingen overlaaden , en by aanhoudenheid nieuwe
vorderingen gedaan ; aan deeze heet bet Portugee che
Gouvernement nooit den min ten weder tand geboden ;
en deeze Plaats, vanwaar eene Europee che Natie, eenigc
veerkragt bezittende, den Keizer van China zou kunnen
doer
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doen beeven, is, in zeker voege , niet meer dan cene
Chsnee che Stad, in welke d . Portugee en by toelaating
woonen, choon zy een ontwy elbaar rep bezitten om
'er bet hoog bewind to voeren , en de middelen om
zich gevreesd to maaken, indien zy 'er legts eene be .
zemng onderhielden van tweeduizerd Europ aawn ,
twee Fregatten, eenige Curvetten , en een Buwbaraeer .
gal •o ot .
Macao, gelegen aan d .n mond van den Tigris, kan
vier-en-zestig Ourleg che'-en op de reede, aan den in •
gang van Typa , ontv<.ngen , en in de haven, die beneden de Stad Itgt , en e=t stwaai',s gemeen chap met de
rivicr hee t, Schepen herd• n van zeven- o achthr'n lerd
tonnen , hal gelaaden . Macao ligt, vulgens onze waar.
neemingen , op e2° 14' 40 ' Breedte, en op III ° iyr
~,o` Ooster Lengte .
" De ingang van de Haven wordt verdedtgd door eene
Sterkte, be taande uit twee hatterven, die tnen, by bet
inzeilen, noodzaaklyk tot hinnen een pitltool choot m et
rn_:deren . Drie kletne Forten, vc'orzien met twaal ka•
nonnen, en eero met zes, hewaaren bet zuidlykst gedeelte der Stad te2en alle onderneemingen der Chznee en.
Deeze Sterkten, die zich in den legt ten taat bevinden , zouden geenzins geducht weezer voor Europeaanen ; maar zy zyn to over in taat om de geheele Zee .
magt der Chinec n in ontzag to houden . Daarenboven
is 'er een berg, die bet land be trykt, en op welken
een Detachement Krygsvolk c( n la :}gduurig beleg zou
lcunnen uithouden . De Portzegee rn van Macao, cer
Godsdien tig dan Krygsha trg, lrieb :ben eene Kerk gebouwd op de puinhoopen van e :2ne Sterkte, die deezen bergtop tot een on ioordrinz;haaren post maakte .
Aan de landzyde w=trdt Macao verdedigd door twee
Iiorten ; het een telt veertig kan m tukken, en kan eene
bezetting van duizend man bergen ; 'er is een water ak,
en 'er zyn twee wellen ioopcnd water , en Catematten
tot bet bergen van Kryesv=}orraa1 en Mondhehoe tt r
een ander Kasteel , met dei rig tlukkcn voordien , k =rn
niet meer dan driehonderd mao ber„en ; bet hee t een
ryke waterwel, die nimmer d = _~€ wordt . Deeze twee
Sterkten hettryken het geheele land .
De grenzen der Portugee en drckken zich niet veel
Verder din eene myl van de Stid uit : deeze zyn a ge .
petkt door eenen tnuur , bewaakt door cen Mandaryn
met
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tnet eenige weinige Soldaaten . Deeze Mandaryn is met
de daad de Gouverneur van Macao , en de Per oon,
dien de Chi;lec en gehoorzaamen : by hec t het regt niet
om to laapen binnen de grens cheidingen der Portugeeen ; maar by mag in da Stad komen, de Sterkten bezoeken , de voorraadhuizen bezigtigen , enz . By deeze gelegenheden zyn de Portugee en verpligt, hem met
vy kanon choten to begroeten . Dan het 11aat geen
.Europcaan vry, den voet op Chinee c•h en grond to zetten ; eene onvoorzigtigheid van dien aart zou hun ter
genade van de Chanee n iteilen, die een grooten los .
prys zouden voideien , o den overtrerder gevangen
howlen . Eenigen der O licieren van ooze Fsegatten
waagden bet egter ; doch de,-z,- daad van roekloosheid
was gelukkig van geene onaan enaame gevolgen .
Men mag de geheele bevolhing van Macao op twin .
tigduizend zielen chltten ; van deezen zyn 'er denhon •
derd Portugee en van geboorte , omtrcnt tweeduizend
hal lachtigen o Portuget e Intliaanen , en even zo veel
Ca r- laaven, die by bun uls huisbedienden leaven ;
de overigen zyn Chinee en , in den Hand" gebruikt, en
in veele andere bezigheden , waardoor de Portugee en
aan hunnen vlyt (chatting betaalen . Deezen , choon
meest alien Mulattos , zouden zich onteerd a , ten , als
zy eenig handwwerk uitee enden , en hierdoar hunne
huisgezinnen bezor *den ; dan bun trots vindt zich in 't
minst niet beledigd , door beilen]i, met het lastigst
aanhouden , eene Iie degave van de' voorbygangers to
vraager .
De Onderkoning van Goa benoemt de bekleeders van
alle Burger- en Krygsposten to Macao. De Gouverneur wordt door hem aange leld, alsmede de Ra.adsheeren , die met hem het Burgerlyk Gezag deelen . Hy
hee t bepaald , dat de Stadshezetting be taan zal uit
honderd-en-taeht :g Indiaan he Stapoys, en honderden - twintig Soldaaten : d ;, dienst van dit Krygsvolk beiaat in by nagt ronden to &en ; do Sold"-ten zyn gewapend met }okken ; de O icier hee t alleen bet rest
om een zwaard to draagen, maar in geen geval kan by
't zelve tegen cen Chinees gebruilken . Indien men een
die van dit Volk ontd-,kt, een d .:ur epenbreekerde, o
eenige goeseren wegvoercnde, mag by daarin beler
worden, doch met de grootae omzi tighei,l ; en wanneer
een Soldaat ongelukkig genoeg is om den lie to ciooden 0
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den , dan wordt by aan den Chince clien Bevelhebbet
overgeleverd, en op 't midden van de markt opgehan .
gen, in 't byzyn van dezel de wagt , waartoe by voorbeen behoorde, en in tegenwoordigheid van een Portugee chen Magi traatsper oon en twee Chinee che Mandarynen, die, by hun vertrek uit de Stad, naa de regtspleeging, begroet worden, even als by bet inkomen ; maar
indien , integendeel , een Chinees een Portugees doodt,
wordt deeze in de handen van Regters zyner eigene Natie overgeleverd, die, naa hem gegees eld to hebben, zich
gelaaten also zy hem verder in regten zullen vervolgen, dock hem altoos laaten loopen, niet luisterende na
de ei chen deswegen gedaan , welke nooit de gering le
voldoening erlangen .
De Portugee en hebben onlangs een moedige daad uitgevoerd , die in de gedenkboeken van den Raad met
groote letteren maQ geplaatst worden . Een Stapoy een
Chinees gedood h1bende , chooten zy hem neder, in
tegenwoordigheid der Mandarynen, en weigerden deeze
zaak aan de be lis ing der Chinee en to onderwerpen .
In Macao betlaat de Raad uit cen Gouverneur , die
de plaats van Voorzitter bekleedt, en drie Vercado .
res, die de Geldmiddelen der Stad beheeren . De in<
kom len be laan uit de belastingen op de koopwaaren
gelegd , die alleen in Portugee che Schepen in Macao
bmnen komen . Zy zyn zo blind voor hunne eigene
belangen, dat zy niet willen gedoogen , dat eenige andere Natie goederen in hunne Stad aan land brenge ,
zel s de daar op ge lelde belastingen betaalende ; even
o zy vreesden hun eigen inkomen to vermeerderen,
en dat der Chince en to Canton to verminderen .
Het is zeker, dat , indien de Haven van 1llacao tot
eene vrye Haven gemaakt wierd, en de Stad van eene
Bezetting voorzien, in taat oin den eigendom der Hand
delwaaren , welke daar opgelegd worden , to be chermen , de Inkomende Regten zouden verdubbeld worden, en, buiten twy el, genoegzaam weezen om alle de
kosten des Gouvernements goed to maaken : maar een
klein byzonder belang kant zich aan tegen eene chikking , door gezonde Staatkunde voorge chreeven . De
Onderkoning van Qoa verkoopt Portugec/che Commisien aan de Kooplieden van ver cheide Natien , die
Van het eene gedeelte van Incite op het andere handel
dryven : deeze zel de Gelukzoekers doen ge chenken
aa>a;F
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Sib den Raad van Macao , naar gelange van de aange .
legenheid thinner handel-uitzigten : en die onderlinge
chikkingen veroorzaaken mis chien een onverzetbaaren
hinderpaal tot bet open tellen der Haven van Macao ;
't geen die Stad tot een der bloeiend te Steden van
4 sa zou maaken , en honderdmaalen beter dan Goa,
welke Stad nimmer van eenigen dienst zal weezen
voor de Hoo ditad des Ryks .
Behalven de drie Vercadores , van welken ik ge prooN
ken heb, volgen in rang twee Regters der Weeskinde ,
ren , belast met bet toevoorzigt van de eigendommen
der Minderjaarigen, bet volvoeren der Uiter te-willen~
de benoeming van Voogden , en, in 't algemeen , met
alle zaaken , tot de opvulging in bezittingen betrekke .
lyk ; van hunne uit praak mag men zich op bet Geregts .
bo to Goa beroepen .
De andere Burgerlyke o Ly iralyke zaaken worden
ook, in de eer{te plaats , behandeld door twee Raadsheeren, Regters geheeten . De Tol-inkom ten worden
door een Schatbewaarder ontvangen, die ook, op last
van den Raad, de onder cheide Jaarwedden en verichei •
de andere zaaken betaalt ; dit inner egter op last van
den Onderkoning van Goa ge chieden , indien de rom
boven de driedttizend Piasters loopt.
De allergewigtig te Overheidspost is die van Proc'i .
reur der Stad . Hy is bet middelwerktuig van gemeenchwn tus chen de twee Gouvernementen van Portugal
en China ; by is verantwoordelyk voor alle Vreemdelingen, die den winter to Macao overbrengen ; by ontvangt , ei verzendt na de beide Gouvei nementen , de
wederzyd che klagten der beide Natien , waarvan een
Schryver, die zel s geen raadpleegende item hee t, een
register houdt , gelyk mede van alle de raadpleegingen
des Raads. De Procureur der Stad is de ddnige Perk
loon, die niet, naar welgevallen, van zyn post kan ontlaagen worden : de bediening van Gouverneur duurt
drie jaaren ; de andere Magi traatsper oonen worden alle
jaaren veranderd . Eerie zo gettadige vernieuwing, aanloopende tegen alle welgevestigde Regeeringsvormen, hee t
niet weinig toegebragt tot de vernietiging van de oude
Regten der Portugee,en ; en zou dezelve buiten twy el
niet voortduuren, indien de Onderkoning van Goa zyne
rekening niet vondt in veele Posten to verkoopen to
hebben : want de zeden en gewoonteri in A a wettigeii
deeze gis ing .
L 1
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Van alle de Beluiten des Raads kan men zich op
de uit praak van Goa beroepen ; de bekende onbekwaamheid dier Raadsheeren maakt die wet hoogst nooclzaaklyk . De Medebe tuurders des Gouverneurs van Macao„
die een Man van groote verdien ten is, zyn Portugee.
iche Inwoonders dier Stad, zeer trotsch, en onkundiger
Jan ooze Dorpsregenten in Frankryk.
De Stad Macao hee t een aangenaam voorkomen . De
overbly zels van derzelver ouden rykdom zyn ver cheide
raaije Huizen , in huur uitgegeeven aan de Supercargos van de onder cheide Compagnien, die verpligt zyn
den winter aldaar door to brengen . De Chince che Regeering noodzaakt bun, Canton to verlaaten, by bet vertrek van bet laat te Schip , tot hunne Natie behoorende, en laat niet toe , dat zy aldaar terugkomen, vddr
bet wederkeeren der Schepen uit Europa in bet void
gend ai oen .
Macao is eene zeer aangenaame verbly plaats, geduutende den Winter ; dewyl veelen der Supercargos door•
ans Men chen zyn van uit teekende verdien ten, k un.
gge Mannen, en die zo veel inkomen hebben, dat zy
een uit teekend huis kunnen betrekken , en op eenen
aanzienlyken voet leeven . Het oogmerk onzer Reize
londt zo hoog by bun to boek, dat bet ons een zeer
ireelend . onthaal bezorgde : hadden wy geenen anderen
tytel bezeten dan die dat wy Fran chen waren, wy zouden bier als verlaatene weezen verkeerd hebben, vermids de Frau che Oost-Indi che Compagnie aldaar , op
then tyd, geen Vertegenwoordiger hadt .
Een openbaar getuigenis van dankbaarheid zyn wy
ver chuldigd aan den Heer ELSTOCKENSTORM, de voornaam te Agent van de Zwced che Oost-Indi che Maatchappy, wiens verpligtend gedrag niet alleen dat was
van een cud Vriend , maar dat van een Landgenoot,
yverig voor de belangen van onze Natie.Hy nam, by
ons vertrek, gereedlyk op zich de verkooping onzer Pelteryen, welker a komst moest verdeeld worden onder
onze Schepelingen ; en by was zo goed om to beloo .
yen, dat by dezelve zou overmaa~en na Isle de France.
De waarde dier Pelteryen was tienmaal minder dan
ten tyde dat de Capiteins GORE en KING to Canton
kwamen , naardemaal zes tocliten dit jaar ondernomen
waren door de Engel chen na de Noordwest-kust van
/Imerica ; twee Schepen hiertoe waren uitgezonden van
Bombay, twee van Bengalen, en twee van Madras. De
twee
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twee laatstgemeide waren de as nige wedergekeerde, en
legts met weinig Pelteryen voorzien ; maar het ge .
rugt van die uittochten hadt China bereikt , en bet
was niet mogelyk, meer dan twaal o vy tien Piasters
to maaken voor een Bont van dezel de ltoedanight id ,
als , in den Jaare 1780, honderd Piasters zou gegolden
hebben .
Wy hadden een duizend luks Huiden, door cell Portugeesch Koopman gekogt voor negenduizend-vy honderd.
Piasters ; doch op bet oogenblik dat wy gereed tonde .
om na Manilla to zeilen, maakte by, in tede van
den bedongen prys to betaalen, onder ver cheide voorwendzels van geene beduidenis, zwaarigheid, om dept
koop ge tand to doen . Dewyl alle andere mededingers
om dezelve to koopen, naa bet luiten van dien koop,
zich des niet meer bemoeiden, en ook na Canton vertrokken waren, verwagtte die Portugecs zeker, dat wy,
met die Pelteryen verlegen, dezelve hem zouden laaten
voor zodanig een prys , als by 'er voor wilde geeven ;
en wy hadden alle reden om to vermoeden, dat by andere Chinee che Kooplieden aan boord zou zenden ,
em een nog veel kleinder our to bieden ; dan, choon
weinig gewoon aan die Kooprnans treeken, taken ze to
geweldig door, om niet in bet oog to vallen . Wy weigerden bet verkoopen vol trekt .
'Er blee nu geene zwaarigheid over , dan die goederen aan land op to laan , en ze to Macao in een
pakhuis to brengen. De Raad , by welken anze Conul, de Heer VAILLARD, zich met een verzoek ten then
einde vervoegde , weigerde zulks vol trekt ; doch de
Gouverneur, onderrlgt dat die Pelteryen een eigendom
waren van onze Matroozen , die zich verhuurd hadden tot bet volbrengen van een Reistocht, welke nuttig kon zyn voor alle Zeemogenheden van Europa,
oordeelde , dat by aan de oogmerken der Portugeeche Regeering ten vollen zou beantwoorden , als by,
in dit byzondere geval, a week van de regels , helm
in 't algemeen voorge chreeven ; en ging by ten dee .
zen opzigte met zyne gewoone heuschheid to werk .
Op den vy den van Sprokkelmaand verlieten de
Schepen Macao , en bereikten in 't laat te dier maand
Manilla.

('t Vervolg hiernaa .)
L I
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DLh RUSSISCHE SOLDAAT GEKENSCHETST .

(Ontleend uit sEAUloL N's Voyage de deux FranFois, &c,)
aar wy, in den voorleden jaare, op oud Hollandt'
D
Noorderdeel, de ongelukkige gelegenheid gekreegen hebben , om Rus s che Krygsbenden, in grooten

•
•
•
•
•
•
•
•
•
v)

gerale, ont cheept, deels gevangen genomen, en voorts
weder rnge cheept to zien, leerde ons dat geval die
B enden , uit bet Noorden opgedaagd, kennen, Derzelver aangezigten tekenden domheid, woestheid, en
weezen genoeg uit, wat wy van die Hulpbenden der
Engel chen zouden to wagten gehad hebben, indien zy
doorgedrongen waren, om de rol, op eenige Dorpen
in 't gemelde Oord ge peeld, in andere itreeken onzes Vaderlands to herhaalen . - Wy vonden, in 't
opgemelde Werk, eene ken chets van een Rus isch
Soldaat, reeds in den Jaare 1790 o 1792 opgemaakt,
en deelen dezelve bier mede."

De Rus s che Soldaat laat vermoeienis uit, lydt hon .
gey en dorst , zonder ooit to morren. Hy is een ge.
booren Slaa ; en van bet oogenblik a , dat by in laat
is om iets to begrypen, bemerkt by, dat by een meester hebbe, wiens wil hem tot eene wet ilrekt . Geweenzaam geworden met dit denkbeeld, 't welk al zy .
tie aandagt inneemt, onderwerpt by zich aan volllrtkt
lydelyke gehoorzaamheid . Het bevel van den Souverain verzamelt duizenden van Stryders onder de Keizerlyke Veldbanieren . De Rus en, die dit lot ten deele
valt, geeven en ontvangen bet Vaarwel van hunne Ouders en Vrienden , die zy niet verwagten ooit weder
to zullen zien ; en zy treeden met ongevoeligheid den
dood in den tryd onder 't ooge. Zy laaten zich voor
eene Battery plaatzen, even als zy, in tyd van Vrede,
de wagt betrekken . Dit is dan de post,waarop hun Bevelhebber hun brengt ; een post, then zy niet zullen very
laaten . Tot deeze onver chrokkenheid draagt ook hunne
Godsdienstbelydenis e bet haare by . De meeste Rus iche Boeren gelooven vast in de Voorbe chikking ; en
wel-
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welke gevaaren zal iemand, die deeze Leer belee t,
niet to gemoet treeden?
Schraalheid van onderhoud is by den Rus i chen Soldaat eene hebbelykheid geworden . Van een klein kind
at is by gewoon to leaven van Uijen, (en deeze hee t by
bylange na niet altoos) legt Brood en Moeskruiden,
die by veelal raauw ten Ivve laa . De Alilitaire tand
brengt geene verandering to wege in zyne leevenswyze .
Dan deeze, hoe onthoudend en 1chraal ook, trekt zich
niet uit tot terke dranken, waarvan de Noord che Vol .
ken zich nict dan noode ver tooken vinden, en die hy,
ze anders niet kunnende bekornen , teelt .
De Rus i che Soldaat laat vermoeienis, koude en hitte
ult, dewyl zyne opvoeding hem aan dit alles # ;event ;
l;y gaat van bet eene uiter e van koude o hitte tot
bet andere over , zonder bet ala 't ware to bemerken .
'Fe deezer oorzaake hebben Rus i che Regimenten geen
een enkel Man verlooren, geduurende reistochten , welke
groote vernieling order ander Krygsvolk zouden to w e .
ge gebragt hebben . Wanneer een Legerplaats van Leevensmiddelen chaars o niet voorzien is , wordt 'er eene
Vaste van twee o drie dagen uitge chreeven, als door
den Souverain bevolen . Het Leger onderwerpt zich ,
zonder morren, aan di ° Vaste, dewvyl het eons en des
Czaars wil is!
De werktuiglyke gehoorzaamheid van den Rus i che,
Soldaat doet hem onbeweeglyk taan voor bet vuur van
den Vyand, en herhaalde keeren, des noods, eene battery beklimmen o een bees invliegen, choon de dood
zich onder ver cheide gedaanten aan zyn oog opdoet .
Een aller terkst blyk van gehoorzaamheid in den
Rusi ehen Soldaat, zel s buiten den kryg, leevert bet
volgend geval op . Op den twee-en-twintig ten van Her stmaand des Jaars 1777 viel 'er to Petersburg eene chielyke overtrooming voor, die zich zeer verre uittrekte.
De Keizerin, van haar balkon ziende, dat bet water
kwam tot den Schildwagt voor bet Paleis , riep den
wagthoudenden Soldaat toe, dat by na binnen zou gaan .
De Soldaat weigerde zulks . De Keizerin vroeg
hem, o by haar kende . -- Hy antwoordde, ja ; maar
dat, hoewel by haare Majetleit kende, niemand dan zyn
Corporaal hem van zyn post kon a los en . Het water
Lees, en klom ter halverbeen van den Soldaat . De Keizerin zondt ver cheide Boden na hem toe ; mar alles
vrugt
L 1 ~)
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vrugtloos . De Corporaal moest geroepen ; deeze lag to
laapen in het wagthuis , en by moest bykans zwemmen, om den Soldaat o to los en, die op dat pas hoo d
en chouders alleen boven water hadt : by zou gewis
met alle gelaatenheid daar den dood a gewagt hebben,
andanks de herhaalde bevelen der Keizerinne .
By de reeds gemelde beweegreden, zwee t Reeds by
den Rus i chen Soldaat, als by in den Oorlog dient, de
hoop op Plundering voor zynen geest ; ook werlct bier
kragtig mede de zekerheid , dat by van achteren den
Mood to wagten hebbe, indien 'er jet ware, 't green bent
zou kunnen verlokken om aan zyn Soldaatspligt niet tq
voldoen .

JETS O VEI. DE COUVERNEURS EN TAALMEES .'8RS
IN RUSLAND .

(Ontleend uit

BEAUJOL1N's Voyage de

deux

Fran ois, &c.)

als bet Rus asch Ryk, waar men veronder telt, dat
M
de Lugtttreek zelve onguni ig is voor de lie hebbers en
en zou zich veelligt verbeelden, dat, in een Land

aankweekers van Kun ten en Weeten chappen , bet on .
derwys in dezelve alleen verkreegen kan worden voor
veel gelds, en met moeite . Dan weinig Landen zyn
nogthans zo ruim voorzien van Leermeesters en Op4
voeders van allerlei lag . Alle deezen komen van bui .
;en . Derzelver verbaazend aantal, bovenal in groote
Steden , moer eenig agterdenken baaren, ten aanziene
van derzelver hoedanigheid, en moet de Ouders omzig .
tig maaken in de keuze der geenen, die zich komen aan •
bieden ; maar veelal ziet men her tegendeel gebeuren, en
by, die zich voordoet in die hoedanigheid, wordt genoa
men . Doorgaans vertoont by zich in de gedaante van
cen Fran/chen Taalmeester ; dit is genoeg ; de Vader vertrouwt hem de Opvoeding van een Jongeling,
die mis chien den beaten aanleg en de choon te talenten belt, die, by gebrek van behoorlyke opkweeking,
voor altoos bedekt blyven .
De Graa van ANFIALT , zich to Moscow bevindende,~
kreeg een verzoek van een per oon , die hem a zonderlyk verlangde to preeken . De Graa , ongenegen om
Zyn
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zyn Nee , toen by hem zittende, weg to zenden, be .
geerde, dat de Vreemdeling in diens tegenwoordigheid,
zyne zaak zou voordraagen . Dit ring op deeze wyze toe .
• Kent uwe Excellentie my niet?"
Neen.

Uwe Excellentie zal zich mogelyk nog herinneren
„ eenen LAJUNESSE, Trommel lager in uw Regiment in
• PruisJen , en dien gy door de pitsroede hebt doem
• Ioopen?"
Alas wilt gy daarmede, Knaap ! en vat hebt gy hier
to maaken?
„Ik ben Preceptor by de Familie, waar uwe Excellentie
• heden to eeten verwagt wordt . Ik vreesde dat gy my
~, zoudt herkennen, en my ten toon tellen op eene my„ ze , dat ik myn middel van be taan zou moeten miss
„ en ; en ik kom uwe Excellentie van deeze om tan„ digheid onderrigten ."
Naardewaal 'er lieden zgn, kleinver/iandig genoeg ons
u tot Preceptor can to lellen, wil i s a niet hinderlyk
weezen ; maar indien ?y de loutheid hebt orn u met my
aan een en dezel de tn el to verioagen, zal ik u ten ven„

ler uit doen

rnyten .

• Uwe Excellentie behoe t deswegen niet bezorgd to

• weezen ." De geweezen Trommel lager , nu Preceptor, maakte eene diepe buiging , en gang dien middag
elders eeten .
Toen de Heer DE JUIGN6, als Fransch Minister, zich in
Rusland onthieldt, ontmoette by, in een huis to Moscow,
waar by een bezoek a lei, een Per oon, die in vroegeren dage een zyner Postiljons geweest was, en toen den
post van Opvoeder bekleedde .
In de daad , bet is niet to bevreemden, dat deeze
Lieden, meest alien Fran chen, by hunne komst in Rus .
land gaarne den post van Trommelilager, van Postiljon
o Kamerdienaar, willen verwis elen voor eenen land,
welke bun van vier- tot vy honderd Roebels in 't jaar
gee t , behalven een goede ta el en huisvesting . Welleevenheid en de kunst om iemands genegenheid to win .
nen, den Fran chen zo eigen, bekleeden de plaats veelal
van bekwaamheid ; choon nu en dan chielyk opkomende gelegenheden bun van de geleende vederen berooven .
-- Een deezer Fran che Taalmeesteren werd ondervraagd
door iemand, die agterdenken hadt opgevat van 's Mans
L I t
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onbekwaamheid in then post , wegens eenige taal-eigen,
chappen, de gevallen der Naam- en Bynaamwoorden ;
-.- by luisterde ; - maar toen de ondervraager hem een
voor tel deedt over dc Modes van de Werkwoorden ,
kon by zyne onkunde niet larger luisterende verbergen
. .. by viel hem in de reden, zeggende „ dat by reeds
• vy tien jaaren geleden uit Frankryk gegaan was, en
• dat, daar veele nieuwigheden in dat Land plaats heb
„ ben, en ten aanzien van de Modes dagelyks ont taan,
.
;, de Modes, waarvan Mynheer gelie de to preeken, zee
• ker naa zyn vertrek uit dat Land zouden ontttaatl
~, weezen ! "
$8NOELQEDAGTAN QVER DE LEDIGH$IP,
(Naar bet Engelsch .)
pqr hame 1 o much to do, and yet idle .

BUT,L,

edigheid
is eene der zonderling le onge leldheden van
's Men chen
geest, vereenigende in haaren aanwas meet
werts en vermaaks dan eenige andere . Ledigheid mag daar,
vnbpven algemecner kwaal dan de overige der men chen ge,
noemd worden : want , hoezeer de ver iandig(len daartegen
mogen uitvaaren , weinigen, zeer weinigen worden er gevon .
den, die durven laande houden, dat detze Onge leldheid niet
zomtyds hurne beste he luiten dwarsboomt en by wylen hun,
me tandvastigheid aan 't wankelen helpt . De eer le aanvallen
deezer Onge teltenis e zyn zeker aangenaam , dewy) zy onr laaking belooven en toebrengen van eenigen arbeid, in welk&
voortzetten wy onszelven vermoeiden ; doch de volduuring der
Ledigheid veroorzaakt eene maate van merte en kwyning,
pndraaglyker clan de arbeid zelve, en dikwyls ongeneeslyk .
In den hoogmoed oozes harten vieren wy aan onze beris .
pingen over Ledigheid op het ruim le bot, wanneer wy bet
getmtnt hebben op de Ledigheid der Armen . Veelen hunner,
wie zal bet lochenen ? brengen hunnen tyd zeer ledig door .
)Vlaar voor deeze Ledigheid kunnen twee hoo dredenen opgegeeven worden- die wel hun gedrag niet billyken, maar egter
eenigzins om ver choonint ; pleiten . Te weeten, dat gun uiterst
Ylytbetoon hun zeldzaam meer dan de onvermydelyke noodzaak .
Jykheden deezes leevens ver cha t ; en dat zy, gevo :glyk, de
aantokkeling van de genoeglykheden Wet gevoelen, om hun tot
werkL
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werkzaamheid aan to zctten . Ten anderen , dat , wanneer de
Armen ledig zyn, dit misdry zyne eigene ira le onmiddelyk
Inedebrergt ; en 'er is geen reden oin cherpe be lra hngen to
3aaten hooren aan de zodanigen, die reeds lyden .
Maar hoe zullen Men chen , in een t :ooger leevenskring geplaatst , hunne Ledigheid vergoelyken ? Hoe zullen zy, die room
draagen op de verheevenheid van redelyke chepzelen , eene
lets beduidende ver choonintt kunnen bybrengen voor den onaangekweekten land, waarin zy hunne zielsvermogens laaten
rusten, en by dat rusten laaten roesten ; want dit Iaat le is cell
ona cheidelyk gevolg van bet eer te .
Hot is, in de daad, niet onaartig, to luisteren na de onder,
cheidene veront chilldigingen, voor de Ledithei .i gcmaalit ; die
alle, a zondertyk genomen, door de zich veiweerende party,
voor zeer dringende en overtuigende gehouden worden , en to
zamen gevoegd tot eene hoogte van woeligheid en werl.zaam
held opkliminen, zo verre van Ledigheid verwyderd, als men
zich lets konne voor lellen .
Wat dunkt u Va11 THOMAS WINDBUIL? Hy laat zeer laat op,
be teedt twee uuren aan het ontbyt en zich san to kkeden,
doet een morgenwandeling to voet o to piard, lyt twee
uuren o meer aan ta el , gnat naar den chouwburg op de
evonden wanneer dezelve peelt , o lyt die uuren aan de
peelta el, tot het omtrent middernagt gehouden a vondinaal do
bedryven van den dag be _ui ; . Hy is hierdoor dermaate verwoeid, dat weinig daglooners deswegen zo zeer klaagen , als
by, op den volgenden , over de drukre, waarin by dtn voor,
gaanden dag be leedde, even also by zich met lets nuttigs to
doen onledig gehouden hadt.
In waarheid , wy zyn gereed om een Ledigganger aan to
merken als cen Man , die enkel voor zyn vermaak lec t , en
diets onaangenaams ondervindt ; maar by , die de proeve wit
neemen, zal met de daad overtuigd worden, dat, a ge chei .
den van de laykans onveimydelyke zedelyke nadeelen, uit de
Ledigheid voort pruitende , dezelve vergezeld gaat met mert ,
kommer en vermoeienis. In vergelyking ge prooken, is een
Jedig ieeven de ellendig le van a'le leevenswyzen . Elkeen
ontvangt eenig genoeeen , eenige ver cheidenheid , jets verkwikkends uit zyn bedry ; maar een in Ledigheid veibeuzeld lee .
ven mag men to reit noemen „ eene Reeds duurende vernieu„ wing van hoope , gevolgd van eene loods wedLrkeetendc
„ teleur telling r."
Daarenboven is bet den Lediggangeren byzonder eigen, dat
zy alle bronnen van zielsgenoegens opge lopt hebben . Welk
vermaak o genoegen by ontvangt, anderen moeten bet hem
ver cha en . i ;icnsvolgens is by veel verpligt aan de verzorers van openbaare vermaaklyltheden van allerlei lag, van den
ichter des verheeven Treur pels o , tot den zwervenden
L 15
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vertooner van een Poppen pel toe ; de Pleitzaal zo wel all
bet kyven der Visch- en Groenvrouwen ver cha ien hens tyd.
korting ; openbaare Verkoopingen van allerleien cart zyn hem
welkom ; by doodt menig uur aan de deur van cen Kunst.
verkooper, met, de uitgehangene en dagelyks verwis elde Pren .
ten to be chouwen . Niets van then tyddoodenden aart komt
voor zyne ledige ziel to onpas e. De aanplakplaatzen van Ver .
koopingen als anderzins zyn op zyne leepende wandelingen
7o veele rustpunten . iet verheevene en bet laage, bet choo,
aie en bet leelyke in natuur en kunst betaalt chatting in zyne
omzwervingen . Hy hee t geen vyand dan de Tyd : van nie .
mand tragt by zich to ont laan , dan van zyn verveelend Zel .
Een Ledigganger maakt zich , in 't oog des wyzen en
werkzaamen, aan veele dwaasbeden chuldig , zo 'er niets
misdaadigs, gelyk niet zelden gebeurt, bykome ; maar, wanneer
wy in aanmerking neemen de moeilykheden en merten , die
de Ledige zichzelven op den halze haalt, bly t by Reeds een
voorwerp van medelyden . Indien cen arbeidzaam man , o
iemand, wiens hehoe ten nem tot vlythetoon aanzetten, den
Ledigganger benydt , is die indruk legts eene voorbygaande
vlaage , mis chien een wensch nit onkunde opwellende ; een
wensch , waarover by zich zal chaamen , weinige uuren nas
dat by door Lediggang zyn leevens tand bee t zoeken to ver,
beteren .
in de daad, Ledigheid is de groot lenouvratwdelyk
ile omkeering onzer Natuure, eene verkragting onzer Ziels .
vermogens . De Natuur hee t, by onze voortbrenging, niets
voor den Lediggang bettemd . Integendeel is de ge teldhei4
van onze Ziel en Lichaam zodanig , dat de vermogens van
beiden, door dezelve niet aan to wenden, ver lappen en beDan die tewerk tellin'g onzer Ziels- en Lichaamsderven .
vermogens moet, ten zel den tyde, ingerigt weezen tot eenig
goed en voordeel aanbrengend einde ;anderzins zal onze werk.
pamheid zelve, onder welk een naam ook bewimpeld, Reeds
Ledigheid blyven, o vol trekt op 't zel de uitkomen . Die
geduurig rondloopende kring van vermaaken enuitpa,
gen, waarin veele Lieden van rang en vermogen steeds omloopen en als voortgezweept worden, kan met geen meer regta
Bezigheid heeten , dan men bet hobbelen op een hobbelpaard
ryden mag noemen.
Veelei , die berekend hebben, hoe veel tyds van bun Ice, ven, met niets to doen, voorbyvloog,
tondcn, by bet op .
maakee van de om, verwonderd en be chaaind . De uuren,
boven den noodzaaklyken eisch der Natuure in den Slaap
ver pild, bedraagen bet vierde gedeelte van het leeven veelcr
duizenden. Laaten wy bier byvoegen den tyd, aan onnood .
zaaklyke Uit panningen be teed ; en wy zullen ons niet behoeven to verwonderen , indien de hcl t van zodanig een leeven
ill
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In ydelheid verkwist is . De gewigtige coginerken van 's Menchen redelyk be laan worden vergr •e ten o
; en het
meeste dat een cerlyk Gra chri c van een der Per oonen, rip
welken ik bier doele, zou kunnen bevatten, zou weezen, da$
by de hel t van het getal zyner dagen lee de en t`ier .
Maar de nadeelen des Lediggangs zyn met alleen van eenen
ontkennenden aart. 't Is onzer menschlyke Natuure eigen,
nooit zonder eenige bezigheid van den eenen o
to weezen . Veelen , die ichynen Duets to verrigten, doen dikrvyls kwaad . Ondeugden van alierleicn aart chieten gaarne en
gereed diepe wortels in de harten van de Nietsbedryvenden .
Pit is zo in 't oog loopend zigtbaar bet geval, zo van de
dtyke Ldiggangers als van de werkloozen onder de Armen,
en dit is, van wegen de regtmaatigheid en juistheid, eene zo
algemeen gemaakte aanmerking , dat ik bet bybrengen dalrvan
,%uu hebben kunnen be paaren, ware bet niet, dat ilt 'er wildw
byvQegen, dat de Ondeugdtn van de Lediggaande Arm, :n veel
meet to ont chuldigen waien dan die der Ryke I ed~ggangem
,ten . De Ondeugden der eerstgemelden bepaaleu z ch grootdeels tot hunziven , en eindigen door, cans chielyk in de
l1ra Fe , eigenaartig uit bun w :ngedrag voortvloeiende ; ter.
'wyl de ydele dwaasheden en ondeugden der Rykcn, in een
wyduirgettrekten kring werkende, ramp en onhAl voor vcele
anderen berokkenen . Het is de trots der laat cgemelden, dat
zy anderen doen lyden door hunne lustinwilhgirgen ; dat zy
met niemand verkeeren, zonder hem ile ;ter to maaken, en
geene plaats bezoeken, waar zy het be metlyke eons kwaadetl
voorbeelds Diet agteriaaten .
Niets verandert zo chi-lyk in Hebbelykheid als Ledigheid ,
en
te ens
geneezen dan dit gebrek .
'Exnuts
zyn wordt
ondeugden
en bezwaarlylter
dwaasheden, die
legts voor een tyd
werken, en doorgeans zictizelve geneezen . Het is alleen wan .
neer veelvuldige herhaaling die herhaaling als noodzaaklyc
nraakt , dat men rede vindt om zich over de gevolgen to
beklaagen ; zy worden hebbelyk, en bederven de g, :ilelce .
nis e. Kon eenig ding Ledigheid geneezen , men zou
zich mogen beroepen op de kortheid en onzekerheid destyds ;
op de veelvuldige pligten, welke een denkend weezen moet volbrengen ; op de verpligung, waaronder wy laan, om zo veed
goeds aan anderen to doen , en zo zeer aan ooze eigene verbetering en volmaaking to arbeiden, als in ons vermogen is, en
waartoe de Natuur , door haare ryke begi ugingen, ons in taat
ge leld hee t. - Dan zulk een beroepen ge chiedt to ver ;gee sch,
by de zodanigen, wier rykdom in laat is om hun eene getaage opeenvnlging van tyddooderde dwaasheden to bezorgen, die, naar hot volksbegrip, in laat zyn om e-r de ongeaymdherd en de noodhe ;d van een nutloos iseven to bedekkev,
Dan
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Dan zullen die bedenkingen , zo ik hoop, niet even zeer
gansch verwaarloosd en in den wind ge laagen worden door
bun, wier dwaalingen van deezen aart weinig geweest zyn,
wier wederin tortingen tot dezelve gevolgd werden door
chaarnte, en die niet vergeeten hebben, dat de verbintenis en
om onzen pligt to hetragten den voorrang wyd en verre be .
hooren to hebben van de inwilliging der zinnelyke lusten .
- Wy alien weeten, hoe veel van onzen tyd zo zeer zonder genot als zonder nut is voorbyge neld ; en wy kunnen
Diet nalaaten bewust to zyn, dat, zel s naar bet denkbeeld
der men chen in 't algemeen, Ledigheid eene der veragtlyk te
is van alle Ondeugden ; en dat eene be chuldiging van dies
aart nimmer tegen ons wordt in ebragt , o zy verwekt in ons
aandoeningen van eenen zeer onaangenaamen aart. lemand
een Ledigganger to noemen, o to zeggen dat by bet leeven
eens Lediggangers leidt, is hem met ene chuld bezwaaren,
veel grooter , dan de woorden , in den eertlen op lage, chynen to betekenen.
De volgcnde gedagten van een uitmuntend Schryver zullen
niet ongepast myne dusverre bygebiagte Bedenkingen beluiten : „ Ledigheid," zegt by, „ is eene dier Ondeugden, van
• welke by, die 'er 6Enmaat mede be met is, zelden geneezen
„ wordt Elke andere oort van Wellust werkt op eenige be• gecrte, die ras voldaan wordt , en eenige medewerking van
• kunst vordert, o een zznienloop van dingen, welke ieder
• plaats niet medebrengt ; maar bet verlangen om een Ledig o
• Bedryloos leeven to lyten, werkt to aller uuren even zeer,
• en hoe sneer men daaraan botviert, hoe meer 't zelve toe• neemt . Niets to doen taat in elks magt : nooit kan bet oils
• aan gelegenheden ontbreeken om onzen pligt to verzuimen .
• De a daaling tot Bediyloosheid is zagt en onmerkhaar, de• wyl dezelve enkel he taat in eene ophouding van werkzaam• held ; maar de wederkeeiing tot een bedry vol leeven valt
• moeilyk , naardemaal bet in zich behelst eene verandering
• van rust in beweeging, van werkloosheid tot bedry .
„ Het gaat vast, dat een ongebonden wensch o ydele in„ beelding nooit zulk ten vast hezit van de ziel neeme, dan
„ wanneer dezelve zich ledig o zonder bezigheid vindt . Het
• oud beginzel der Peripateti che W ysgeeren , a'at de Natuur
• van het Ledige een a ehrik hebbe, mag vrylyk op bet Ver tand
• worden toegepast , als 't welk ieder ding, hoe ongerymd
• o misdaadig 't zelve ook moge weezen , liever zal toelaa ,
Mis chien
• ten, dan geheel zonder voorwerp weezen .
• zal ieder mensch bet tyd lip der overheer ching van eeni• gen lust, die zyn leeven onrust op onrust baart en zyn ge• weeten bevlekt , mogen rekenen van bet onzalig uur ., w n .
• neerr al tc veel Ledibheids hem bloot telde voor then hell„ loo •
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„ loozen invloed : waarlyk, de Mensch moet met weinig op .

,, merkzaambeids op zicbzelven o op anderen zyne dagen door,~ gebragt hebben, die niet weet dat Ledig en legt to zyn een
„ en bet zel de ii , o dat bet een bet ander als de chaduw
„ het lichaam vergezelt ."
VAN B,ENE ZONDEALINGE SECTE 1N ENGELAND .

N

och ALBEBTI, noch WENDEBOSN geeven, zoo veel wy
ons erinneren, ver lag van eene zonderlinge geheel nieu •
We SeEte, die men oucdekt hee t in 't Prinsdom bales. Men
oemt ze daar Yumpers , dat is Springers . Zeker Reiziger
hee t 'er eenig bericht van medegedeeld in Centlem. Magaz .
July 1799, p . 579.
't Geen by van deze Selae had hooren zeggen, kwam hem,
eer by het nader onderzocht had, ongeloo lyk voor . By beiloot dan in de Stad Caernaryan, (de Hoo d tad van bet Land
chap van dien naam,) een Zondag over to blyven, om haare
Godsdienstoe ening eens by to woouen . Zie bier, hoe by 't
aldaar vond . 'Er waren, 's avonds om zes uuren, ongeveer
honderd men chen byeen , voor welken iemand, die we[ naar
een daghuurder geleek, met veele on tuimige beweegingen redevoerde, tot dat hem de chuim voor den mond kwam . ly
ga zich geen tyd om adem to cheppen , en wierd geheeE
over telpt door een ouophoudelyk en allervrees elykst gehuit
en ge teen, 't geen door de vergaderde menibte gevolgd etz
zoo verbaazend lerk gemaakt wierd, dat men omwylen de
item van den predike in 't geheel niet meer kon onderkennen . Eindelyk viel de man, nu geheel uitge chreid, als een
dronken mensch , in onmagt neder. Daarna wierd een psalm
gezongen, dien de Koster aanhie , en waarmede de gant che
gemeente inttemde . Midden onder 't zingen prongen eenigen
op, en maakten, in hoopen van drie o vier, met elkanderen,
al laande op de borst , de vervaarlyk te beweegingen . De
vrouwen waren, in 't prihgen, chreijen en huilen, nog he tiger, dan de manuen .
Een van de reizigers, die in Siberie geweest is, verbeeldde
zich thans in dat land , by de vereerers van de Lama, tegenwoordig to zyn . 't Is waarlyk betreurenswaardig, dat in cen
Christen-land zulke dingen ge chieden .
Zy komen Woensdags en Zondags amen. Men ziet in de
Lapel geene zitplaatzen, die 'er ook niet by to pas komen .
Eenmaal in 't jaar wordt een byzondere dag gevierd, wanneer
't meermaalen gebeurt, dat vrouwen de ys elyke beweegingen,
die zy dan maaken, be terven . Telkens ziet men eenigen van
die Springers in onmagt vallen .
zc ti-
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ZONDERLTNGE VOORZCGGING VAN JOACHIM GREULICH OVER
VRANKRYK, OMTRENT MT MIDDEN DER VORIGE ItEUW .

een Neurenberger, dweepachtig van cart,

voorzien van eene zeer leevendige verbeeldingskracht,
Itenengerk
len aangehitst door de om tandigheden des tyds ,
OACHIM GREULICH,

i'aarin by lee de, lict zich voor laan, door hemel che inblaaxingen , geroepen to zyn , omm de men chen tot boete to be .
weegen, en alzoo, zonder aanzien des per oons, tot betere
gedachten to brengen . Hy ontzag zich niet, om zyne rede
zel s tot Koningen en Voriten op een hoogen toon in to
richten, die by de ern lig Ie waarheden in 't aangezicht d ur .
d e zeggeti , met aankondiging van ver chrikkelyke onheilen,
die hun, tot tra voor hunne gruuwzaame euveldaaden, bovea 't hoo d hingen . Zyn byzondere haat tegen Vrankryk
chynt hem, omti ent bet midden der vorige ceuw (1653),
t-cne voorzegr.ing over dat Ryk ingegeeven to hebben, die,
vergeleken met 't geen wy hebben zien gebeuten, wel zees
Inerhwaard ;g mbet voorkomen, maar zich desniettemin uit natuurlyke oorzaken gemakkelyk laat verklaaren . Zy volgt bier
woordeiyk :
„ En na dezen prak de Engel Gods weder tot my : ik
moest naar den hemel zien , die 'er zoo bloedig uitzag . Eli
IIu ontdekte ik d3ar als een bebloed zwaard , en daar bovea
op een tiring , en ter rechter zyde van bet zwaard lond gechreven met gouden letteren : Zyne Koninglyke Maje leit hi
Vrankryk ; en ter linker zyde : Heerly Vrankryk, 't zal jam .
merlyk wet u gaan . Toen vraagde ik den Engel Gods, wat dat
beduidde. En by zeide tot my : zie wel toe, hoe de naam
van den Koning van Vrankryk , aan den hemel , verdonkerd en geheel uitgegaan is ; dit beteekent, dat by met
de zynen zal verjaagd ca bedorven warden. Hy zal ook
terven . "
in een tweede gezicht wordt hem vertoond , hoe de Koninglyke Kroon, en Scepter , en ryksappel verroest , en hoe
de Koning met alle zyne Koninglyke ver ier elen van den
throon geltoten is .
Uitvoeriger narichten van dezen Dweeper en zyne Voorzeggingen zyn to vinden in AaxoLD's Kerk- en Ketterhistorie
B . III. H. 2 . §13 en11 .26.
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PROCES VAN DEN HIILIP.EN JANUARIYS, TE NAPELS .

D een vol trekt gezag, niet al.leen over de men chen, maar
ook over de Heiligen . Kort geleden hee t zy zich bezig gee Yunta van Staat (zeker Gerechtsho to Napels) voert

houden met het proces van den heiligen JANUARIUS op te waken . Tot recht ver tand dezer zaak dient men voora to weten, dat, na de zegepralende intrede van het Rusch-Turksch .
Engelsch Christenleger , ST. JANUARIUS be chuldigd wierd van
7acobinisme, omdat by mirakelen gedaan had onder de rege .
icing der Fran che Ketters en der Napolitaan che Republiekeinen . De Cardinaal RUFFO vernoegde zich toen met hem
veivallen to verklaren van den rang van Capitein-Generaal,
waarniede by door Koning!yk gezag bekleod was, gelyk ook
van den tytel van Be chermer van Napels en den Staat . in dezo
laat te hoedanigheid wierd by on evolgd door ST . ANTONIUS,
onder wrens magtige be cherming men den troon weder opge-o
richt en de ongelovioe Napolitaan che en Fran che Republic.
keinen uitgeroeid had .
De junta van Staat , willende thins den Jacobyn JANUARIUS
in
orma verooidelcn , hee t gedacht zich voora to moeten verzekeren , o de vloeibaarwording van het bloed plaats
gehad had, in den tyd der ongelovige Republiekeinen, op de
gewoone wyze , clan wel o zy ook daartoe eenige kunstgreep
gebruikt hadden . Ten then einde bega zich de vermaarde
SPEZZIALI , een der Rechters van de junta van Staat, naar de
ICapel van den Heiligen, verzeld van DoLlors, Chirurgyns en
Chymisten . Hy ondervroeg eerst de Kapellaanen, o de Republiekeinen in de twee ies en met bloed , o wet in het hoo cl
van den Heili!gen lets gedaan hadden, dat de vloeibaarwording
to weeg kon gebragt hebben . (Het is bekend, dat het mirakel
niet gebeurt, o men moet met de les het hoo d naderen .) De
Kapellaanen verklaarden onder eede , dat nosh het een noch
het ander aangeroerd geweest wire . De Rechtcr en de Geleer.
den deden vervol ens een treng onderzoek aan bet hoo d en
bet bloed van den Heiligen, en vonden geen verandering hoe.
genaamd. Zy be oten , dat bet wondelwerk , als gewoonlyk,
ge chied was op eene bovennatuurlyke en nrirakuleuze wyze .
Uit deze klaare bewyzen bleek bet, dat ST. JANUARIUS zyn
mirakel alleen bee s gedaan nit genegenheid voor de o ngelovi.
ge Fran chen en Napolitaanen ; en in gevolee van dien ver .
klaardc de Junta van Staat ST . TANUAAIUS to zyn Jacobyn ,
chuldig aan hoogverraad , vervallen van alle zyne waardighe .
den, en zone goederen verbeurd. Uit kracht dezer ormeele
ententie, hebben de Koninglyke Agenten zich meester gemaakt
van zyn' ryken en aanzienlyken Whit , en then aanltonds naar
Sicilia gezonden .
GEES.
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GEESTIG ZEGGEN VAN GANOANELLT, 1kADERHAND I'AUS CLED1ENS DE

(Ontleend uit Pie de

XIV.

VOLTAII E,

par T. J . D . V

)

e Baron
reizende, trok over
ney . Een hezoek by
a eggende, vroeg by
D
deezen, wat by den Paus to zeggen hadt ?
antVAN GLEtICEN,

na Zialie

VOLTAIRE

Fer'

VOLTAIRE

woordde : „ Zyne llelligheid is zo goed van my Medailles,
„ A laaten en zel s zynen Zegen to chenken ; maar ik wilde
• liever , dat GANCANELLI my de Ooren toe cbikte van den
De Baron bragt de bood chap
• Opper-Inqui iteur . "
woordlyk over ; en vervolgens wed-.r by VOLTAIRE komende,
dit geestig antwoord van den Paus : „ Zeg VOLTAIRE , dat i
• zo lang GANGANELLI Paus is, de Opper-Inqui iteur nosh
p ooren, noch oogen zal hebben!"

WONDERBAAEE LEEVENSREKKING EN UITREDOING .

(Ontleend uit

I

WARNER'S Second Walk through Wales, in
August and September 17980

wee o drie jaaren geleden lortte de kruin Vail een Mytl
in Wales zo chielyk en onverwagt in, dat een Arbeider zich onmiddelyk overdekt vondt door den hem omringenden grond . Op dat tyd lip gelukkig laande onder het bechutzel van een rots , ontkwam by bet ongeluk eener onmiddelyke verplettering ; maar , daar 'er veele duizend ton+
nen aarde boven zyn hoo d Jagen , hadt by bet allerdroe.,
v1g ;t vooruitzigt van een zekeren en langzaamen dood aller chrikbaarendst
hec lerven van honger en dorst
voorwaar ! - Toen de in torting gebeurde , hadt Ly een
hal pond kaars en in zyne hand ; met deeze en het druppei
lend water, 't geen door de pleeten van de rots zypelde ,
lee de by negen dagen , en zo lang, tot dat zyne getrouwa
medearbeiders , die , met de groot le zorgvuldigheid , welke
hunner menschlievenheld eere aandoet , langzaam aan , negen
dagen en nagten bezig waren, eer zy hem , alles wegwerkende , bereikten, en verlosten uit die ver chriklyke gevangenis, waarin by zich, met de akclig le vooruitzigton, opt•
ilooten vondt.

T

MENGEL JERK,
TOT FRAAIJE LETTEREN, ICONSTEN EN WEETENSCHAPPEN, BETREKKELYK .

VERKLAARING MR ZEDEN- •WET VAN JOODEN EN
CHKISTENEN .

Eey te P ; •o eve .

o de
word,
D
e van Jooaen en Christenen , voornaamlyk gere .
kend onder die
wetten, welke God
Met der Tien TTloorden

[Pet der Zeden

Zedenlyke
Ji:Howelder op Sinai , onder donderen en blik emen,
den I raelleren bekend maakte . Deeze Wet der Tien
Gebuden munt vooriil uit onder alle de irzettingen ,
welke dc . Almagtige aan JAKOB hee t bekend gernaakt .
Die wet wierd met meer plegtigheid a gekondigd, dan
andere wetten (*) ; zy wierd door Gods Vinger, dat
is, door de Godiyke Almagt, in teenen ta elen ingegraveerd, buiten allcn twy el, wyl zy tot een eeuwig getui .}enis moest weezen voor de Kinderen I ra6ls , en
dezelve betrekking had op het zedenlyk gedrag van JAKOBS nage hcht .
Alhnevel ik de Tien Geb -)den eene Zedenlyke Wet
noem, ioo wil ik echter bier mede niet to kennen geeven , dat deeze wet zich uit lrekte, gelyk de meesten
willen, tot alle zedenlyke gedragingen , met alleen uitmaar ook inwendige ; ik geloo , integendeel, dat die
Wet voornaamlyk, o liever geheel , (het tiende gei)od
mis chien uitgezonderd) zag op het uitivendige , even gelyk de meeste Wetten onder I rael . ---- De I raelleren waren immers , toen zy die Wet ontvingen , nog
niet vatbaar vo)r eene plotslyke zedenlyke verbetering ;
hun
VAFI

(*) Mis chien, orn dat JEHOVAH toen een begin maakte, om
van ryd tot tyd zynen wil aan Kraal to doen kennen
Mis chien ook, oh dat deeze en volgende Wetten zoo veel to
lerker indruk op hun hart zouden maaken .
I800 N0 . 12 .
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bun uitwendig gedrag moest eerst verbeterd worden ,
cer zy voor eene inwendige zedenlyke verbetering vatbaar waren . O -- zou de Alwyze, die altyd door
middelen werkt ter verbetering van bet hart , als zulks
gevoeglyk kan ge chieden, bier van zyne gewoone wyze (laat bet my zoo eens uitdrukken) van werken a geweeken zyn ? Zou Hy ter tond een begin gemaakt hebben met het zedenlyk inwendige , daar bet Volk van
I rael nog zoo veel verandering ondergaan moest ten
opzigte van bet uitivendige, zoo wel in bet burger- als
zedenlyke? -- Moest I rael niet eerst to regt gebragt
worden van die zonden, die hetzelve, door naarvolgiiig
van de £gyptenaars, aanklee de?
Uir bet geen ik tot bier toe gezegd heb, leide ik dit
beuluit o : dat de misdaaden , die in de Wet der tien
Woorden verboden worden, zeer in zwang gingen by de
1Egyptenaars, en mis chien, o Iiever zeker, ook by de
l rzeliten , die dezelve van dat Volk, onder hetwelk
zy zoo Lang verkeerd hadden , hadden overgenomen ;
ool: worden in die Wet deugden geboden , die mischien by de Inwooners van lEgypten verwaarlooscl
Tegen beiden moest I rael gewaar chuwd
wierden .
worden .
dlis cbien maakt iemand bier deeze bedenking : Wy
zien echter ook zaaken in die Wet verboden , waaraan zich de /Egyptenaars niet chuldig maakten , ten
ommige Schrymio ten volgends bet verhaal van
vets . De reden hiervan, dunkt my ., is, onder verbetering, deeze : Wierden aan de I raelleren veele misdaaden verboden , waar~an niet alleen zy, maar ook de
.1Egyptenaaren chuldig waren ; z~, moesten echter niet
denken , dat alle zeden van dat V oIk niet waren naar
to volgen : o neen! bet goede mogten en moesten zy
behouden .
Andere Volken waren mis chien minder
deugdzaam dan de Inwooners van Xgypten ; derzelver
zondige gewoonten zou I rael mis chien Iiever , o ,
laat my bepaalder preeken , zou I rael zeker in volgende
tyden naarvolgen ; dit blykt zonneklaar uit de ge chiedenis vap bet I raeliti che Volk.
O zou men niet mogen denken , dat ieder Gebod
ziet op een misbruik, by de A gyptenaaren in zwang ?
want - waxen de oude 1Egyptenaars wel zoo deugdzaam , als men 'er gewoonlyk over denkt ? Wie zegt
ons iets van de alleroudite zeden en gewoonten van dat
Volk,

VAN JOODEN EN CHRISTENEN .

507

Volk, en wet met eenige zekerheid, dan alleen MosEs?
Men ontmoet ten min ten by de ongewyde Schryvers
over de gewoonten en zeden der IEgyptenaars een zeer
groot ver chil ; de een pryst hen hemelLorg, en de
ander weder verlaagt hen zeer terk . --- Nog eens
Weeten wy wel zeker, hoe zy zich in en voor MOSES
tyd gedroegen ? Kunnen de JEgyptenaars zich niet veel
verbeterd en veranderd hebben , vooral na den uittogt
van I rael ? o zouden zy alle de plaagen, die zy ondergaan hadden, even zoo chielyk vergeeten hebben,
als zy dezelve hadden ondervonden? Moest dit hen, ten
min l:en de veritandig ten , niet opmerkzaam maaken op
de I raeliten? En kon dit geene verandering in bun zedenlyk en godsdierttig gedrag gemaakt hebben, ten minten eenigzints? Eindelyk -- Is bet wel zeer waar chynlyk, dat, dewyl I rael met geen ander Volk verkeerd
had , en aan even dezel de gewoonten ver laa d was ,
God bun Wetten zou gegeeven hebben , aangaande
zaaken, die zy rog niet kenden, en wel ter tond by de
Wetgeeving op Horeb?
Wanneer de Wet der Tien Woorden alleen o voornaamiyk op iEgypti che gebruiken ziet , hoe veel to
meer moest zy dan I rael berre en ! --- Uit dit alles
leide ik dan dit beluit a : de Wet, welke wy EX )D .
XX . en DEUT . V . aantre en, ziet np IEgypti che zeden
en gewoonten ; zy regelde alleen bet uitwendig gedrag
der I raeliten . Echter taa ik zeer gaarne toe , dat
men uit dezelve zeer veele zoo genoemde geestlyke o
inwendige zedenle; en kan en mag a leiden ; de vraag is
nogthands bier niet : wat zy kunnen, maar wat zy mocten betekenen .
Laat my nu ieder gebod , op deezen gelegden grond,
a zonderlyk overweegen .
I.
In bet eer te gebod , wil God JEHOVAH, die I rael
uit ,/Egyptenland , waar bet reeds tang onder de hard te
laaverny gezucht had , door eene magtige hand had
uitgeleid, aan dat Volk herinneren, dat zy geene andere
Goden, dan alleen den JEHOVAH, mogten vereeren . -Volgends bet Hebreeuwsch zou men kunnen vertaalen :

Gy uult , gy meet geenen andertn God nevens my hebben . Eigenlyk : Geen andere - geen vreemde - geerr
Wt.
M m 2
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uitland che God zy u nevens my ! o - Hebt geenen anderen God in rbyne tegenwoordigheid.
lk vertaal
01,114,t
p+'17H
in bet enkeltal, omdat bet betrekkirg
hee t op bet voorgaand werkwoord ,+;'p , bet geen een
enkelvoud ( ingularis) is .
Men moet bier ook niet
vertaalen in den toekomenden tyd ( uturum) Gy zult,
maar in- de gebiedende wyze (modus imperativus) hcbt ;
want de toekomende tyd ( uturum) word altyd in hct
Hebreeuwsch gebruikt in een verbod , en nimmer de
gebiedende wyze (imperatives modus) (*) ; ook betekent bet woord
wanneer bet met een ~ , zynde
een teken van den derden naamval (dativus), gelyk in
dit gebod plaats hee t (ik lees bier
1i'V r4(7), geconitrueerd word, altyd hebben (t) .
In dit gebod ziet de Wetgee%er, myrs bedunkens ,
met onduidelyk op de gewoonten der 1Egyptenaaren,
die cenen hoog ten God oswIs , wien zy onder de gedaante van eenen witten Stier vereerden, en buiten twyel daardo,3r de Zon , het choonlte der aan bun bekende Hemellichten , eerhiedigden ; zy hadden echtcr,
behalven deezen hoog cn God, ook eene tallooze menigte andere Guden van minderen rang . -- Het is wel
nict beweezen , dat de iEgyptenaaren alreeds ten tyde
van MOSES eenen witten Stier vereerden, choon veelen
zulks daaruit willen bewyzen, dat AaLtON voor de I raeliten by Horeb een gulden hal goot ; want bet Volk van
I rael noemde hetzelve zync Goden , die bet uit zyne
laaverny hadden uitgeleid , en AaRON be tempelde bet
met den naam ,JEImVAH ; derhalven konde bet Volk
onmocglyk 'er den £gypti chen oswRIs onder ver taan ;
bet wist, dat bun God, en niet de IEgypti che , htn
Schoon ik nog niet zeker weet , o de
gered had .
)Egyptenaaren alreeds ten tyde van MosEs de Zon onder de gedaante van eenen Stier aanhaden, zoo is bet
echter by my zeker, dat zy de Zon als den Hoogiten God , en de Maan benevens eenige Stamen als
mindere Godheden, zullen geeerbiedigd hebben ; dit was
de oud te oort van a godery ; derhalven komt bet my
waar .

t

(*) Vide Cl . W . G. SCHROEnzaI
& 339.
(t) SC11ROLDEIL 1 . 1 . pag. 382 .

Grarnm .

Hebr.

pag . 53
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waar chynlyk voor, dat MOSES hierop zin peelt . I r .ie1
moest niet , gelyk de IEgyptenaars, voor andere Goden,
behalven den JEHOVAH, nederknielen .
Vertaalt men hier in het enkelvoud God, en niet Goden, dan klemt dit gebod nog teiker, even als o 'er
pond : Wet een enkel l?2 zen , zel s niet gene Godheid.
Dit is nog duidelyker uit hot tweede gebod , waarin
dit laat te nog nader word ontwikkeld .
11 .
Had God in bet eertl :e gebod verboden , zel s niet
eeae enkele Godheid in zyne tegenwoordigheid to heb .
ben ; in dit tweede gebod word verboden, ook geene
beeldtenis en , geene a beeldingen to maaken van Zon,
Maan en Starren ; van Men chen , Dieren o Planten ;
van Vis chen o eenig Schep el in de Zee o de Rivieren , om dezelve to aanbidden o to vereeren .
Ve Bewooners van JEgypten hadden zeer veele Goden, en we] onder allerlei a beeld els ; deeze vereerden zy nevens hunnen hoogtten God .
Zouden
zy toen ook reeds de Zon a gebeeld hebben ? o is
bet niet waar chynlyker , dat zy , daar zy daaglyks
aan eenen helderen hemel (IEgypten hee t incest altyd
eene heldere lucht) de Zon langs haaren loopbaan ,
in al haaren luister , zagen voordgaan , een beeld
van dezelve maakten , maar dat zy dit eerst in volgende tyden verricht hebben ?
I rael mogt dit
niet doen , en derhalven niet alleen den JEHOVAH
niet a beelden , maar ook geene andere zaaken , welke zy ook weezen mogten . De reden voegt I xaels
Wetgeever 'er by, als ly zich noemt een yverig, een
jaloersch God , bezoekende (eigenlyk ziende) de misdaad (bier de a godery) der Vaderen in de Kinderen,
in het derde en vierde Lid der geenen, die hem haateden, dat is : die hem niet lie hadden, omdat zy andere Goden vereerden. Het woord K3I' betekent eigen .
lyk : niet lie hebben , verzuimen , minder ac iten.
'Er that dan tot hiertoe in dit gebod : „ Beeldt op gee• nerlei wyze eenig Schr •p el o , om hetzel ve to ver• ceren eeren , omdat ('a) ik een jaloersch God hen aan• gaande den dienst, de vereering, die NIy alleen toe„ komt . Ik zie zel s noy, als 't ware , in hot derde
• en vierde lid uwer kinderen de misdaad (a godery)
Mm 3
„ der

gelegen
Broodenhadt,
en
blind
thetwee
Apostek
ten
geweest
VisLee
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• der voorouderen , als uwe nakomelingen my verzui„ men, minder achten dan andere zoo gen®emde God .
• heden." God wil dan zeggen : dat , als kinderen hunner ouderen a godendienst voigden , Hy nog
zel s in bet derde en vierde lid de a godery der vaderen zag, dat is, zich herinnerde , en derhalven, dat
By hen zeker zoude tra en . By voegt 'er by
„ maar ik betoon myne gunst , myne lie de aan een
• iegelyk , aan alle myne vereerers , die my lie heb• ben , die myne geboden (om zich naamlyk niet aan
• de min te a godery chuldig to maaken) gehoorzaa .
• men .
EENIGE WAARNEEMINGEN , TEN OPZIGTE DER
WONDERDAADEN, DOOR JESUS VERRIGT . Door
den Eerw . RICHARD GRAVES .
(Ontleend uit diens Es ay on the CharaFler o
and Euangelists .)
e min te aandagt , tot bet leezen der Euangeli che
Ge chiedenis be teed, zal genoegrzaam weezen, om
ons voldoende overtuiging to ver cha en, dat de Wonderwerken , door JESUS CHRISTUS verrigt , voor verre
bet meeste gedeelte, van then aart waren, dat Been kragt
van Inbeelding, geen bedrog van Geestdryvery, daarop
invloed ken hebben .
Water in Wyn to veranderen (*) vy duizend
Per oonen op den tyd met vy
chen to voeden (t), en op een anderen tyd vierduizend met zeven Brooden en een weinig kleine Vis cben
to verzadigen (- .) een verdorde Hand to her tel .
len (S) bet Gezigt to chenken aan een Man ,
veertig jaaren oud, die van de Geboorte o
was (**) - een Dooden , die ter begraa enis e werd
uitgedraagen, bet Leeven to geeven (tt) - en een ande.
aen, die vier dagen in bet Gra
ven
D

(t) Lu>c . IX : I¢ . JOAN . VI : ID .
(*) JOAN . 11 : t -• 12 .
~ ) MATTH . XV : 32-38 .
(*~~ JOAN. IX .
§) MATTH . XII : Q . Luic. VI: 6- II .
(tt) LUK . VII : II---I7 .
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ven to herroepen (*) ; -- in deeze, en in eene menigte
andere Wonderdaaden , door onzen Zaligmaaker verrigt, kon geen kragt van Inbeelding eenig vermogen
oe enen .
In de daad, niets kan tei ker aanloopen tegen Rede
o Ondervinding, dan de veronder lelling, dat de Wonderweiken van onzen Heer de uitwerkzels waren van
de kragt der Inbeeldinge , o van eene Geestdryvende
aandri t -- o dat, indien 'er eenig bedrog ten opzigte
van dezelve plaats gegreepen hadde, zulks niet onmiddelyk zou ontdekt geweest zyn en ten toon ge teld .
Ten bewyze hiervan hebbe men legts to bedenken,
de oneindige ver cheidenheid dier Wonderdaaden , alsmede bet eenpaarig welgelukken - de openbaare wyze , op welke Hy dezelve volvoerde -- dat ze menigmaal ge chiedden in de tegenwoordigheid van 's Wonderdoeners ge laagentle Vyanden , en gepaard gingen
met om landigheden , die onverwyld de aandagt deezer
Vyanden trokken, en aanporden tot bet naauwkeurigst
onderzoek . Alle deeze om landigheden verdeedigen die
Wonderdaaden niet alleen tegen alle vermoeden , dat
ze verrigt zouden geweest zyn door kun tenaarven
o bedrog , maar tegen alle mogelykheid om 'er eene
oplos ing van to geeven, door ze aan Geestdryverye toe
to chryven .
De aandri t der Geestdryverye zal haare uitwerkzels
ongeregeld, onzeker, en onvolkomen hervoortbrengen ,
volgens den onder kheiden aart der Kwaale , de kragt
der verbeelding by den Kranken, de geaartheid zyner
getteltenis e , en eene menigte van andere omttandigheden ; en deeze uitwerkzels zullen menigrnaal zo
ras voorbygaande weezen , als de kragt , welke dezelve voortbrengt , veranderlyk .
Van deezen
cart waren de uitwerkzels Diet van dat waarlyk Godlyk vermogen , 't geen JESUS bezat, 't welk eenpaarig en gelyklyk werkte op elke kwaal, op veelen van
wydver chillende geaartheden, oudeidorn , hebbelykhe .
den , Godsdienstbelydenis e ; zodanig , dat 'er nimmer
e.en aalde ; en zulks op de eer te bewerking volkomen en
be - endig ; zo dat men geene kl :gte hoegenaamd hoorde
van wederin lorting, o eene gedeeltelyke geneezing .
Niets
r*) JOIN. XI
: 1-54M m 4
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Niets blykt klaarder uit de Euangeli che Verhaalen
dan dit . De Euangelie chryvets verhaalen, met het
volkomenst vertrouwen op de zekeiheid der gevallen
door him geboekt , dat onze Heer eene Inenigte van
Kranken to Capernaum genas (*), aismede aan de Zee
van Galilea (t) ; vervolgens in alle de Steden en
Vlekken van Galilea , to Genne areth, en zel s in den
Tempel to Jeru alem , op eenen Sabbathdag , korten
tyd voor •z ynen Kiuisdood (4) . Op alle deeze plaat
2 .n verden tot Hem gebragt alien die krank o bezogt
spares met onder cheidtne Z :ekten en Kwaalen ; de Bi nden, de Douven , de Lammen , de Zieken cie up bedden
lagen , die geraakt , bezeten, en maanziek wares , werden alien geneezen ; alien , die Hew aanraakten , werdcn
gezond (s) .
Van aeeze geneezende Wonderdaaden waren groote
chaaren getuigen ; immers veelen volgden Hem van
plaats tot plaats ; zointyds vervulden zy de huizen ,
waarin Hy zich bevondt, zo drat 'er geen plaats was on ;
ter deure in to komen ; zy drongen op Hem aan in de
lraaten , volgden Hem na de zee , na de a gelegen te
en onbewoondile plaatzen des lands , de bergen en de
woestynen ; -- blyvende by Hein drie dagen lang ;
zo dat Hy en zyne Jon;eren naauwlyks tyd hadden orn
to ecten (**) . - Die Volksmenigte kwam uit onder cheidene en verre van elkander liggende plaatzen .
Groote menigten des Volks volgden Hem , veimelden
de Euangelie chryvers , van Galilea , en van 0ecapolis, en van 7eru alem, en tilt 'l udea, van over de 7ordaan, uit Idumea , alsmnede die van Tyrus en Sidon ;
zyn naam ging uit door geheci Syrie , en zy bragten
tot Hem alle krankeu , en uit al het Land rondsom
Genne areth (it) .
En , hetgeen bovenal onze opmerking verdient , onder die veelvuldige G-,tuigen van de Wonderdaaden
onVI: 12--1? . V II T .
(*) Lur . IV : 40 . V: 17-26 .
N1;wcoMATTH . IV : 23--25 . IX : 34- X1 : 4 . XIV : 35.
E4E's Harmony, 28, 29, 30 -34 , 35, 12 -- 68 .
( ) Vide dppendix
(1) M,ATTH . XXI' 14 .
(§) MATTU . IV : 23 . JOAN Y1I 37 .
XlV : i
MATTFI . XV . 32 .
C . Lux . IV: 38 •--44, en
( ) MATTH . IV : 25 . MARC.
V : 1--17 . joAS . \'I : 2 .
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onzes Heeren vinden wy herhaalde keeren vermeld
's Leeraars ge laagenil:e Vyanden , de Priesters , de
Schri tgeleerden, de Phariieen en Sad'iuceen , die reeds
zeer vroeg eenen gezetten a keer opvatteden van den nederigen en deugdzaamen Jesus , die een waakzaam oc'g
op Hem ge laagen hielden, en den opgang zyner Leere
met nydigheid aan chouwden, welke, naar gelange van
den opgarg , dien By maakte, in woedende he ngheid
toenatn , tot dat dezelve zich verz idigde met Hcm ten
kruisdood over to leveren .
Deeze ge laag •n e Vyanden vergezelden den predikenden en wunderdoen en Jesus in de Synagogen , waar
Ey tnenigwer zyne won,icigeneezingen verrigtte ; dikwyls ouk vermengden zy zich onder den Volke, up bet
oogenblik wagtende om jets berisplyks in zyn gedrag
to ontdekken . --- Nam Hy bet chara ter des Zoons
Van GOD aan , eigende Hy zich de magt toe u n de
zonden to vergeeven, zy waren onmiddelyk gereed om
Hem van Godslastering to be chuldigen ; -- nam Hy
Brood met ongewas chen harden om 't zelve to ceten,
itrydig met hunne Overleveringen, zy werden met eene
niet binnengehoudene veiontwaardiging vervuld ; ---yliet Hy na, hunne geveinsde ge trengheid in bet vastcn
to volgen -- vervoegde Hy zich gemeenzaam by nederige en boetvaardige Bekeerelingen , zy gaven Hem
na, dat Hy een Wynzuiper,, een Vriend van Tollenaaren en Zondaaren was ; -- chonk ly gezondheid en
terkte aan de zieken en zwakken, zel s deeze lie deweiken, als Hy die op den Sabbath verrigtte, veroordeelaen zy, en krecten ze uit als eene gadlooze ontheiliging van den heiligen dag .

OVER DE AANWEEZENHEID DFR CAMP :-IER IN DE
JETHERISCHE OLIEN . - Eeue seer gcu , ~ tZ,,C

Medegedeeld door den
Waar ;aeeming .
Beer L . TIEBOEL , 11pothckar to
Gro :2hIgen.

ver deeze aanweezenheid is lang onder de Scheikun-

digen getwist ; dock zy is, zo vcel ik weete, oubeO
list gebleeven . --- M'n had waargenom n , dat 'er

zich, uit Veele deezer O i n, naa verloop van eenign
hT ni 5
t y d,
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OVER DE AANWEEZI:NUEID DER CAMPHER

tyd ,eene door chynende brooze kry tallyne to e a cheidde, voorzien met den reuk en maak der olie , doch
niet zo doordringend ; by zommige eenigzins zuur ,
ontvlambaar , - onoplosbaar in water , dock niet in
wyngeest, -- door aangebragte warmte op nieuw in de
olie oplosbaar, en zich wederom door koude a cheiZommigen hielden bet voor een zout .
dende .
NEUMAN, MEYER en EUCHOLTZ verklaarden bet voor
Camphor, o choon bet ook eigen chappen bezat , met
den aart der Campher niet overeenkomende. GAUBIUS
vond bet in een glaasje met oude ol. aurant. curas avic ., en hield bet voor een natuurlyk zout . - Men
hee t deeze lo e gevonden in ol. Fcenicul. - Petro elin . -- Sas a ras, -- Ca carillre ; in deeze hield men
bet voor een krystallyne to e ; -- in o . Cinnamom. Flor . Cas ix, - -elurant . - Macis, - Majoranee ; in
deeze hield men bet voor een zout ; - in ol. Lavendul.Rosrimarini, -- Menth, Piperit. - Pul atilhe, voor eene
waare Campher . Omtrent deeze a ge cheidene toWe, o
dit Samentlremzel , vindt men eenige Waarneemingen
van MARCQUERON in de 4nnal . de Chym . T . XX . p . 174 .
VOOr eenige dagen ]as ik in bet Yourn . der PharmaCic van TROMSDORF , I3co . B . VIII . St . I- . 225,
eene , voor den Scheikundigen allergewigtig te, Waarneeming van den Heer PROUST, welke de aanweezenheid der Campher in zommige deezer Olien buiten
alien twy el telt. Zie hier een zaakelyk uittrekzel .
In T789 ver cheen 'er in Segovia een Werke, under
den Titel : Re ultado de las experiencias hechas opra
el Alcan vr de Murcia . Con licentia , en Segovia por
Don Antonio E pano/a . --- De Schryver hiervan is de
Beer PROUST, een Fran che Scheikundige.
De Heer PROUST had waargenomen, dat 'er zich, in
een met Lavender-o'ie gevulde vies , ver cheidene kry.
lalli atien, uit op elkander zittende o8ocdren, boomswyze hadden amengehoopt ; zel s vond men buiten aan
de vies, waarlangs een gcdeelte olie gevloeid was, een
treek eener lo e zo wit als neeuw . Dit bragt hem
op de ontdekking der Campher. Hy vermoeddle dat
ze ook gevonden wierde in andere Lipvorrnzge planten,
welke overvloedig in Mz.rcia groeijcn , en waarvan
men de weezenlyke olie bereiut . Zyne proe neemingen
toonden hem, dat de wtdamping in de vrye lucht voldoende was om de Campher u ;t deeze olien o to cheiden,

to
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den, by eene temperatuur van 6 a io gr . volgens REAUWUR, (47-56 FAIItt .) --- Hy zette op een tille
plaats porceleme chaaltjes met Ros ;;narcin-, Kajoraan-,
Salie- en Lavendel-olie in de opene lucht . Uit de Ros .
marein-olie verkreeg by 71, uit de Atajoraan-oiie o ,
uit die van Salie s , uit die van Lavendel 1 Campher .
Uit de Lavendel-olie cheidee zich de Campher
reeds o
blaadjes ; de aankleevende olie cheid_ie zich van de
Campher o
is gr. By een poediger uitdamping chc idt ze zich
in 12 uuren a . In een beet jaargetyde neemt de olio
by de dettillatie zo veel tot z,ch , dat zy zich by de
verkoeling a cheidt . - Een Apothekar uit Madrid
verzekerde den Heel! AREZULA, dat melt reeds zedert
langen tyd de Campher uit de vlugge olien van Murcia a cheidde , en dat men de halve Kilograwnma
voor 15 Decirnen verko t ; genoegzaam 17 oncen voor
ii tot 12 gr. De olie van Salie laat de Campher langzaamer vallen ; de Majorcan- en Rosanarch~ohe nog traager. De tustchen vloeipapier gezuiverde
olie was droog, wit, glanzig als neeuw .
Als men Lavendel-obe in een vlak waterbad , by
eene warmte lets minder dan van kookend water, overhaalt tot men 3 verkreegen hee t , en na de verkoeling de overige 3 'er uitgiet , dan kry talleert de Campher ; men drukt 'er, door een hairen zee , de olio
uit . Men behandelt de overgebleevene olie op dezel de wyze ; de kookende hitte en de verdere dan
tot voortgezette overhaaling doen de Campher in de
helm /ublemeeren : op deeze wyze geeit de olie de
hee t van haar gewigt aan Campher . Drie bewerkin .
gen zyn volcloende om alle Campher uit Lavendel
olte o
cheiden . Doch men verkrygt , in plaats
van een vierde, altoos een v y de . De overgebleevere olie hee t Dog =1 in zich . De Heer PRGUST geloo~ t, dat , zo men in 't groot werkte , men, in plaats
van daarin voorhanden zynde Campher , ' ; verkrygen zynde.
By de zuivering der Campher door ublimat.-'c, g,; .
vin 211 declen van dit produt` 22 deelen zecr wirte
en zuivere vaste Campher . Het bydoc.n van Kaik
maakt de ublimatie gemakkelyker , en gee t .3 zuivere Campher : uitgeloogde asch doet denzc','_ en dic : w ; .
bL i-
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Beide deeze byvocgzels moeten zeer droog zyn. Een
redelyk terk vuur en vlakke pannen zyn in deeze
bewerkmg voord.elig. Men kan de Campher, welke
vloeibaar words, eer zy ublirneert, en niet zo vlug
is als de olie , laaten kooken ; en dus hee t ze meer
vuur ter ublimatic noodig , dan men in 'r algemeen
geloo t : en dit is ook bet eenige middel om de CamMis chien
pher digt en door chynend to maaken .
is dit bet geheim der Holland che Ra inadeurs . By
eene mindere hitte bly t ze bladderig, vol gaatjes en
los aaneenhangend .
Volgens eene berekening omtrent den prys der Lavendel-olie en Campher in Murcia, Belt by, buiten alles , het gewin nog op 6o tot 63 per Cent . De
Campher der olio van Salac gee t i,% tot 1 3 per
Cent ; de Majoraan - olie Io tot I i , en de R osmareinolie 4 tot 5 .
De proe neemin met Campher uit Murcia , en met
de gewoore Camper , verlooren beide , met Salpeterzuur behandeld, nS op ioo deelen .
Niets verwondert my meer, dan dat ik tot nog toe,
in geene der Duit che Journaalen , van deeze zo gewigtige bewerking jets heb geleezen .
lk heb twee oncen Lavendel-olie in een glaazen
chaaltje laaten uitdampen , maar geene teekens van
Campher gezien : 'er blee $ taaije Terpentynagtige
il:o l'e terug : hieruit bleek , dat deeze olie vervalscht
ware ; en dit is by gekogte olien altoos bet geval .
Men virdt in de heet te gewesten van Indicn de
meeste Campher in de Campher - boomen : mistchien
is dit ook de rede , waarom in bet heete Clitnaat
van Illurcia zo veel Campher in de planten gevonden
wordt . 1k bezit nog een tuk Campher-hout uit Sur atra , waarin de Campher tus chen bet host gekry .
alli eerd is : deeze is de zuiver te Campher plc Baros .
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EENVOUDIG DOCH ZEICER MIDDEL TOT VERDRYVI_NG
VAN HET ONGEDIERTE OP DE II3OFDEN DER
KINDEREN. Door . . . . Apotheker to . . . .
in Zeeland.

O

m de hoo den der kindercn van ongedierte te zuiveren, maakt men doorgaans gebruik van Witte Pracipitaat, Roode Prxcipitaat, o van Staver-zaad, o Se .
badille - zaad , getrokken op Genever o Brandewyn .
Her eerile is wel minder lcherp en vergi tig dan de
Roode Pi cipitaat , en han dus veiliger in her hoo dhair ge lrouid worden , doch words doorgaans to zwak
bevonden .
Her tweede middel is wel veel terker,
doch te ens een knaagend vergi t , 't geen de hoo den
openbyt en jeukte verwekt , waardoor de kinderen, tot
krabben genoodzaakt, hetzelve Iigt op hunne boterhammen o in andere pyzen kunnen laaten valien, 't welk
veelerhande gevaarlyke toevallen kan veroorzaaken .
Her a trekzel van Staver-zaad, o van Sebadille-zaad,
mislukt nok diktvyls , do3rdien bet niet genoegzaam
a getrokken , o to veel geestr}k vo t , in evenredigheid van bet zaad, genomen words . Hierom is her my
voorgel:omen, dat de gedithlleerde Olien tot dit oog_
meek beter ge chikt zoudcn zyn , en vooral de Anys .
olio , zo door haaren lerken reuk , als omdat zy de
minst kostbaare is . Ook heb ik ondervonden, dat dezelve beter aan 't oogmerk voldoet , dan de gemelde
gevaarlyker tni .ldelen . Om dezelve met goed gevolg
to gebruiken, moet men her hoo d des avonds daarmede be c:ecren, en met eenc laapmuts dekken, die met
een lint o kousiiband wel words vastgeinaakt ; waarna
men, op den volgenden inorgen, bet hoo d wel moet
kammen, en met warm Zeepzup a was chen . Op deeze wyze wardt men ipoed,g, en zonder eenig tinge •
mak, van dit onaangenaam gezel chap verlost .
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VERGELYKENDE TAFEL, TUSSCHEN DE KINDERPOKKEN EN DE KOEPOICKEN .
BENEVENS
EENIGE wAARNEEMiN(;EN . Door Door
THORNTON .

Kinderpokken .

Koepokken.

1 0 . De puistjes der Koepok~
i° . De puisties der Kinderpokken bevatten eene dikke tlo . ken bevatten eene dunne lo e, die het laal der Lancet- e, door weh,e het laal der
Lancetten zeer terk wordt
ten niet clerk aangrypt .
aangegreepen .
2° . De Koepokjes werken
2° . De Kindepokjes wcrken doorgaans zeer lerk op doorgaans in 't geheel stet op
de lichaamsge lellen der I y- de ge lellen der Lyders, die
ders , die door dezel, e wor- door dez :lve worden aangeden iargedann, en verooizia- daan, o ten min len zo weiken dus dikwyls eerie zeer ge- nig , dat het niet onder het
gron'e bekommering voor een bereik onzer zintuigen valt .
legten uit l ig .
3° . De Koepokjes zyn aia ° . 1)e Kinderpokjes belaan dooriaans in puisten leen opgevuld met eene zeer
vol van een kwaadaartige utter . goedaartige lo e, die in 't
geheel geen kwaad kan doen .
,}° . In de Kinderpokjes, die
4° . Niets van dit alles is
van eene kwaade zamenvloei- toepas elyk op de Koepokjes ;
jende zoort zyn . wordt h ,-, t in dezelve hee t geese etteraangezicht ontzierd door naa- kooris plaats, de Lyders loo .
Het ge- pen geen gevaar van de blinddcn en pokpetten .
zicht wordt door gevaarlyke heid, o van de mismaaktheid
toevallen bedreigd De Lyder des aangezichts .
hee t groote merten uit to
lann ; en zo by al niet door
de etterkoorts omkomt , bly t
by dtkwyls voor zyn geheel leven blind, o ten min len mism •:akt.
5° . 1)e lank der Kinder5° . De Koepokjes verpreiden geen lank hoegepoizjes is zeer onaangenaam .
naamd .
6° . De Koepokken bezitG° . De Kinderpokken zyn
ten geenerlei be mettend verzeer be nettelyk.
mogen .

I37aar-
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JVaarneemingen .
Hct onder cheid van kwaadaartigheid en hevigheid,
tus chen de Kinderpokken en de Koepokken , is zo
grout, dat geen redelyk wezen een oogenblik over de
verkieslykheid der laatstgenoemde in twyllel kan }aan .
Zy, die de Koepokken gehad hebben, kunnen ten vollen verzekerd zyn, dat zy de Kinderpokken noolt zullen krygen ; een groot aantal Proeven hee t my hiervan
zodanig overtuigd, dat ik 'er my gerust voor tot borge dur lellen . By herhaalirg heb ik een aantal kinderen, die de Koepokken gehad hadden , met de lo e
der Kinderpokken ingec-nt, en ze ook doen peelen en
laapen met kinderen, die door zamenvloeijende pokjes
waren aangetast . Ik heb bun de pokjes een voor een
doen aanraaken , zonder dat zy 'er ooit door be met
zyn geworden . I)esgclyks is bet my door herhaalde
Proeven gebleeken , dat de Koepokjes niet belhiettelyk
zyn . Ik heb zoogende kinderen met de Koepokken ingeent aan de borst der moeders , die nooit Kinderpokjes o Koepokjes geliad hadden, met dat gevolg,
dat de kinderen de Koepokjes bekwamen, zonder dat
de moeders daarvan eenige aandoening gehad hebben .
Om my des to meer van de be inetteloosheid der Koepokjes to overtuigen, heb ik , in ver cheidene huisgezinnen, de kinderen, het ecn na her ander, met eene
aanmerkelyke tus cheuruimte van tyd , met de Koepokjes ingeent , zonder dat myne o der ouderen verwagring hicrin ooit is to leur ge leld geworden . Het
goed gevolg heet dus in deezen Heeds de verwagting
overtro en , door de byzonder guntlige hoedanigheid
van deeze geneeswyze . De Koepokken kunnen dus
met recht be chouwd worden , als maakence een gedenkwaardig tydpcrk in de Jaarboeken der Geneeskun .
de, en zullen de nagedagtenis van Doctor JENNER vereeuwigen, die bet geluk hee t gehad, deeze choone en
heilzaame uitvinding to doen , en derzelver w ,.ldaaden
uit to breiden .
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AANMERKINGEN OVER DI SCHRIFTEN VAN LORD
SHAFTESI3URY.

Zan de Schryrers der Sgaineene Vaderland che
Letteroejw . ngen.
Medeburgets !

•
•
•
•
•
•

n
bod, trr gelegenheid dat ik
Irigten
van den Graave

gevolge uwer heu che uitnoodiging op myn aanUl . ee'iige LeevensbeJAN SHAFTESBURY toe chikte,
d raal ik niet niet bet beloo de Ul . ter hand te lell en . De Leezers van Ul . Maandwerk, deeze Aanmerkingen leezende , gelieven mynen Brie , ten geleide
der opgemelde Leevensberigten UI . toegezonden en
d oor Ul . gepiaatst (*), na to laan o zich to herin .
neren . l k bly , enz .

Van Lord SHAFTESBURY, als Schryver aangemerkt,
zyn, naar 't oordeel van den geleerden, welwikkenden
en braaven Dr . iurris , de wydst uiteenloopende oordeelvellingen in 't licht gei<omen ; by is, in die betrek.
king, zo zeer toegejuicht en zo zeer veroordeeld, dat
bet noodzaaklyk is , zal men den Man eenigzins op
zyne weezerlyke waarde chatten , ons met die Schri
ten
n wat nader bekend to maaken .
Het eer te Stuk , 't gees in 's Lords Chara5lcri/iics
voorknmt, is zyn Letter conccrning Enthu iassn - Brie
over de Geestdryvery .
Het oogmerk , waaimede de
Schryver deezen Brie in 't licht ga , was lo waaidig,
als ingerigt om de Vervolging, aan de zogenaamde Fran .
che Propheeten en dier Aanhangeren ten lien dage gedreigd, to voorkomen ; en men zal heden niet lochenen,
dat bet beter ware, hun met veragting dan met lrengheid
to behandelen . --Wat de Verhandeling, brie swyze ingerigt, zelve betre t, komt bet ons voor, dat dezelve tot
geene hooge maate van lo praake geregtigd is . Niemand
kan ontkennen, dat 'er over 't algemeen eene 1e°vendigheid in heerscht, en dat 'er op veele plaatzen geestigheid
in
(*) Lie bier boven, bl . 341 .
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in door lraalt ; maar, over bet geheel genomen, is bet
cen weinig zamenhangend opt el , waarin bet geenzins
ontbreekt aan plaatzen, op welke vry veel zou vallen
aan to merken . Men tre t 'er weinig naauwkeurigheids
in aan , en draagt bet luttel wysgeerige bedenktngen,
de Geestdryvery betreWenJe, by . Dan, des niettegen .
laande, verwekte die B ie , by bet eerst in 't licht
koinen , zo in Engeland, als daar buiten, niet weinig
opziens .
s Lord chaps volgende Verhandeling is getyteld, Sen its
Commu, is, an Es ay on the reedom o wit and numour -o Proeve over de Vryherd van Verna t en (;ees'igbeed.
Dot iluk he t eene grootere uitgebreidheid d .i h,,t
voorgaande , doch is bykans van denzel ien llempel .
De edele Schryver is verre van Leer onder cheiden to
weezen in bet voortlellen zyner denkheelden .
Van
cenige zyner gevcelens, in deeze Verhandeling bewecrd,
ha,tt by wenken gegeeven in zvren Brieve over de
Geestdryvery ; dan, dit Vertoog chryvende, treedt by
in eene b.eei praakiger verdeedtgrng van de toep,Aiing
der Spotterny op onderweipen van eenen be piege .
lenden aart, en onder deeze op Godsdienllige hLgrnp.
pen . Voor(landers van zyne Lord chap hebben beweerd,
dat men dikwyls onregtm ;otigg e voordraeten gemaakt
hee t van de tellingen, door deezen Schryver op dit
iluk ten dien aanziene medegedeeld . Dit erkernen my
volkomen met de waarheid overeenk , )rn(lig en just to
weezen ; maar te ens kan nlet gelochend worden , d . :t
Lord SHAFTF.s LRY, door zyne onnaauwkeurige en on
beh , )edzaame chry wyze, zich bloot gegeeven hee t your
aanmerkingen en berispingen van gemelden cart, - Vee .
len hebben hunnen verregaanden a keer betuigd van
's Schryvers denkbeelden over bet bezigen van Vernu t
en Geestigheid . Zyn Lord chaps begrippen ten dee .~
zen opzigte bloot to leggen en to weder preeken , is
de inhoud der eertle Proeve van Dr . BROWN over de
Charadcri lics . Die Dolor beweert , met veel r t , enhartigheids , dat bet Belachlyke eene oort van Wel .
preekenheid is ; dat Rede aileen de Ontdekller is van
valschheid en de toets teen van waarheid ; dat bet Be .
lachlyke nooit eisch kan maaken op die hoedanigheid ;
dat dit een der vermogendtle werktuigen is,waardoor men
dwaaling kan beweeren en voortplanten ; en dat de eigenlyke voorwerpen van bet Belachlyke zyn, dwaasheid
MEaG. I$00 . NO, I9»'
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'camin gedrag , en bovenal gemaaktheid in 't zelve . --'t Geen Dr . BROWN beweerde, werd niet zonder wederpraake toegettemd . Ver cheide Schryvers traden ter
verdeediging van Lord SHAFTESBORY to voor chyn .
Mr . CHARLES BULKLLY , een verltandig en geleerd
L°eraar onder de Ia.yenters, ga eene Verhandeling in
't licht, tot verdeediging van 't geen Lord SHAFTESBURY over bet Belachlyke ge chteeven hadt. In een
Werkje , toegeeigend a~.n wylen Mr . RAMSAY , den
Schilder, poogde de Schryver to toonen, dat bet Belachlyke van tweeerleyen aart is, en zo wel op Gevoe ens als op Zeden mag toegepast worden .
De gewoone voorwerpen , in de daad, van bet Be .
lachlyke zyn zekere onvoeglykheden en byzonderheden
in iemands Character en Gedrag ; en in 't algemeen to
beweeren , dat bet een toetsileen van waarheid opleevere, is eene val che veiling aanvoeren . Rede is ongetwy eld de waaie en eil enlyke toets teen , welken men
hebhe to gebruiken, om waar van valsch to onder chei .
den . Dan, des niettegen aande, mag men bet Belachlyke , in zommige r evallen , regtmaattg op begrippen
toepas en . 'Er zyn tellingen , zo door teekend onge .
ryrnd , cat bet met gemaklyk valle zich to wederhouden om dezelve in em belachlyk en be pootlyk Iicht to
eaten , en mis chien is bet zomtyds de beste weg om
dezelve in dat licht to brengen .
Dat eenige Leerbegrippen der Room che Kerke deeze wyze van toetzen
ntet kunnen dootaan, is meet dan a ns gebleeken, en
bovenal itraalt zulks door in TILLOTSON'S Regelinaab
des Geloo s . Wy kunnen, nogthans, niet nalaaten to erkennen , dat bet Belachlyke , toegepast op ern tige en
gewigtige onderwerpen , een gevaarlyk wapentutg is ;
dat men bet met de uiterite zorgvuldigheid hebbe aan
to wenden, en dat men bet dikwyls op eene zeer onvceglyke wyze bezigde .
Lord SHAFTESBURRY treedt in zyne Soliloquy, or Advice to an Author ; (dlleen praak , o Raad aan een
Schryver) in zyn Letterkundig chara&er to voor chyn
in dit Stuk komen niet veele zaaken voor, die aan veel
berispings blootttaan . Dr . BROWN preekt van die Verhandeling op een toon van de hoog te goedkeuring ;
Dr . KIPris oordeelt eater , dat die lo praake op een
honger toon ge temd is , dan irenge waarheid en regtmaatigheid toelaaten ; en dat by, by eerie herleezing
in
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in meer gevorderde jaaren, die bewondering niet voelde, welke hem in leugdiger le~ iyd under bet leezen
verrukte : hem kwam 'er by de herleezjng to veer unbepaalds in voor, om niet to zeggen to veel beua- .1ag.
tigs . Hy erkent, egter, dat 'er nnvervloed van uitmuntende lo e in voorkomt , en dat hetgeen de edele
Schryver aanvuert tot aanpryaing van zLi s-onderzoek,
en tot verdeediging van de Critiekn en het maaken
van Critiekes , aller gezette o' erwceging verdient .
Het tweede Deel van de Chartert lics opent zich
met the Inquiry couccrning llariue ; -- een Onderzock
wc;ens de Dcugd. Tot bet vervaardigen van dit Onders
zoelt hadt de Schryver de tuebereidzels gernaakt door
veele begrippen in de voorgaande Verhaudelingen . Over
bet geheel genomen is dit een welbewrogt Stuk , keurlyk ge chreeven, behelzcude cene uitmuntende ten toon
preiding van den aart, de irekking en de uitwerkze .
len van deugdzaame en t oeddaadige ge chikt- en werk.
zaamheden . Hier , indien ergens , meet men toetlem .
men, dat Lord SHAFTESr3URY zich an 't voordeeligst
licht vertoont . Wy willen, dit zeggende, niet bewee •
ren, dat het Werk volkomen is, en in geenerlei opzigte aan berisping onderhevig . Schoon men bet zints
de eertte uitgave hoogst bewonderde, en bet langen tyd
met goedkeuring geleezen ward, ga het egter reeds
vroeg voet tot ver cheide aanmerkingen .
In het Onderzoek wegens de Dcugd vertoonde zich
Lord SHAFTESBURY in de gedaante van een ttreng Rzdenkunt'dge, en preekende op den trant eens Leeraars .
Maar in de Moralists, a Philo ophicrtl Rhap ody, neemt
by een hooger v,,ul:t, en ver chynt in een nieuw Chara&er . Hier giet by zyne gedagcen in den vorm eener
Zamen praak, en is een navolger der Ouden, en byzonder
van PLATO, in den louttien dichterlyken trant van then
Wysgeer . \Vat 'er ook moge to zeggen vallen op eenige byzonderheden in deeze Moralisten, o dit Wysgeerig
Mengehnoes , en bovenal op den hoogen Loon , waartoe
de Schryver zich dikwyls laat wegrukken, is dit tuk,
over 't geheel genomen , van groote en uit teekende
verdien ten . - Dr . BROWN hee t gezegd, dat Lord
SHAFTESB URY den Godsdienst, welke ook, hee t zoeDoch Mr . BULKLEY, hier
ken be putlyk to m-,ai.en .
boven vermeld , he t, in tegendeel, beweerd, dat die
a
wa rheid
a wykt, dat de ge(telling zo verre van de ~
b~
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heele Verhandeling, waarover wy thans preeken , ge .
chreeven is ter verdeediging van Goo en van de Godlyke Voorzienigheid , en dat de zaak van bet zuivere,
egte en volkomene Theismus daarin beweerd wordt, met
zulk een terkte van oordeel , met zulk een kragt van
redeneertrant, met zulk een vermeesterende wel preeken.
held , en met zulk een verheeven gevoel van Godsdienigheid, als niet anders dan de hoogile aanpryzing verdienen van alien, die helang lellen in dat allerhoogst
en allergewigtigst onderwerp . -- Ten opzigte der
wyze van optlel, in de Moralists gevolgd, rang chikt
de tegenwoordige Bis chop HURD hetzelve onder de
beste van die loort in de Engel che Taal voorhanden .
• Daar zyn," chry t die Bis chop, „ in bet Engelsch
• drie Zamen praaken, en legts drie, die ge chikt zyn otn
• ten deezen opzigte melding to verdienen ; alle zyn ze
• op haare wyze overheerlyk opge teld , gelyk zulks
• erkend moet worden door de be chaa d te en beste
• onzer Schryveren . De Zamen praaken , die ik be• duel , zyn de Moralists van Lord SHAFTESBURY,
, . Mr . ADDISON'S Treati e o Meldals, en de Minute
„ Phtlo opher van Bis chop BERKELEY ."
Wegens bet derde Deel van de CharalleriJlics valt
weinig hyzonders to vermelden .
't Zelve voert ten
Tytel ; Mi/cellaneous Re leltions on the preceding Treati .
es, and other critical ishjei?s. -- Mengelgedagten over
de voorgaande l erhandelingen, en andere critiJche onderwerpen . Het is eene oort van verdeediging en verklaa .
ring van bet voorgaarde . Dit Boekdeel vloeit over van
cherts, en behelst een aantal vernu tige aanmerkingen ;
dan wy kunnen bet niet be chouwen met een oog, 't
welk hetzelve tot eene hooge maate van toejuiching geregtigt. Over 't geheel is bet ge chreeven op eenen
los en trant, en komen 'er ver cheide plaatzen in voor,
op welke met regt aanmerkingen vallen , inzonderheid
ten opzigte van den Geopenbaarden Godsdienst .
Lord SHAFTESBURY'S Voor tanders en Verdeedigers
hebhen zich veel troeite gegeeven, om bet verband aan
to wyzen, 't geen 'er he1 aat tus chen 's Schryvers on .
der cheide Werken . Dat 'er een zeker verband plaats
hebbe tusi'chen de Verhandelingen van onzen Lord, en
dat by zodanig een verband bedoelde, kan niet gelochend
warden ; maar o dit verband zo naauwkeurig en zo
luitend zy, als de Opilellers van the General Dicuionary
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ry 't zelve hebben voorgedraagen , mag met reden in
twy el getrooken worden . Mis chien zouden de Brie
over de Geestdryvery en de Proeve over Geestagheid
en Vernu t 'er van a ge cheiden kunnen warden , zander eenig nadeel ten opzigte van bet hoogst chatbaare
gedeelte zyns oogmerks ; even 't zel de mag gezegd
worden van de Mengelgedagten . De Raad aan cenen
Schryver mag men aannierken als eenigermaate eene inleiding tot bet Onderzoek wegens de Deugd, en tus chen
dit laat(te en 's Mans Moralists is een weezenlyk en in
't oog lonpend verband . Op dit verband doelt h,' blykbaar, en wordt ten vollen aangeweezen in 't laat le der
gemelde Werken des Schryvers . - The Hi torical Draught
or Tabulative o the Yudg•e ment o Hercules, en the Letter concerning the drt or Science o De ign ---- De Histora che A beelding o Ta ereel van het Oordeel van Hercules, en de Brie over de Z'ckenkunde, zyn twee bykomende Stukjes, aan de Characlera tics toegevoegd, zints
de Uitgave van den Jaare 1713 . Ten opzigte van die
Stukjes is bet genoegzaam, op to merken, dat zy blyk
opleeveren van 's edelen Schryvers lie de voor de raaije
Kun(ten, en de maate van inaak, welke by in dezelve
veikreegen hadt .
Over bet geheel van Lord SHAFTESBURY'S Character als Schryver is 'er veel tot zynen lo en ook veel
tot zynen b aam gezegd . Mr. BULKLEY, Lord MONBODDo , en anderen , hebben met de groot le aanpryzing
van hem ge proken . Veele der Schryveren , die zich
onder cheiden en bekend gemaakt hebben door hunne
tegenkanting tegen veele der gevoelens, bier en daar in
de Charac eri/tics voorkomende , hebben , egter , geen
geringe Lo praake gemengd onder hunne berispmgen .
Onder deezen mag men Mr . BALGUY, Dr. BROWN en
Dr . LELAND tellen . De gevoelens van laatstgemelden
Schryver mogen wy aanpryzen, als een Man, die een
volkomen tegengi t ter hand itelt , ten opzigte van alles, wat , den Godsdienst betre ende, weder preekenswaardig is in de Schri ten van zyne Lord chap .
Her groote tuk , waarin Lord SHAFTESBURY zich
haatlyk gemaakt hee t by de Voor landers van den
Godsdienst , be taat daarin, dat by, in zyne Charat eri tics, eene menigte van wenken gee t, die een ongun .
ilig aanzien hebben voor de zaak der Openbaaring . Het
N n 3
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hee t egter niet ontbrooken aan veelen onder zyne be .
wonderaaren en hoog chatteren, die denken, dat by ge .
heel ten onregte op de rolle der Dei/li che Schryveren
aangetekend wordt . Ter onder leuning van het eevoelen , dat zyne Lord chap in den Christlyken Godsrtienst
geloo d hebbo , mag men aanvoeren eene Voorreden ,
door hem ge chreeven , voor WICHCOT'S Sermons , en
zyne Brieven aan een Student op de Univer iteit ; in
welke beide tukken by zich van eene taal bedient, die
chynt aan to duiden , dat by weezenlyk een Christen
was . Ten opzigte van de gemelde Brieven mogen wy
'er deeze aanmerking byvoegen , dat ze ge
chreeven z , n
in de Jaaren 1707, 170 en 1709, met veele jaaren voor
's Mans overlyden,
De ongunihge aanmerkingen , door den Graa
SHAFTESBURY gemaakt ten aanziene der Heilige Schri .
ten, zyn menigmaal opgehaald en ten vollen wederlegd .
Dat een Man van zyn uit teekend chara&er , en wiens
beginzels , in zo veelerlei opzigten , zo gunitig waxen
voor Gadwrugt en Deugd, zich eenigermaate vyandig
gedraagen hebbe ten opzigte van de Openbaaring, bee t
ito e van bejammering opgeleverd voor veele zyner
Bewonderaaren, en moet bet, in de daad , doen by allen , die 's Mans bekwaamheden en chara&er op den
juisten prys chatten .
De Styl van Lord SHAFTESBURY'S op tellen hee t aan.
leiding gegeeven tot ver chillende en recht tegen elkander trydende oordeelvellingen . Geduurende eenen ge.
ruimen tyd werd by geoordeeld een onzer be chaa d .
lie en raai te Schryvers to weezen . Dr . KNO X ga
nog onlangs getuigenls ten zynen voordeele . Daarentegen naerkt LLord OXFORD (beter bLkend als Mr . HoRACE WALPOLE) op, dat de Schri ten van Lord sI-tAFTESBURY meer to agten zyn om de deugden der ziele,
welke zy ademen , dan uit hoo de van den ityl en de
chry wyze ; dat by zyne Leeringen voordraagt in cen
verrukten tyl, gelyk een der Magi, die Philo ophi che
Gezigten voor de ooren der OosteJhngen ophaalt . Het
is egter voor elk openbaar , dat deeze berispuig alleen
doel tre t ten opzigte van een klein gedeeite van
's Lord chaps Werken , inzonderheid de Merggelgedagen , in de Moralists voorkomende . Dr . BLAIR bee t
bet volledigst en beklonkenst ooideel over dawn 11y] van
.EIAV-

VAN LORD SH .~FTESIJURY .
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SHAFTESBURY geveld, in zyne Lectures on Rhetoric and
the Belles Lettres, Vol . I ('k) .
Het lot van Lord SHAFTESBURY , als een Schryver,
kan eene nutte les e opleveren voor de zodanien , die
hunne hoope op Lettervernaardheid bouwen . g Geduurende eenen lan en tyd tondt by in hoope agting , als
een der be chaa d te Schryveren , en werd door veelen
aangezien als een voorheeld van raai op tellen . 's Mans
naavolgers, zo wel als bewonderaars, waren talryk, en by
werd gehouden voor bet hoo d der Schoole van Send .
menteele Wysbegeerte . In de laat 1e j Karen is by doorgaans zo diep vernederd als voirheen hoo ; opgehemeld
in beide de gevallen hee t men in uiter ten geloopen . Eindelyk is bet to hoopen, dat by de plaats, hem voegende in de rang chikking der Geletterden, zal vinden ; en
dat men , zonder hem buiten poorig hoog to verhe en,
hem by aanhoudenheid zal blyven leezen , om hem in
een en ander opzigt to bewonderen .
Maar, wat 'er ook worde van Lord sHAPTESBURY'S
Chara&er als Schryver, by was een uitlleekend Mensch .
Dit blykt uit alle getuigenis en , ten zynen opzigte ge .
geeven . „ Men moet bekennen," chry t Bis chop WARBURTON, , dat deeze Lord veele uit l:eekende hoedanigheden bezat , en als Mensch en als Schryver . Hy
„ was maatig, kuisch, eerla , k, en een lie hebber zyna
„ Vaderlands ." 'Er is eene plaats in een der Brieve :z
des Graaven VAN SHAFTESBURY aan ROBERT MOLESWORTH , Esq . welke onze optekening en aandagt verdient . „ Ik tel vast," chry t zyne Lord chap, , my
„ volkomen verzekerd to mogen houden, dat geene On .
„ deugden by my zullen inwortelen want altoos heb
„ ik my in opregtheid benaar tigd , om zo goed to lee„ ven als my mogelyk was , en tot geen ander eende
„ to leezen . " -- Een Man, die in deezer voege wegens
zichzelven kan preeken, is gercgtigd tot grooten 1o in
het Zedelyke .
(*) Dit alleruittleekendst cn to we&nig geleezen W,_rk is in
't Nedesduitsch vertaald, under den Tytel : Les% ;i over de Redenkunst en Fraaije 1Veetcr chappen , va ; Dr. HUGH BLAIR .
Het eer le Deel zag het licht in (n 3aare 1788, to D'eventrr
by L . I i:BMHORsT . Zie Nieuwe Alsrem . Yaderl. Letteroe . III
D . i Stnk, bl . 5o5 ; o'.er h~ . II U . het V D . bl . 28 ; het III
Ueel, 4h]. bi . 2 97N n 4
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IN DE ,JAAREN MDCCLXXXV, MDCCLXXXVI,
MDCCLXXXVII EN MDCCLXXXVIII, DOOR
J, F . G . DE LA PCROUSE . UITGEGEEVEN
VOLGENS IIESLUIT DER NATIONAALE
VEkGADERING VAN DEN 22 VAN
GRASMAAND 1791 , DOOR M . L .
A . MILLET-MUREAU .
(hervo% van bl. 491 . )

I

n ons laatte Uittrekzel deezer Reize vermeldden wy
de aankomst van de l rolabe en Bous ole to Manilla.
Van deeze plaats gee t Pkousa Diet alleen
eenige byzonderheden op , weetenswaardig voor den
Leezer in 't algemeen, maar veel onderiigts behelzende
voor elke handeldryvende Natie .
De Stad Manilla, die vry groot is in haaren omtrek,
words ge chat met agt-en-derug duizend zielen bevolkt
to zyn , onder welke zich niet meer dan duizend o
twaal honderd Spanjaarden bevinden ; de overigen zyn
Mtalatten, C4-neen, o Indiaarlen, die alle kun ten
uitoe enen en allerlci weak verrigten . De arm len der
Spaan che Familieti hebben een o meer rydtuigen, die
zy voor een zeer geringen prys kunnen houden ; 't geen
hun wel to lade 'komt, dewyl 'er geen land is, waar
men meer een rydtuig b ; hoe t.
De Ommetlreeken van Manilla zyn vermaaklyk ; eene
choone rivier , zich in ver cheide takken • verdeelende ,
vloeit 'er door ; de twee voornaam te takken loopen uit
in bet Meir van Bahia ; dit beroemd Meir li t seven
mylen landwaards in ; de oevers zyn bedekt met meer
dan honderd Irrdiaan che Dorpen, gelegen in eene allervrugtbaar le land treeke .
Manilla, gebouwd op den oever van eene Baay, die
denzel den naam draagt , en meer dan vy en-twintig
mylen in den omtrek haalt, ligt aan den mond van
eene Rivier, welke zo verre bevaarbaar is, ais bet meir,
vanwaar dezelve ont pringt ; deeze Stad is zo vermaaklyk gelegen als 6dnige Stad in de gehcele wergild . Alle de leevensnood,vendigheden zyn 'er in den groottien
ovexvloed en goedkoop ; rnaar de lakens, lo i'en en goedc •
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M .ange1
aan nayver, verbt,dea , en allerlei lag van bepaalingen
op den Koophandel , maaken 'er de voortbrengzels en
ko' pwa,,ren van C,rina en Inrlie ten minilen zo duur als
in '~ .uropa ; en deeze Volkpianting , niettegen!Iaahde de
tol-inkutntter , al~iaar bykars a~;thonderd-duizend Rasters
bedraaro,en, k, , st aan Spa,-,jc alle j's-•en vy tienhonderdduizend Livres, van M~xtcu doru' arils geztnJ ien . De or.
meeteiyke bezittingen ier Spa ;ija .crden in America he' ben het Ryksbeduur belet u,>> le aan ;iagt nat:r eisch to
vestigen op de Phrlippyn ch .; Eilanden ; zy zyn nog gelyk de bezittmgen van gjo, ae liceren, die, ehoon iy
onbehouwd blyven, nogthans in ttaat zyn oin v ..ele Famri,d . to verryken .
Ik chruom niet to beweeren, dat een groot Volk ,
't wells geene andere Vulkplantingen hadt , dan de
Philippyn[che Eilanden ,enchar godReinsr
beituur ves .igde, alle de Europee che Bezittirgen in A rica en B,nerica zundcr de minute aandoening van nyd zou
kunnen be chouwen .
Deeze onder cheide Eilanden zyn met drie milhoenen
Inwounderen bevolkt, en dat van Luconia hee t 'er omtrent een derde van. Deeze lteden zyn , myns oordeels , niet beneden de Europeaanen to lellen . Zy bebouwen den grond met genoegzaame kunde ; zy zyn
mits in Yzer en Goud , weevers , metzelaars , timmerJieden . Ik heb hunne Dorpen bezugt , de Bewconers ge praak-, herbergzaam en cerlyk gevonden. Schuon
do S»anjuarden laag van hun preeken , en hun met
veragtmg bejegenen , heb ik ontdekt, dat de ondeugden, welke zy op rekening der Indiaanen itellen, met
reden mneten toege chreeven worden aan bet Be tuur,
onder hun ingevoerd . -- Ilet is to over bekend , dat
de greetigheid na Guud , en do zugt om Overmee-teringen to maaken, waardoor de Por6ugee en en Spanjaarden twee eeuwen lang beheerscht werder, gelukzuekers onder die beide Volken de Zeeen deeden doorkruis en , en de Eilanden opzoeken onder de tw,-e hal ronden, enkel in de hnnpe van dit kostbaare metaal to
zullcn aantre en . - Eenige Rivieren , die Goud to e
opleverden, en de nabyheid der Specery-eilanden, waren nngetwy eld de redenen , om zich op de Philippync•he Eilanden neder to zetten ; dnch de opbrengst evenaar .e geenzins de opl ;evatte hoope .
N n 5
De
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De dri t ter voortplanting van den Godsdienst (verving
de beweegreden van Gierigheid . Een grout aantal Geestlyken van allerlei Orden werd derwaards ge chikt orn
'er bet Christendom to prediken ; en z.i groot was de
oogst , dat de onder cheide Eilanden welhaast agt- o
negenhonderd Ch, isteren telden . Was deeze yver verlicht geweest door eenen traal van Wysbegeerte, de
vermet•s terrngen der Spas jaarden zouden niet hegter bevestigd hebben kunnen w, rden , dan door bet omhelzer4
van dit telzel , en de Voikplanting zou voor bet Moederlaud de groot le nutti~;heid hebben kunnen aanbrengen ; maar, terwyl zy de Inwoonders tot Christenen vorm .
den , vergaten zy hun Burgers to rnaaken . Het yolk werd
in Parochien verdeeld, en onderworpen aan de beuzelagtig tc bedryven : elke zonde en ieder mis lag wordt nog
heden ten dage met gees eling ge lra t ; net ntet gezet
bywoonen ear bode-uuren o der mis e words opgetekend ; en de tra e , daarop ge teld , aan Mannen en
Vrouwen, by de Kerkdeur, volvoerd . De hei ige dagen en godsdien lige byeet1kom len neemen een groot ge .
deelte van den tyd weg ; en dewyl onder heete lugttree en de verbeeldingskragt en de gemoedsaandoenin .
gen lerker zyn dan in geinaatigder gewesten, heb ik,
in de P .is reweek, gemaslterde Boetelingen gezien , die
keetens langs de traaten l~.epten , hun middel omgord
hadden met een krans van doornen , op onder cheide
tandplaatzen ver cheide tugtiging- lagen ontvangende ,
en zieh onderwerpende aan zo ruwe boetedoeningen als
Deeze bedryven ,
de trerglle Indiaun che Faquirs .
meer ge chikt om Geestdryvers to maaken, dan om
Godsdienst in to hoezemen, zyn tegenwoordig door den
Aartsbis chop van Manilla verboden ; maar bet gaat
vast, dat eenige Biegtvaders, irdien zy niet voortvaa •
ten die bedryven to gebieden , met nalaaten dezelve
aan to pryzen .
Deeze Lieden , die reeds werkloos zyn door den in .
vloed der heete lugt tieeke en bet Bering aantal hunner
behoe ten , gepaard met de onmogelykheid, om, ten
cigen voorde1e, eenige be chikl:ing to maaken op den
atbeid hunner handen, laaten zich at to gereed overhaalen,
om bet oor to leenen aan Klooster-in lellingen, die de veerkragt der ziele ver lappen ; leerende, dat bet te renwoordige leeven niet meer is dan cene Pelgrimadie, en dat de
gsederen deezer aarde nicts betekenen . Wanneer, dethal-
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halven, alle de InwoonLrs voorz'en zyn van eene ze .
kere hoeveelheid ryst, zuiker en oep, vol trekt ten lee .
vensonderhoud nriodig, words voor bun her overige piers
van waarde . In deezen toetand bee s men de Zuike r
voor een halven penning bet pond zien verkoopen, en
de Ryst onge neden op het void verrotten .
Ik denk , dat de chrandt rile koppen Been ongerymder
4lelzel van bettuur zou Jen kwinen verzinnen , Jan 't
geen, twee eeuwen sang, in deeze Volkplantingen hee t
lland gegreepen . -- De Haven v .in Manal/'a, die opal
en vry behourdc to wen voor alle Voiken, is, zel s
binnen weinige jaaren , gc looten gew,rrden your de Earopeaaren , r;n ilaat alieen open your eenige lllo,rena,
hnerrcaanen o Pw :tigee en van Goa. De Gouverneur
is bekleed met bet wiilekeurigst gezag . De Regters rrt
de Geregtshoven , die 't zelve zouden behooren to beperken, zyn van magt ver tooken, als bet aankomt op
bet wedei treeven van den wil des vertegenwoordigers
van bet Spaan che Guuvernement : by kan met de
d •r ad, indien niet van regtswege, de knopwaaren van
vreemdelingen, die de hoop op winst na Manilla lokt,
ontvangen, o verbeurt vcAlaaren .
Te deezer plaatze is niets het min te van Vryheid
overgebleeven .
Monniken en Geloo sonderzoekers be .
iuuren de geweetens d . :s yolks ; ver pieders gaan aller
tydlyke belangen na, en de Gouverneur laat bet Goo
Een ge prek, o eerie
op de onver chilligt}e bedryven .
wandeling na het binnei-ile dLs Eilands , alles taat om- .
heind brnnen de paalen van dims regtigebied en gezag :
met edn woord, dtt choon le en vernm4aklykite lard des
aardbndems is zeker bet laattie, 't geen een mensch ,
die vryheid bemint, zou verkiezen to bewoonen .
Ik zag to Manilla dien eLrl} ken en braaven Gouvcrneur van de 111arzanrcs . den Her 1OnIAS,voor zNn eigerr
rust to hoog geroemd door den Abbc rtAYVAL . III h : .h
hem vervolgd gezien doer Monniken , die de genegea .
heid zyner Huisvrouwe van hem a wendden, door h' .m
o to beelden als een Doemeling , een I- uichelaar . Zy
verzogt, van hem wettig g : cheiden to worden, order
voorwendzel, dat zy niet gehouden was met een Gl,3-I3 ous Man to leeven ; een be luit , 't walk hemelhoog
gc_preezen werd door den geestdryvenden hoop .
i}r
Hcer aul3rns is Luirenant-Colonel V.- II he : hiyg sv„l :ti
to Marsoaa . Hy taat vuor den besten O cier ties h,L, ds
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to boek ; de Gouverneur hea t egter kunnen goedvin.
den to beveelen, dat zyne jaargelden , die vry veel betekenen , in handen zullen getteld worden van zyne
Godvrugtige Egtgenoote, en dat by niet meer dan zesen-twintig Plasters 's maands zal ontvangen, ten behoe .
ye van zichzelven en zyne Zoonen .DezbravKygs,
man, tot wan hoop - gedreeven, wagtte na eene gelegenbeid om uit de
olkplanting to geraaken , en regt to
vorderen . - We] be taat 'er to Manilla eene wyze
wet, welke deeze uit poorige magtbetooning des Gouverneurs zou kunnen beteugelen : volgens die wet taat
bet elken Ingezeten vry, den laatst geweezen Gouverneur by diens Opvolger to beklaagen ; doch deeze hee t
belang om alles to veront chuldigen,'t welk aangevoerd
kan worden als een bekiag tegen zynen Voorganger ; en
de Burger, die zo voorbaarig is om zyne klagten in to
brengen , vindt zich legts blootge teld aan nieuwe en
veel grooter knevelaaryen .
De plaagend te Onder cheidingen zyn bier ingevoerd ,
en worden met de groot le trengheid volvoerd. Het
getal der paarden, welke voor een rydtuig mogen gepannen worden, is naar den rang der Per oonen bepaald . Zy, die bet groottte getal ryden, hebben den
voorrang ; en de enkele grilligheid van een voornaam
man kan in eene lyn agter zyn rydtuig alle de andere
houden, die bet ongeluk hebben van met hem denzel den weg to ryden .
Zo veele gebreken in dit Gouvernement, en zo veele
allerlastigtte onaangenaamheden daaruit herkom tig,hebben egter alle de voordeelen , welke de lugt treek aan •
biedt , niet kunnen wegneemen . De Landbewooners
vertoonen nog blyken van geluk, welke men doorgaans
in onze Dorpen van Europa to vergee sch zoekt . Hunne
buizen, be chaduwd door vrugtboomen, die in bet wilde opgroeijen , zyn zeer net .
De belasting, welke
ieder hoo d eener Familie betaalt , is zeer gemaatigd, en bepaald op vy Realen en een hal , waaron .
der de regten der Kerke, voor zo verre de Natie betre t , begreepen zyn . Alle de Bis choppen, Kanunniken en Priesters worden door de Regeering betaald ;
maar zy hebben eigendunklyke belastingen opgelegd,
die de chaarsheid hunner Jaarwedden rutm vergoeden .
Weinige jaaren gelegen is 'er eene geest'elroede opgeheeven, die bet over chot des geluks van de inwoonde-
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deren van Manilla dreigt weg to gees elen ; de Belasting op den Tabak . De dri t des yolks om dit kruid
to rooken is zo terk, dat 'er pen tyd van den dag
is, waarop men Man o Vrouw zanier een Segar (*)
in den mond vindt ; zel s kinderen, naauwlyks de wieg
ontgroeid, rooken . De Tabak op bet Eiland Luconia
is de beste in A ia . ledereen kweekt die plant, rondsom zyn huis, ten eigen gebruike ; en de weinige vreemde chepen, die verlo krygen om to Manilla to latden, brengen dezelve in alle oorden van Indie over .
Onlangs is 'er een verbod uitgevaardigd . De Tabak
van ieder ingezeten wordt hem , in gevolge van 't zel .
ve, a genomen ; de aankweeking is bepaald tot eenige
Di trikten, en komt ten voordeele van bet Gouvernement .
De prys is bepaald op een halve Piaster bet
pond ; en choon bet gebruik vry veel verminderd is,
kan bet loon eens daghuurders niet toereiken om den
Tabak to betaalen, welke ieder dag in zyn hui :gezin
gebruikt wordt. -- Alle de lnwonnders temmen overeen, dat eene belasting van twee Piasters, gevoegd by
bet hoo dgeld der voorheen belasten , een inkomst zou
gegeeven hebben, gelyk aan die van den verkoopdesTabaks ; dat d •t aruit de wanordes niet zouden ontitaan weezen, op de belasting, daarop geheLven, gevolgd . Overal
op bet Eiland dreigden op tanden uit to bar ten ; krygsvolk
was noodig om dezelve to dempen ; cen geheel leger van
Imposthe ers is 'er op de been, om bet luiken voor to
komen, en de gebruikers van Tabak to dwingen om zich
in de daartoe ge telde winkels to vervoegen : veclen zyn
'er gedood ; dock de Rechtbanken hebben poedig des
wraak genomen, en vonnis geveld over de Indiaanen,
met veel min om lags dan omtrent andere Burgers . - 'Er
bly t nog een zuurdee etn, 't -,,Pell; door de min(te bykomende om tandigheid aan bet gisten kan geraaken ;
en valt 'er geen twy el aan . o een vyand, op bemagtiging ge teld, zou, op bet oogenblik dat dezelve voet
aan land zette, en wapens ten gebruike medebragt, een
leger van Indiaanen gereed v :nden om zich onder diens
vaandels to begeeven .
De childery van Manilla zou in weinige jaaren geheel
(*) Segar,

een gerold bead I'abzl:, well; zy in den mond

teeken als een pYp .

(F,- . Uitg .)
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heel van gedaante veranderen,indien bet Spaan the Gou,
vernement eene bctere Con litutie ten opzigte van de
Philippyr che Eilanden wilde omheizen . Het Land is
in taat om de hecr7yktle voortbttngzels uit to leveren ;
regenmaal honderdduwzend pe, oonen van beiderlei Sexe
op bet Eiland Luconia zouden aangezet kunren worden om bet to bebouwen ; de lugt lreek zou medebrengen , dat men tienmaal Zyde in 't jaar inzamelde ,
terwyl die van Ghana 'er chaars twee beloo t .
Katoen, Indigo, Zuikerriet, K( y, groeijen 'er zon .
der moeite , o onder de voeten der Inwoonderen, die
dezelve Diets achten . Elke omilandigheid wyst uit, dat
de Speceryen voor die van de Moluccas Diet zouden
behoeven to wyken ; eene volkomene vryheid van HaN
del voor alle Volken zou den verkoop verzekeren , en
gevolglyk de aankweeking van alle voortbrengzelen aaninoedigen . Eene rnaatige belasting op alle uitgaande
Goederen zou, in leer weinige jaaren, genoegzaam weezen , om alle de k . )sten van het Gouvernement goed to
maaken ; de vryheid van Godsdienst, gepaard met eenige voorregten den Chanci cn verleend, zou welhaast een
honderdduizend inwoonders de .waards lokken uit de
Oostlyktle Provincien van dat Ryk, otn de dwinglandy
der Mandarynen to ontgaan .
Indren de Spanjaardeu
by deeze voordeelen de vermeestering voegden van Ma*
cau, zouden hun le Vzstigheden in A ia, en de voordee.
len, welke bun Koophandel vardaar zou trekken, onge.
twy eld overtre len, wat de Hollanders op ava en de
Moluccas winnen .
De oprigting van eene nieuwe Compagnie der Philip.
pyn/che Eilanden cbynt aan to duiden, dat de aandagt
des Ryksbe tuurs zich eindelyk op dat gedeelte der wereld gevestigd hee t . Het plan van den Cardinaal ALBEROtil is omhelsd, doch Diet in alien deele . Deeze
Staatsdienaar hadt opgemerkt, dat Spanje, geene Manuaduuren hebhcnde, eene taatkundiger rol zou p eelen,
door de 4 iati che Volken met zone kostbaare Metaalen
to verr)ken , dan die van Europa, welke zyne Mededingers zyn, wier koophandel bet voedt, wier tnagt bet
vermeerdert, door de Artykelen to gebruiken van deszel s vlythetoon : by oordeelde daarom, dat Manilla
eene opene markt moest weezen vorr alle Volken, en
begeer,'e zeer ern tig, de knoplieden van de onder cheide Provincien in Spanje to beduiden, om zich op deeze
markt-
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marktplaats to voorzicn met de linnens en andere lo l'en
van China en de Indien, noodig Moor de behoe ten van
de Hoo d lad en de Volkplantingen .
Do Cardinoal ALIZERONI t,aat bekend voor een man, die
meet verbeeldingskragt dan kunie bezat . Hy kende de
kaart wan Eur opa genoegzaam , maar was ten aanziene
De belangryk te
van die van l ia geheel onkundig.
Artykelen van vertier voor Spanje en de Volkplantingen van dat Ryk zyn die van Bengalen en de Kust
van C,romandel ; en het valt zeker zo gemaklyk dezelve na Cadix als na M :nilia to vocren , op zo groot een
a land van die kust gelegen ; terwyl_ in de Zeeen Mousons heer chen, die de Schecplin ;;en aan veel ophoudens
en verlies blootitellen . Dus zou hot ver chil in prys to
Manilla en in Isadie ten mi-i tcn vy tig ten h mderd
weezen ; en voe ;t men by Mien prys de verbaazende
kosten van Scheeps-uitrustingen , welke men in Spanje
zou moeten doen ter be che :nting van con zo wyda gelegen land, zo zal het blyken , dat de Indiaan che
voortbrengzels, welke tangs den weg van Manilla gezonden worden, een zeer hoogen prys in de Spaan .
che ged,,elten van Europa zullen moeten golden, en
nog nooger in de Snnan re / °mericaanrche Volkplantingen ; en dat de Votken, die , gelyk Frankryk , Engcland en Holland, eenen rechtttreek chcn Handel dryven, dezelve altoos met bet groottte voordeel Tangs eenen
verboden weg zullen invoeren .
Het is erter een gebrekkige vereeniging van dit plan, welke tot een grondlag ttrekte voor de nieuwe Compagnie ; doch, 't geen
nog erger is, gepaard met bepaalingen, welke bet veel
minder doen zyn dan dat des Spaan chen Staatsdienaars :
met een woord, bet is zodanig . dat, myns bedunkens,
de Compagnie hot geene vier jaaren zal taande houden, choon de voorre,ten, daaraan verleend, eenigermaate den Handel der Natie op de .dmnericaan che Voll plantingen geheel mogen verzwolgen hebben . De voorgewende opene markt van Manilla , waar de nieuwe
Compagnie gevestigd is, that alleen open voor Indiaanche Nation , also zy vreesden to zullen zien , dat de
mededmging der troopers aldaar aangroeide, en dat men
de Linnens van Bongalen voor een to laagen prys zou
kunnen krygen .
Men hebbe hier ook aan to merken, dat deeze vernieende Moor che Vlaggen , van Armenia o van Goa-,
al•
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alleen Engel chc Koopwaaren aanvoeren ; en dewyl deeze on,ier1chetde vermommingen bykomenae kusten ver .
oorzaaken , komt dit geheele beloop e ;ndelyk (it) de
ge- :uikers neder ; gevolglyk bly t bet ver chil tus chei
Indic en Manilla uiet longer vy tig ten hunderd, Moor
Itltint tot zestig en zel s tot tachtig op . -- By de .zen
mrs lag may men Dog voei:en bet regt, 't welk de Cuinagnie hee t, om by uit luiting de voortbrengzels van
E et Eiland Luconia to koupen, waar h_t vlytbetoun,
niet azngemoedigd wordende door eene mededinging van
troopers, altoos in dien that van lustlooze kwyning zal
blyvdn, aan welke bet, z ms twee eeuwen, de weinig .
beduidenheid hee t dank to wyten . - Andere Schryvers
bebben z ch breed genoeg uttgelaaten over bet Burger .
ell Krygsoewind van Manilla. Ik heb bet noodig geoordeeld , deeze Stad ond,:r die nieuwe gedaarte to
&)en voorkomen , wdke de oprigting der nieuwe Corn .
pagnte mis chien belangryk gemaakt hee t,in eene eeu,v,
waarin bet de pligt is van een ieder, die eenige taatkundige betrekking hee t, de theorie des Koophandels
to verta ..n .
De Spanjaarden hebben eenige Vastigheden op de
onder cheide Eilanden ten Zuiden van Luconia ; doch
zy chynen alleen by gedor gen daar gevestigd ; de
toe tand der Luconicrs beweegt de Inwoonders der andere Eilanden niet, om de oppermagt van Spanje to erkennen . Zy zyn daarentegen Reeds in oorlog . Deeze
vermeende Mooren , van welken ik reeds ge pruoken
heb, die hunne kusten be tooken, die zo veele landingen doen, ern de Indiaanen van beiderlei Sexe als laa .
ven we,,v, )eren, onderworpen aan de Spanjaarden, zyn
de Inwoonders van Mindanao, Panay en Mindoro, die
geen ander gezag erkennen dan dat hunner hyzondere
Prin en, zo oneigen Sultans gtheeten als bet Volk Mooren : zy zyn met de daad Malayers, en orlrhelsden bet
lbrahoinetanismus bykans ten zel den tyde als bet Chris .
De Spanjaarden
tendorn to Manilla gep-edikt werd .
hebben hun den naam van Moorerr gegeeven, en hunne
Over ien Sultans geheeten, ter ourzaake van de gelykheid huns Godsdiensts met dien van bet 4 ricaan che
Volk, zo geheeten, die veele eeuwen lang de Vyanden
der Spanjaarden geweest zyn .
De eenige K ,ygsvastigheid der Spanaarden in de
zuidelyke Philippyn che Eilanden is die' van Samboan-
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gar, op bet Eiland Mindanao , waar eene krygsbezet-

ting onderhouden wordt van honderd-en-vy tig man ,
onder een Krygsbevelhebber , aangetteld door den Gouverneur-Generaal van Manilla . Op de andere Eilanden
zyn legts eenige weinige Dorpen , verdeedigd door
legte batteryen , bediend door krygsvolk onder bevel
van Rlcades, gekoozen door den Gouverneur-Generaal,
doch verkiesbaar uit elke klas e van Burgers , die niet
onder de Soldaaten zyn opge chreeven . De weezenlyke
meesters van de onder cheide Eilanden , op welke de
Spaan che Dorpen liggen, zouden dezelve welhaast verdelgd hebben , indien zy b y dier behoudenis e geen
~ root belang hadden . De Mooren zyn in vrede op
Ytunne eigene Eilanden ; maar zy rusten vaartuigen Mr s
die Zeerooveryen pleegen op de kusten van Luconia ;
en de 4Icades koopen een groot aantal laaven door
deeze Zeeroovers gemaakt ; 't welk hun de moeite
be paart om ze na Batavia to voeren, waar zy ook een
veel laager prys zouden maaken .
De zwakheid van bet Gouvernement op de Philippyn .
che Eilanden wordt door de opgave deezer byzonderheden veel terker be chreeven , dan door alle de redenkavelingen van ver cheide Zeereizigeren . Her blykt
uit alles, dat de Spanjaarden de magt niet bezitten om
den handel hunner Vastigheden to be chermen : de weldaaden, door bun, tot deezen tyd toe, aan dit yolk
beweezen, hebben geen ander doel, dan derzelver geluk in een ander leeven .
Onder de los e lukken van onderrigting , welke een
deel deezer Reisbe chryvinge uitmaaken, ontmoeten wy
eenig bykomend berigt, Manilla betre ende, door reRovsE gegeeven , 't welk bier eene voeglyke plaats zil
vinden,
In dat gedeelte myner Reisbe chryvinge, 't welk Manilla betre t, heb ik getragt myne denkbeelden voor to
draagen . wegens de nieuwe Compagnie, onlangs in Span.
je opgerigt ; loch her zal eenige byzondere aanmerkingen vorderen, om to toonen, met hoe veel gemaks deeze
Volkplanting door eenen Vyand zou kunnen overweldigd
worden . De Spaan Ac bezittingen op de Phelippyn che
Eilanden bepaalen zich tot her eenig Eiland Luconia,
't welk in de daad vrv groot is, en omtrent negenmaal
hnnderdduizend Inwoonders telt, w,-l bedreeven in den
Handel en in den Landbouw .
Deezy Inlanders verMENG . 1800 . NO. 12 .
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oeijen de Spanjaarden , die bun veragten en verdrukken . En ik hou my verzekerd, dat eenig Volk, 't
welk hun van wapenen voorzag , gereed eenen op tan4
op dit Eilanci zou verwekken . De eenige band, welke
run aan hunne overweldigers verbindt, is die van den
Codsdienst .
Her groottle gedeelte der Inboorelingen
van Luconia betlaat uit volyverige Roomschgezinden
go dat geen Volk aich vast onder hun zou kunnen nederzetten, dan met ontzag to betoonen voor hunne Kerken, Pnesters, met ddn woord voor alles wat hunne
Godsdienstoe ening raakt ; en dit zou met des to minder veiligheid kunnen gedaan worden, dewyl de meeste
Parochien thans voorzien zyn van Jndiaan che Priestess,
die in hun hart denzel den haat tegen de bpanjaarden
~oesteren, als in de borst van de rest hunner Landgenooten gloeit .
De Baay van Manilla that open voor allerlei vaartuig , en kan alleen door Schepen verdeedigd worden
weshalven , in een tocht tegen deeze Volkplanting ,
eene be liste meerderheid van Scheepsmagt vereischt
words .
De vestingen der plaats, choon geregeld aangelegd en
wel onderhouden, zouden legts de bemagtiging der Stad
eenige dagen kunnen vertraagen , als welke geen kans
hee t om uit Europa o van elders eenig ontzet to
wagten .
De Bezetting be laat uit een enkel Mulatten- Regi .
ment, tweehonderd Artilleristen , en honderd-en-vy tig
Dragonders ; doch deezen zyn legts An cricaanjche
Krygsbenden ; en choon de Span aarden zich laaten
voot laan, dat deezen met bet Krygsvolk van Europ-a
kunnen gelyk ge leld worden, ben ik zo volkomen van
bet tegendeel overtuigd , dat ik niet zou chroomen ,
met vy tienhonderd man geregelde Man chap , my in
per oon verantwoordelyk to lellen wegens de overwinning van tweemaal dat petal .
De i(rygsmagt op bet Eiland moge men op agtduizend
man lellen, bekwaam om to veld to tiekken, gelyk zy
deeden in den oorlog des Jaars I76o, naa dat de Engelchen de Stad Manilla vermeesterd hadden ; maar de
omtlandigheden zyn thans geheel anders, en her zou
gemaklyk vallen, de rest van bet Eihand to doen optaan tegen dat gedeelte, 't well: de zyde der ,Span, jaarden hieldt ; indien bet niet veel waarlcbynlyker mogt
ge .
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gerekend worden, dat bet Krygsvolk zou weigeren to
veld to trekken ; inzonderheid als men middel wist
to vinden om eenigen der Indiaan che Priesteren over
to haalen , en hun to beduiden dat de invallers zo
goede Catholyken waren als de Spanjaards .
In 't kort, de vermeestering van Manilla dunkt my
zo gemaklyk en zeker met eene meerderheid van Zeemagt, en eene landmagt van vy duizend man , dat ik
aan deezen Krygstocht verre den voorrang zou geeven
hoven een tegen Formo a , en ik zou gerust voor bet
wel laagen durven borg than . --- Maar men hebbe de
Spanjaarden veeleer aan to merken als goede en getrouwe Bondgenuoten, dan als Vyarden . 1k moet dus lie,
ver toonen, dat deeze Volkplanting van geen djenst lan
weezen in eenen oorlog op bet Vasteland van Indie b
liggende in de Chinee che Zeeen, alleen met die Mousons bevaarbaar . Het is onmogelyk, dat de Bevelhebber van eene Fran che Vloot ooit kan denken om bier
to kal aateren : want Isle de France, 't welk , ter oorzaake van den grooten a iland van Indie, in 't algemeen zo nadeelig gerekend wordt voor Xrygs-uitrustingen, zou honderdmaal voordeeliger weezen .
De weinige Kuophandel, to Manilla gedreeven, zou
bet bykans onmogelyk maaken , eenigen voorraad van
leevensmiddelen to krygen ; vermids de inwoonders al.
lees eene hoeveelheid teelen , welke tot eigen onderhoud kan toereiken . Het zou egter mogelyk zyn, eenige weinige laadingen Ryst to bekomen , en eenig daar
e laagen Touwwerk, 't welk egter veel leeter is dan
get Europi che, alsmede eenige weinige Masten ; maar
bet zou vol lrekt noodzaaklyk weezen , deeze Artykels
met onze eigene Schepen over to voeren, en zich Diet
to verbeelden , dat ze van Manilla op eene enke-le order zouden gezonden worden ; en naardeinaal de Chineejche Zeeen alleen bevaarbaar zyn met de Mous ons, zou
het noodig weezen, op een grooten a tand van tyd, to
voorzien in de bezorging van alle noodwerldigheden ,
en daarenboven to bedenken, dat de Schepen, op bunDen tocht van Manilla, :en koers zouden moeten neemen , die hun waartchynlylc aan de ontmoeting van
vyanden zou bloot lellen ; weshalven bet voltlrekt noadig zou weezeci , een gewapend icheepsgeleide mode
to geeven .
002
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Ik ben van oordeel , een voorbeeld to molten ontlee .
pen van bet gebeurde in den la t ten oorlog, wanneer de
uitrusting van den Heer DE SUbFRLIN van het groottie
voordeel was aan de Volkplanting van Manilla, dewyl
dezeh?e de geheele magt van den vyand ophieldt , en
vetbinderde eenigen krygstocht to doeti, en dat Vanilla,
;4ntegendeel, hem van geen dienst zou he-ben kunnen
weezen , dan door eene leering van Piasters ; maar
dewyt deeze geene voortbrengzels des lands zyn , zouden'zy daar been hebben moeten gezonden worden van
Mexico, dewyl bet Gouvernement aldaar vogr een vas .
ten regel hee t , niet meer to zenden , dan noodig
is your de dringendtt~-behoe ten der Volkplanting .
Men rekent , dat -het geheele Eiland Luconia Diet
meer telt dan twaal honderd Creool che o Europi che
Spanjaarden ; en bet verdient onze opmerking, dat Been
een enkele Spaan che Familie 'er vier ge lachten lang
hand gehouden hee t, terwyl de bevolking der Inwoona
deren naa de bemagtiging is toegenomen, vermids deeze
Volkplanting die verdervende Metaalen niet in haareq
choot hee t , welker bewerking ver chek a Millioenen
men chen , in bet beloop van elk menschlyk ge lacht,
bee t weggerukt . Eerie kleine hoeveelheid van Goud,
't is waar , hee t men ontdekt onder bet zand vari
eenige Rivieren ; maar de arbeid in bet verzamelen
levert geen voordeel op, evenaarende aan dat van a nde.
re arbeideren .
De Spaan che Souverainiteit in de Zuidlyktte der
,Philippyn che Eilanden is weinig meer dan een bloote
naam , gelyk aan die des Konings van Sardinic over
Cyprus en eru alem , o des Konings van Engeland
over Frankryk .
Zy' hebben eenige weinige Pre idencies op Mindanao en de nabuurige Eilanden ; maar derzelver grondgebied is Diet uitge trekter dan dat van Oran
n Ceuta op de kust van A rica.
('t
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rer uuren gaans , ten Zuiden van Suez, op ded
der Gol van lien naam , vindt men de
bronnen , de Fontein van tllo es genoemd : een naam,
die, volgens de aanmeikingen van den geleerden SchryVer, niet ouder is, dan de invoering vah het Christen :
dour in deeze Gewesten, 't geen ook toepastelyk is op
de meeste benaamingen van ver cheidene andere aahmer=
kenswaardige plaatzen in deeze land(beeken .
Het water van deeze bronnen is wet iets ziltig, niaa
desniettegenttaande van gioot nut voor de Karavaanen .
Voorheen was deeze thngs woeste oord terk bewoond, eri
men Vindt'er nog de overbly zels van een groot pakhuis,
waar chynelyk gebouwd in die dagen , in welke de Ve.%
netiaanen bier hunne vlooten uitrusteden, orn naar OostIndien to vaaren .
Behalven bet bedangryke deezer bronnen, rttet betrelt .
king tot de Ge chied- en Aardrykskutide, leveren zy ins-i
gelyks een aanmerkelyk water weegkundig ver chynzel
op, door MONGE op de volgende wyze be chreeven eri
Verklaard .
De ver chillende Bronnen, met elkander de Fontein
van Alo es uitmaakende, zyn agt in getal , eh worded
alle gevonden op de toppen van zo veele heuveltjes, die
boven , in de gedaante van een omgekeerden kegel ult .
e hold, een bekken maaken, waaruit bet water van ele bron, tangs de kegelagtige oppervlakte der heuveltjes,
door natuurlyke riooltjes, naar beneden loopt . De hoogte
deezer heuveltjes is ver chillende, zynde bet aahzienlyk te
ungeveer veertig voeten hoog boven de o pervl,ikte van
den grond ; doch de bton van dit hoogte heuveltje is
reeds voor langen tyd uitgedroogd, en het bekken met
zand gevuld, waarin men nog de overbly zels vindt van
een hoogen Dadelboom, die daarin gegroerd, en vervol .
gens door de Arabieren is a gehouwen .
Het chynt ons niet bezwaarlyk , den oor prong e
verklaaten van de heuveltjes, uit welker toppen deeze
bronnen a troomen . Het vogt, 't geen bet water eeridr
bron in de tondte ver preidt, onderhoudt aldaar edn
aaln•
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aanhouttenden groei van plantgewas en, De dus geboa.
rene ttammetjes en takjes breeken de kragt der winden„
en houden de zandkorrels op , die anders her- en derwaards zouden verttuiven . Deeze , te ens bevogtigd,
verkrygen dus een nog meer weder tand biedend ver .
mogen tegen terkere windvlaagen . Ondertus chen vereenigt zich hiermede bet aardagtig zout , dat in bet
bronwater wordt bevat, 't geen thans uitdampende tot
cryttallen chiet, en dus eene teenlym vormt, die den
zamenhang nog veel terker maakt . Op deeze wyze
wordt de omtrek van bet waterhoudend bekken een wei .
Dig verhoogd. Doch daar deeze ophoogende oorzaak
Reeds voortwerkt, moeten de gevolgen daarvan, hcewel langzaam voortgaande, aanhoudende zyn ; zodat eindelyk de bon , die voorheen op de vlakte was, zich
thans op den top van een heuveltje bevindt , 't welk
be taat uit een zandagtigen Druip teen van een ziltigen
maak .
Dewyl de bron van bet hoog te heuveltje is uitgedruogd, is bet waar chynelyk, dat de hoogte van veertig voeten in deezen cen maximum is, niet zo zeer bepaald door de drukkende kragt , die bet water in de
hoogte brengt, als door bet onvermogen der kanaalen,
die bet water aanvoeren , om aan eene grootere zyling .
che drukking to weder taan : zodat bet water, tot deeze
lioogte gekomen , de wanden dier waterleidingen hee t
doen bertlen, en dus nieuwe bronnen in de laagte hee t
gemaakt, die zeer natuurlyk aan de oor pronglyke bet
water onttrokken hebben , en die dus doen uitdroogen ;
zynde de kleinere heuveltjes, op welker toppen zy zich
thans bevinden , ongetwy eld allengskens daarQe teld ,
door dezel de oorzaak , welke bet eer te heuveltje had
voortgebragt .
Niets is derpialven waar chynelyker, dan dat de zogenoemde Fontein van Mo es, in lang verloopene eeuwen,
alleen die eenige bron gehad hee t, die thans,geheelenal
is uitgedroogd ; en dat de thans be taande zeven watergeevende heuveltjes, van eene geringere hoogte, naderliand zyn voortgebragt, o door bet ber ten der wanden
van de waterleidende buizen, o door bet uitdelven der
omliggende plaatzen , tot bet leggen van grond lagen voor
de gebouwen, welke men bier tichtte, in die dagen, in
welke deeze land treek bloeijend en bewoond was .
MID•
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Mcii neemt een vat o ton , weiks duigen volko ,
men waterdigt zyn . Men moet ook zorgen om
op den oven gedroogde zemelen , o gezi te asch, to
hebben . Men legt hiervan op den bodem van bet vat
een genoegzaam dikke laag ; bier op legt men de druiventros en, welke op een droogen dag, namiddags, err
.eer de vruchten volkomen ryp zyn, moeten ge needen
wordon, Men wagte zig wel om twee tros en op elkan,
der to leggen , o zoo to plaat en dat de eene den anderen drukt. Op de trosien itrooit men een nieuwe ;
laag zemelen o asch s en zoo vervolgens beurtelings ,
tot bet vat gevuld is ; doch zoodanig s dat men altoos
met een laag zemelen o
asch eindigt . Men kuipt
vervolgens bet vat digt, zoo dat de lugt 'er niet indrin+
gen kan ; dit is bet wezenlyke van de zaak . En
men kan verzekerd zyn , dat , wanneer men , r1a verloop van agt o tien maanden, zel s van een jaar, het
vat opent, men de druiven zoo gezond , en byna zo7
versch zal vinden , als toen men ze 'er in gedaan
hee t .
Om de druiven haare volkomene risheid wedcr to geven, nydt men den steel der tros en een weinig a , en
even gelyk men een ruiker bloemen in 't water zet, doet
men met haar ook, m€t dit onder cheid , dat men wyn in
plaats van water neemt ; in acht nemende , dat men
san witte druiven witten wyn geven moet 9 en aan
de anderen rooden . De geest van den wyn zal, door
de iteelen opklimmende , in de druiven indringen , en
haar wedergeven , hetgeen zy van haare hoedanigheid
mogten verlooren hebben .
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„
aar een agtenswaardig lichaam der zamenleevinge, , de
„
Geestlykheid , dikmaa,s in een belachelyk licht wordt ge„ plaatst, ge chredt het met een zuiver oogmerk, en om haar
„ van eene voet toots aangewreeven kiadde to zuiveren , dat
,, de volgende bedenkingen , ter plaatzinge in uw Mengelwerk,
„ gezonden wordea door
„ KLE&IK©FILUS ."
O o 0
Ly.

144

L

OVER DE LYVICHHir DER GEESTL7L ENt

L yvigheid , onder de Geestlyken van alle gezinten en in at'
le landen, is geen on ;ewoon vei chynzel . Loszinnigen eri
godsdiensthaaters zoeken s dikmaals, daar van de oorz.iak iii
Onkundigen bej
werkeloosheid en een overvloedige ti el
chouwen die be chuldiging als op de waarheid gegrond Aan
potterny eti klimagung taat aldus een nuttig ,,edeelte der
timenieevihge niet zelden ten doele . Intus chen, indieti dd
itelling van zommige Geneeskundigen gegrond zy, „ dat dd
„ longen htt voornaantlle werktuig der bloedmaakinge zyn,
,, en dat het deer, welk eenig gebrek aatl dat werktuig hee t,
~, nimmer behoorlyic kan gevoed worden," zo zullen de Ont •
leedkundige en de Nhy rologist vai , de welgevoedheid en g!awzighei .i der Geestlyhen op thin haatlyke gronden reden kunnen geeven, dan die i;aar van in luiheid en lempzucht de
oorzaasen zoeken . Door de telkens wederkeerende pligten
van hun b, roep, worden hunne longen noodwen iig in beweeging gebragt, en geduurende eenigen tyd daar in gehoudena
Nu is hot cone by ervarenis erkende Waarheid, (hue zeer ook
bun doen met hun weeten moge overhoop Itggen) dat cone
algemeene beweeging der pieren , als wandelen, reden, enz.
bevorderlyk is tot de grzondheid des geheelen lichaams, ed
dett de beweeging van een byLohder tel pieren , op eene
byzondere wyze , berekend is ow kragt en lerkte to geeven aan die pieren , boven de zulken, die sneer in eei en
laat van rust blyven ; getuigen hiet van de armen van eenen
Schuitevoerder o een Yzer mid, de beenen van een Daus-i
meesrer , e^z. De longen, derhalven , van cenen Geestlyke,
door leezen en prediken zich beweegetide , bee s die oe ening
eene natuurlyke ttehking , oin dat werktuig in eenen taat
van gezondheid to bewaaren, en kleme gebreken to voorkomea . Gevolzlyk, gelyk de bloedmaaking en de voeding daar
door meer bevorderd worden, dan wanneer de lon ;~en alleen
dienstbaar zyn •in de onvermydtlyke werking van ademhaalin.
ge , vloeit het he luit daar uit van zel voort , dat Geestlyke
meer kans hebben op welgedaanheid en vettieheid dan andere
lieden , w ; er' bezigheden niet to veel aanleiding geeven tot
beweeging der longen in het preeken .
De ze He redekaveling houdt Reek ten aanzien van zulke
per oonen, in andere leevensilanden, die veel overluid moe
ten preeken . iviet zonder uitzondering is, egter , deeze regel . N, ageren zu wel als vetten ontmoet men op den Kanzel,
in de Pleitzaal en op het Tooneel .
Men werpe hier niet tegen , dat Dorppredikers, eii alien,
die meet preeken en bar lop leezen , en minst eeten en
drinken, doorgaans de minst zwaarlyvigen zyn . Want, gelyk
eene overmaatige beweeging hot gebeele lichaamsmaakzel kan
verzwakken, in itede van bet to ver terken, zo kaa ook to
~~}
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veel preekens de voedende verrigtinzen der l'ngen beletten,
en aldus magerheid voortbrengen ; om nu to zw, gcn , dat veel
en dixtraals in het open baar to moeten piecken met veel
itudeeren en zitten in onm'ddelyk verban.i It= : zynde dit
a'•z o eene tweede reden, weixe de vording van het Iichaaal
eih,n-dert .
Laat my, by manier van Naa chri t, bier nevens voe ;en,
dat 'er %,eele gevallen van t--Crin,a, tine ongelieidheid zyn, in
welke het dientbig(te middel voor de lyders o lyderes en zyn
zoude, dagelyks cenige union, en vooral Eon uur odor het
IVliddagmaat , hardop to leez .n . Qat de vermoeienis , an den
beginne hier aan vast , van bet doen deezer proeve niemant
z icnrixke. Gewoonte zal, in dit , gelyk in veele andere gevallen , 1-gt doen vallen, 't gecn in 't eer~t la ,tig en moehyk
vic.l, Waarichynlyk zal deeze o_ ening een zo heilzaamen invloed op de ggzondheid he ben , dat iemant web e in den
aanvang naauwwlyks ver taanbaare klhnken kon voortbrengen ,
naa verloop van tyd , voor een tairyk gezel chap zich zeer
ver taanbaar zal kunnen uitdrukken
Hoo,stgeraaden is deeze
oe eniag voor alien , die een zittend leeven leiden ; de choo .
n e Sexe behoorae, van vioeg a , zich daar toe to gewennen .
Eene ris che, bloeien,,Ie kleur zouden veelen, op den duur ,
Tangs dien wcg beltoomen , welke nu in de Par umwinkels
gekogt, en telken . moot vernieu,vd worden . Een Dog meet
bekoorend ieraad zou die oe ening ten gevolge hebben . Het
verltand zou met raaie en nutte kundigheden getooid worden,
en de dagelyks leezende Maagd zich voorbereiden, om haaren
toekoomenden Echtgenoot tot eene aangenaame ( ;ezellinne des
leevens , ten welgeplaatst voorwerp zyner tandvastige vuurige
lie de , cc ver rekken , en ow , in tyd en wyle , op haare
beurt, de kinderen, welke zy zal voortbrengen , tot ieraaden ,an haar ge agt, tot nutte leden der zamenleevinge op
to leiden .
v_
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e Stad
in de Zestiende Eeuwe getuige vat'
D
deeze Heldtnnedaad. FRANis.ots
I, Koning van
ryk, in den Jaare MDXVI derwaards gegaan zynde, Dam zy .
Marosgrie was

DE

Frank-

nen intrek by een Burgerm ,n , wiens Dogter hem de Stads
icutels hadt aangeboden .
Zy was van eene uit teekende
cho} .)rJh .-id , en in de iaaren , dat de bevalligheden , op hot
piiitle, de meeste verlokking baaren . De Vorst , in 't vuur
zy
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zyner jeugd , en vol van die aandoenlykheid, over welke by
niet altuos genoegzaame heer chapl)ye hadt , loeg op deeze
Jonge ucgter een oog, 't welk de beWeegingen van zyn hart
verraadde . - Zy betnerkte hct ; en , getro en door 't beze
van de gevolgen eener zwakheid , welke de rang en de hoe,
danighsdela dcs Overwinnaars niet konden regtvaardigen, bega
zy z ch Laar haare kamer , en hadt moeds genoeg, om haar
choon gelaat to chenden, met hetzelve over een brandend
vuur, waarin zy zwavel wierp, to houden, -- FaaNcots DE I,
hoogst ontroerd over deezen trek van Deugd, tier aan de Jonge Dogter eene emme Gelds geeven , die haar te ens ter Huw
lyksgaave
e en ten onderpand van 's Vor ten hoogagting trekte,
STOUTMOEPIGHE1D EN EDELAARTIGHEID V,N HEDTDRIIC
DEN IV, Koning van Krgnkryk.

A~Itooss betoonde HENDRIK DE IV groote Onver chrokken.
heid en Edelmoedightid omtrent zyne Vyanden , zel s
omtrent die, door geestdryvende woede aangedreeven , zyq
leeven zogten . De Ge chled c :)ryver LE GRAIN vermeldc een
geval, 't Been deeze Vorst hadt met eenen Capitein MICHAU,
die voorg. den Spaan chen dienst verlaaten , en dien van
HENDRU( DEN IV omhelsd to hebben, met oogmerk om eene
gelegenheid to vinden tot bet vermoorden van dien Koning,
HENDRIK DE IV , in bet Bosch van ,lilas jaagende, bemerkte,
dat Capitein M1crAu hem naazette, ten vollen gewapend, en
met een paar gelaaden Pitlooten . De Koning bevondt zich,
alleen ; Jaagers dwaalen vaak van elkander a . HENDRIK ,
) ICHAU zie ,de naderen , zt ide op een touten toon : Capiteint
WICHAU, lyg a . Ik wilde wel eens heprbeven, o} uw Paard
ao uit leekend geed is , als gy 'er van hebt opgegoeven . MI .
CHAU gehoorzaamde . De Koning leeg op 't paard, en zeide,
de twee Pl toolen in de hand neenlende : Fladt gy het oogmerk
om iemand to dooden P Men hee t my gezegd, dat uiv toeleg
was , my van karat to helpen ; thans is het in myne magi, s
Dit zeggende choot by
to dooden, indien ik het verkeos
beide de Pilloolen in de lugt a , en geboodt MIcHAu hem to
volgen . De Capitein maakte duizend ver chooningen , doch
rertrok twee dagen daarnaa uit bet Ryk , zonder zich ooit
weder to vertoonen .

ANEEDOTE, RAAEENDE DEN BEER DE ST .

LVREMOND.

door zyne Schri ten veelen

D onzer Leezerea niet oub trend , onthteldt zich , geniim,n
e FHeer
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seen tyd, als Fran che Vlugteling, in Engeland. lekrompen•
heid van tydlyke om laudigh,;den noodzaakte h , tm , van tyd
tot tyd, ;ich by de Staatsdien .rars to vervoegen, met het verzoek om in 's Konmas weldaa .ligteid to molten deden . Guede woorden ep choone belo ten ontving by in ruime nmate ,
doch vondt, in de vervulling dear van, z'ch tclkens teleux be41eld. Vermoedende d< t do Staatsdienaars h .mnen invloed op
den Koning piet behuorlyk hadden doen ge'd,n,nam :T . EVREMnND, op zekeren Sag , Tyne Ma;e :icit in bet Park ontmoe .
tende, die gelegenheid to boat, om zicI aan d .rz,!ver voeten
to werpen, en haar to hedanken voor den pos , , in welken
de Koninklyke weldaadightid hens gelleld hadt . De Koning,
verwonderd over zulk eene ontmoeting , verkldarde , van
.
2ulk eene aan telling geene kund chap to draa .,en, ja zel ,
ten ;ynen behoeve, nooit eenig aanzoek gehad to hebbeu .
• Groot is uwe Maje teit," hernam hierop ST. EVREMOND,
,, door de blyken uwer eigen wtidaadigheid u niet to herin .
• neren ; dogh vermits Milord
en Sir JOHN
,
a , hier beiden tegenwoordig, zich myne zaak hebben a3nge„ trokken, han ik niet twy elen, o zy zullen gelukkig ge laagd
„ zyn .'
„ Gy zeive ;alt Been vergee chen aanzoek
„ gedaan hebben ," hernam de Koning, „ hoewel zy u bedro,, gen hebbeu , indien gy my op taanden voei wilt berigten,
„ wat gy van my verlangt , en in myn vernlogen is u to
• chenktn ."- „lk ben een lie hebber van het oppas en van
„ Eendvogels," hervatte de Franschman ; „ hier is u •+verMaje„ teits Eendekooi ; maak my Gouverneur van dit Eiland, met
„ cene k1eine jaarwe ide . Hoewel du geen ampt is, thans be •
• kend , behoe t het uwer lvlaie teit llegts een woord to
• ko , ten , om dit nieuw amps to cheppen ." Zyn verzotk vondc
gehoor, en by wierdt aange leld tot touverneur van !et Eendvogelen-Eiland, (Duck Island) 't welk, tot heden toe, cen
aizonderlyk Gouvernement s gebleven .
VOLTAIRL EN Ri NEY DE VA tICOURT .

V

hadt, in zynen ouden daz, MelU l'rouW DE VAdie nog in 't prilile van haare Irued was, tot
2yne Dogter aan enomen , en was gewoon haar Belii; en Bone
(de Schoone en Goede) to noemen . Het eez •g e_ner Schoone
~1

IUCOUItT,

van z,stien jaaren en de vaderlyke goedhartigheid en d+nkbaarhei.l van een zwakken tachti ;jaarigrn Grysaart mall,te een
zonderhng contrast . In haare tegenwooraigheid cheen by
onth-evtn van htt gevoel zyner toene,~mtnde zwakheid en
d •r adlyl •e orgemakken .
Zy w , s hem als een I3e cherm - en ;e' .
K , iy , op welken dianl; VOLTAIRE zeer ge teld was , als den
ce'r
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geest vervrolykende zonder then to bedwelmen , diende zy
hem Reeds toe. „ Vrouwen ," zeide VOLTAIRE , to meermaalen, by zodanige gelegenheden, „ zyn het dierbaarst en be~, toverendst ge chenk , 't welk de Mensch van de hand
• der natuure ontvangen hee t . III onze jeugd brengen zy hot
• haare toe tot onze uitgeleezen e vermaaken ; in onzen ouden
• dag zyn ze ons tern troost en bevorderen onze gezondheid :
Wanneer Meju rouw DE VARTCOURT haare Inorgengroete by
'VOLTAIRE a lei , ga
by to meermaalen zyne verwondering to
ver taan, dat zy haar roosverwig gelaat kon voegen by zyn
bleeke en chrompelige kin , o , gelyk by zich zomtyds uitdrukte , tegen con Doodshoe d : op andere tyden zeide by :
• Dit is hot Leeven en de Dood, elkander ombelzende !"
In geen leevens-tydperk en in geene verbintenis komt
chuldloos en zo beminnelyk voor, als in zy.
VOLTAIRE zo
n e verknogtheid aan , en goedheid jegens , deeze aangenomene Dogter . 's Mans ouderdom , zo niet haare tedere en
eer~t ontluikende jeugd , weert alien denkbeeld van onkuiche genegenheid ; en in deeze hartlyke gemeenzaamheid doet
zich niets op , dan wederzydCche goede denkbeelden van
elkander , en onderlinge dankbaarheid, verzagt erl verteederd
door het onder cheid van Sexe.
SCROONE TREK LN TEGENWOORDIGHEID VAN GEEST VAN
IRS AUURKOETSIER .

Z

eker [leer to Parys 's avonds laat to voet naar zyn huts
gaande, wierd overval!en van drie gaauwdieven, die hem
waar chynlyk zouden omgebragt hebben, ware 'er niet tydig
genoeg een Huurkoet ier met zyn rydtuig toevallig door deze
eenzaame Rraat gekomen ; deze hield oogenbliklyk il, prong
van den bolt , deed hot portier open , en chreeuwde uit al
zyn magt : Mynheeren ! hier wordt een mensch vermoord
gy zyt met uw vieren, en ik ben de vy de : komt, chielyk
Op deze woorden nvinen de chelmen de vlugt , gelovende
dat 'er werkely reeds vier mannen uit het rydtuig prongen .
Then zy weg waren , zeide de Huurkoet ier tegen den geredden : Ga in het rydtuig , Mynheer , het is ledig ; %aar
woont g3? Ik zal u naar huts ryden . De Heer, gelovende
dat dit een nieuwe val rik was, aar elde eerst om in de
ltoets to gaan, doch liet zich tindelyk gerust tellen en in
veiligheid naar huis ryden . 's Anderen daags bet by den
braaven Huurkoet ier aan her Bureau oplporen en by z ; ch
ontbieden, chonk hem tien Louis d'or voor zyn edelmoedig
gedrag, en een jaerlyks inkomen van 8co Livres , zo lang by
lec de . Deze br ;:ave'riiturkoet ier beet CI.AUOE-FRANCOtS DURRII, .
')r
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:nr2rr :!, ;ers, R

•r • • r r; r.

AllENGELWERIC,
TOT FRAAIJE LETTEREN, KONSTEN EN WEETEN •
SCHAPPEN, BETREKKELYK .

EENIGE BYZONDERHEDEN, BETREFFENDE HET GEZAG, 'T WELK JESUS BETOOONDE, EN DE WAARDIGH,.ID, WAARMEDE FlY SPRAK EN HANDELM.T ELNE VE1GELYKING TUSSCIIEN
DE .
DIEN BESTEN DER MENSCHEN EN
MA HOME TH .

(Ontleend uit Distour es relating to the evidences o the
Revealed Religion, delivered in Philadelphia by
PRIESTLEY, LL . D . F. R . S.)

JOSEPH

Nooit hee t eenig Mensch alzo ge praoken als deeze llten ehe.
JuANIVES

G

VII : 46.

Eene der zeldzaamlle om landigheden in de Ge chiedenis Van JESUS is de groote Agtbaarheid, welke
ly vertoonde, en de LL'aardige Wyze, op welke Hy
eenpaarig prak en handelcce, uit teekende boven die van
eenig Propheet , welke Hem was voorgegaan, gepaard
met eene volkomene voeglykhcid in zyn geheele gedrag .
En, wanneer men op zyne Leevensom tandigheden agt
gee t, zal dit alleen een bewys opleveren, dat Hy geen
Bedrieger was, maar handelde onder eene volkomene
overtuiging, dat ly van GOD gezonden was .
Op deeze veronder telling was zyn geheele gediag
natuurlyk, doch op eenige andere het onverklaarbaar te .
Zyne eenpaarige wyze van preeken en handelen moet
ont taan weezen uit eerie volkomene bewustheid , dat
Hy meerder was dan andere Men chen . Dit ga natuurlyk een Zel vertrouwen , en eene genoegzaame
maate van kloekmoedigheid, zo dat ly niet he chroomd
werd door de tegenwoordigheid der zodanigen 5 met
welken ly omglng , en nooit die verlegenheid gevoelde, welke de men chen meet altoos aangrypt in het
MEND . I$oo . n0 . 13 .
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byzyn van hunne meerderen, o by een grooten volt,- a,
toeloop .
Verder , die byzondere waardigheid , met welke Jesus zich altoos gedroeg , was van zulk eenen aart , dat
dezelve niet alleen herkom tig moest weezen uit regtmaatige, maar ook uit groote beginzelen ; beginzelen
van dim aart als boven bet gewoon bereik zyn ; verderende een grooter vatbaarheid der ziele, en een uitgebreider inzigt, dan Men chen , zel s in verheeven
leevens tanden, bereiken ; een grooter zel sbewind over
de lusten en dri ten , een meerder ont laagenheid van
trotschheid en eerzugt , het taai te geduld onder aangedaan ongelyk en rnaad , de edelaartig te Goedwillig,heid, zich zel s tot de vyanden uittrekkende, en een
ongeveinsde Godsvrugt, o eene onbeperkte onderwerping aan 't geen Hy wist (;oi)s wit to zvn .
Enkele onbe chaamdheid kan, ongetwy eld, zich Gezag aanmaatigen , en bet voorkomen van Waardigheid
aanneemen ; maar, met niets sneer dan bedrog om zulks
to onder leunen, zal bet niet mis en, den man, die zich
dit toeeigent , to vertoonen als ongerymd o uit laage
beginzelun handelende,
Zodanig e ::ne eenpaarige
Waardigheid, gepaard met eene door laande voeglykheid
van gedrag , ais wy in de Leevensge chiedenis van
jesus aantre en, moet uit cene andere oorzaak oni taan
weezen . By moet de volkomen te overtuiging met zich
omgedraagen hebben, dat GOD met Hem was, dat GOD
door Hem prak en werkte . Zulk een Per oon als Hy ,
ten uiterl~ ken voorkomen , mogt niet verlegen geweest
zyn, als By zich tot zyns gelyken vervoegde in denood chen Lands , dewyl
zel den ongeagten hoek des
Hy deezen met zich op eenen voet telde ; maar buiten
de bewustheid van nets meer, dan de Natuur en de Op .
voeding Hem konden chenken , zou de moed Hem
ontzonken hebben , als Hy ter groote wereld intradt,
en in een wyditrekkender kring ging werken, dan By
immer gedaan hadt . JEsus, nogthans, handelde, in dee .
ze om tandigheden , met eenpaarige Voeglykheid en
Waardigheid , door de Zel bewustheid, dat Hy niet
alleen gelyk, maar meerder was dan iemand, wie By
ook ontmoette .
Noch velkstoejuiching, van welke By, by zemmige
gelegetiheden , een goed deel hadt , noch volksbeledi
ging,

gevolgd
eenezyn
handelwyzr
hoogroed to 1ouden,
uit to
zyns
eenvinden
reeks
onwaaratg
vertoonvan bebet
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ping, waaraan Hy . zich to meermaalen vondt hlootgeield, deeds Hem umner vervallen om eene taal to voe.
ren, o
Desgelyks ontdekken wy in Hem niets , dat raar
maakt ; alles , in tegen .
trotschheid o
deel , is zagtaartigheid en toegee lykheid . Tyne gevoelige deelneeming in hetgeen anderen betro
de zich in eene menigte van gevallen ; dit maakte zyn
gedrag niet alleen de tig, maar verpligtend .
In zyne wyze van leeraaren, by bet does zyner
Wonderdaaden , betoonde Jesus, dat Hy grootsch en
oor pronglyk to week :ding, en met een volkomen gezagbetoon handelde : hienn lak ly uit b,wen alle
voorgaande Propheeten ; en dit kon alleen hervoortko .
men uit de zel bewustheid , welke ly van zyne hooge
Zending omdroeg .
Het geheele beloop der Leevensge chiedenis e van JEsus kan ons cen rechtmaatig denkbeeld van diens Character doen vormen . En laaten zy, die de meeste keiinis
aan de Menschlyke Natuur hebben, verklaaren, o
niet alle kenrnerken van waare Grootheid draage ,
overtre ende alle groote Mannen, die Hem -voorgegaan
o
. - By lieden van genoegzaame kun .
eligheid en opregten harte za1 deeze bedenking een voldingend bewys van de waarheid des Christendorns op1'everen . In de daad, de Euangeheboekers waxen
de Schryvers niet , in t .aat om een Charmer als bet
ter van JEsus to verzinnen, o
Char-a
dryven en redenvoeringen, waarin dit Charmer met zo
kennelyke t'rekken doorttraalde •,
. Het is
eenig, `vol trekt eenig ; zy konden 'er zich geen begrip
van vormen .
En, indien dit waarlyk bet Character van JESUS was,
bly t de vraig- voor een wysgeerig onderzoeker ; Hoe
knn zich zulk een verheeven en eenig Chara ter vormen?
Want ztllk een in 't oog loopend uitwerkzet moet den
daaraan gee,renredigde oorzaak hebben . Het antwoord
is voorhanden : -- Het kon alleen ont taan uit de volkonlenite overtuigirg, welke JESus met zich omdroeg, van
zyne Godlyke Lending, en gevolglyk van de groote belooning, welke Hem in bet toekomende to wagten londt ;
eene belooning, welke in eene allerovervloedig te maate
zou vergoeden en opweegen al bet lyden, 't welk Hy
bier to lyden hadt om den wil van GOD to doen .
P p 2
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Zodanig eene eenpaarige vueglykheid van gedrag, vry
van alles wat onbeitaanbaarheid o buiten poongheid
mag heeten, luit tevens bet denkbeeld uit van iveestdryvery, o de werkingen eener verhitte verbeeldingskragr. Indien ooit eenig Mensch altoos zyns ver tands
meester en nimmer verbysterd was , het was Jssus .
En niemand van gezond vert'and kan de Leevensgechiedenis van Jr.sus leezen , o dezelve met eenige opmerkmg nagaan , en 'er anders over denken . Het eentge wettige gevoig, derhalven, uit al het bygebragte is,
dat JEsvs eene waarlyk Godlyke Zending hadt . Op
deeze veronder telling is alles in zyne Ge chicdenis,
hoe zeldzaam dezelve ook moge weezen, volkomen natuurlyk .
Laaten wy ten deezen aanziene JESUS met MAHOMETH vergelyken . MAHOMETH hadt de eerzugt om
de Stichter to worden van eenen nieuwen Godsdienst ;
by kende het Christendom, en was van de Godlykheid
dier Leere overtuigd ; dan in deeze zyne pooging blee
by zo verre van 'er eenige verbetering aan toe to voegen, dat alles, wat eenige waarde hee t in zyne Godsdienstleere, uit de Christlyke ontleend is ; en dat, wan .
neer by van die beginzelen a wykt, alles het kenmerk
draagt van onbezuisdheid en ongerymdheid . Hieruit
mogen wy a leiden, dat van de meerdere voortre lykbeid der Godsdienstleere van Jesus geene voldoeude
reden kan gegeeven worden, dan door de veronderitel .
1 ng, dat Hy voordeelen bezat van eenen bovennatuurlyken aart .
De wyzen, op welke die beide Godsdienst-leeren verkondigd en voortgeplant werden, toont ten overvlocde
tan, dat die beide Stichters uit ver chillende en zel s
tegen elkander overge lelde beginzelen to werk gingen .
Het gedrag van Jz .us wyst met de kennelyk te trekken uit, dat Hy eene volkomene overtuiging met zich
omdroeg van eene Godlyke Zending , en dat MAHOMETH verzekerd was geene Hemel che Zending altoos
to bebben . Hunne handelwyze om Bekeerelingen to
maaken week geheel van elkander a .
Indien wy beider Chara&ers met elkander vergelyken, kan de uititeekende meerderheid van JESUS zich
voor niemand verbergen . MAHOMETH , choon niet
eheel zonder Godsdienst, bezat niets van die redelyle en nederige Godsvrugt, welke met zo kennelyke
als
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in JESUS door traalde ; MAHOmei ktekens altoos van die vuurige en belangluuze lie de tot bet Menschdom in 't
algemeen , o tot zyne Leerlingen in 't byzonder , welke Ji .sus aanzette om vuor hetzelve to lyden en to
terven .
MAHOMETH's dri t tot wellustige genietingen en
zyne wraakzugt, van welke beide geen vermoeden zel s
op Jesus viel, maaken hem een zeer onge chikt voorbeeld van navolging ; terwyl Jesus in zyn gedrag een
volmaakt voorbeeld van alle meiischlyke deugden ga .
Vanwaar toch kon dit groot verlchil in het Character en het gedrag deezer beiden ont taan, beiden Suchters van nieuwe Stelzels van Godsdienstleere ? De
eenige veronderitelling , well;e voldoende rede van dit
ver chynzel gee t, is, dat de voile bewustheid , welke JESUS met zich omdroeg van zyne byzondere en
naauwe betrekking tot GoD, Hem then geest van hebbelyke Godsdienitigheid in tortte , welke de egte
Moeder is van alle andere deugden ; en her zekere
vooruitzigt van de groote vergelding, welke Hem in
bet toekomende to wagten tondt , chonk Hem die
verhevenheid boven alle laagere najaagingen en voldoeningen .
MAHOMETH , in tegendeel , by zichzelven overtuigd dat by een Bedrieger was, kon geen
ander voorwerp hebben, dan wereldlyke grootheid en
voldoening van zinlyken lust .
En welke ook MAHOMETH'S Godsdienitigheid in den beginne moge geweest zyn , by behield 'er naderhand niet meer van
over, dan 't geen bevorderlyk kon weezen voor zyn
plan ; en eindelyk, gelyk dit ook waar chynlyk bet geval
was met OLIVIER CROMWELL, werd zyne Godsdientigheid geheel verzwolgen door zyne Heerschzugt.
IIESCRRYVING VAN DEN TECAMEZ-BAST , EENE
NIEUWE ZOORT VAN KOORTS[AST ; MET EENIGE AANMERKINGEN OVER DEN BRAZILSCHEN KOORTSBAST . Door Dr. FRIESE,
van Breslau.

aan
D het gering IndiaanschzynDorpnaam ver chuldigd
gelegen in
e
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Spaansch Zuid-America, op de Zeekust van Quito . in
Engeland is dit geneesrniddel eerst bekend warden in
1796 ; doch tot htertoe is bet legts in geringe hoeveel .
heden aangevoerd, en daardoor heeds duurder gebteeven
dan de Konings-kina . Met de eerhe bezending van dee .
zen bast wierd ook overgez , nden een tak met de bla .
deren, doch zonder eenige bloemen' o vruchten . Uit
de vergelyking hiervan, met aile de tot heden bekende
zoorten van de Cinchona o Koortsbast, is bet volko .
men gebleeken, dat de boom, die deezen bast opleverr,
van alle de tot hiertoe bekende zoorten van dit ge lagt
ver chilt ; niettegenttaande alle kentekenen chynen aan
to wyzen , dat dezelve wel degelyk tot dit getlagt behoort , en dus daarvan denkelyk eene nieuwe zoort
Moot zyn .
Alles , wat wy , aangaande deeze nieuwe zoort van
Koortsbast , weeten , is gegrond op de berichten van
een Brit chen Scheepsheelmeester,met naame M . uttowN,
welke dit voortbrengzel be chreeven hee t in een Brie ,
gedagtekend den 5 September 1796, aan den Heer LAMBERT, Viceprm ident van bet Linnmaansch Genoot chap
to Londen . Deeze BROWN kwam , als Heelmeester ,
met een Schip , ter Walvischvangsr on de kusten van
Peru uitgerust , by T camr:cz aan land ; hebbende do
Sclaeepsbevelhebber zulks noodig geoordeeld, orn verver chingen in to neemen voor de menigte van zieken,
die aan boord w .rren . BROWN zich dus in bet Vaderland van den Koortsbast bevindende , wierd zyne weet .
lust netuurlykerwyze gaande gemaakt, om den boom to
leeren kennen, die dit on chatbaar geneesmiddel voort .
brengt. By zogt intus chen to vergee sch naar den in
Europa gebr u kelyken bast ; men bragt hem daarentegen
een anderen , die bier inheemsch was, en tot dezel de
oogmLrken gebruikt wierd . BRowN beyond deeze zoort
veticbillende van alle andere bekende zoorten ; en - by
deea zyn best, om alles, wat weetenswaardig was, ten
op'.ichre van de inzameling en bet gebruik deezes middels, mat ; , g to worden .
V,lgen, bet bericht van BROWN, groeit de boom, die
dee .;en bust vOurtbr ngt, op een droogen onvruchtbaaren grand, in bet hangen van een heuvel . De wortelen
lig, en r
.-Qt dicp in do aarde , en loopen leck voort .
De groan'- o nen waren ongeveer vier-en-*wintt~,r voeten
:een derzelvra
hoog, en hadden twee voeten ointreks .
had
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lead teen ter tyd bloemen o vruchten ; kunnende de
waarneemer Diets van bet zaad bekomen, vooral daar
de Inlanders, al hadden zy 't gehad, bet hem Diet zoud:n gegeeven hebben, dewyl zy zeer mistrouwende zyn,
cn zel s den boom Diet dan oi,gaarne aan vreemden toonen. Jonge tweejaarige boomen geeven den besten bast,
die bros , peceryachtig en zamentrekkende is . Dikke
ilukken, die van ouder bout konien, zyn minder kragtig, en warden dus weinig geacht . Wat de inzameling
van den bast betre t, de Indiaeren ontblooten den oam,
en nyden den bast weg , in ilukken van twee voeten
lengte en twee duimen breedte, waarna zy de a ge 'childe lukken in bundels birden van twee-en-dertig ponden
zwaarte, die zy eenige dagen in de chaduw laaten bggen, eer zy ze in den zonne ch}n to droog :n zetten ; dit
ge chiedt om daardoor bet rin -,pelen van den bast to beletten , doch hee t dikwyls t .:n gevolge , dat dezelve
chimmelt , en dus een gedeelte van zyne kragten verliest ; terwyl ook de choone oranjekicur hierdoor in
eene yzeikleur overgaat . Men deed deihalven beter,
rtiet omzichtiger in bet drcccogen to zyn , en den bast
nooit in to pakken, voor da t dezelve beendroog is . Van
Tecamez wordt deeze bast n d.k r Guayvil verzonden, en
aldaar voor ongeveer dertien iluivers Hollandsch per
pond verkogt .
Volgens de kentekenen, we ke BROWN opgee t, chynt
bet proe je van deezen bast, 't geen ik onlangs van Londen ontvangen heb
zeer good to zyn . Het be laat uit
lukken, die meerendeels eene halve Cl lang, en eene
lyn dik zyn. ; dezelve zyn pypvormig en in elkander
gerold, gelyk de bette kaneel . De oppervlakte is zeer
glad, zonder cheurtjes en one enheden, die anderzins
in den gewoonen Koortsbast zo meni , vuldig zyn ; zynde
voorts de opperhuid zeer vast met de oppervlakte van
den bast verbunden . In bet doort,reeken der beste lukken be peurt men duidelyk eene dubuele orde van vezelen : to weeten eene uirwendige, die eene choone oranjekleur hee t, en ten volleu met de bleur der zogenoemde Konings-kina overeenkomt ; en ec ne inwendige, die
donkerbruin is, en in welke de g,lin lerende punten een
grooten overvloed van harst en gomaentige deeltjes aankondigen .
De ba st, gelyk ik then ontvangen heb, hee t, zo lang
by geheel is, genoegzaam geen reek , maar Heeds een
bitP ii 4
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bitteren peceryachtigen maak ; doch yn ge tooten
zynde is by kennelyk door zyn aangenaamen geur . Hot
bittere van dit middel is minder l:erk , en ook minder
onaangenaam , dan dat van den Brazil chen Koortsbast. Het zamentrekkend begivz_i laat zich ook proeven ; doch hetzelve is minder be peurbaar, en , zo
bet chynt, dieper in de andere begmzcls ingewikkeld,
dan in de andei a zoorten van Koortsbast .
De bewooners der Tecame che Zeekusten bedienen
zich van deezen bast in alle gevallen , vslaarin elders
de gewoone zoorten van Koortsbast gebruikt worden ;
en, naar bun zeggen , is dit middel veel kragtiger dan
bet gewoone.
In 't byzonder wordt deeze bast zeer
geroemd in de algemeene zwakheid des lichaams , in
de zwakheden der eer te wegen , de zaadvloeijingeri,
de zogenoemde nadruppers, enz . Men chry t dit mid .
del voor onier allerhande geda .nten, die alle door de
maag zeer wel verdraagen worden . Een a kookzel van
deezen bast in water is terker en aangenaamer, dan
een dergelyk a kookzel van dezel de gi te van gemeenen
Koortsbast . Ondertus chen houdt men een koud a trekzel voor de beste bereiding van dit middel . Ten then
einde laat men eene once gro poeder, vier uuren lang,
trekken met zestien oncen water, waarna men 'er twee
oncen brandewyn bydoet, waarvan ieder gi te hepaald
wordt on drie lepels vol . Zomwylen bereidt men ook
uit dezel de hoeveelheden een warm a trekzel . De Heer
BROWN haalt eenige voorbeelden aan van tus chenpoozende koortzen, die by door dit middel veel gemakke .
lyker genas , dan met den gewoonen Koortsbast zou
bebben ktlnnen ge chieden .

Voor eenige maanden vond ik gelegenheid, in twee ge .
vallen , eene proo to neemen van de kragt van den Bra .
zil chen Koortsbast . Een Huis van Negotie alhier ontving in I'97 zevent g ponden van deezen bast uit Lisabon . To vergee sch vroeg men van de a zenders een
naauwkeurig bericht, aangaande het eigentlyke vaderland deezes booms , den grond , op welken dezelve
groeit , bet climaat , d2 manier van inzameling, enz .
och de ontvangen bast bezat alle hoeJanigheden van
die door CoMPA1tETT .t be chreeven is order den naam
van Peruviaan chcn Koortsbast, welke to vinden is
by
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by ROMER , dnnalen der 1drzney nittellehre , I Band
Stuck .
De beide Zieken, by welke ik dit middel gebruikte, konden het, zondcr eenig hezwaar,, ver.lraaaen .
Zy ondervonden daaivan geen dier onaar i, mMme toevaLlen , die, volgens COMPARETTI , ructn is .:alco doer
deez :.n bast veroorzaakt worden ; met naarne n ;isielyidheid, duizeligheid, gezuis der o„r(n~ bracken, eu eene
lastige windrigheid in den onderhu , k .
De eer te der Lyderen , aan welke ik dit middel toediende, was een man van veertig jaaren, die Lang gezukkeld had met eene anderendaa i che Koorts, die haired
oor prong had genomen uit lyni en andere onreinigheden in aen onder',uik , en die met zwaare zeruw-toevallen was vergezeld geweest . Deeze Koorts was wel
geneezen, doch had cene zeer groote verzwal,king in
de werktuigen der pysvertcering nagelaaten, die dour de
gewoone middelen niet kon geneezen worden . Men nani
hi-join eene proe met dit nieuw middel ; en een a l;o, I ;zel van twee drachmen v n hetzeive met agtrien oncen
water tot twaai oncen colatuur, waarv ..n by da ; ;eiyhs
vier o vy maal een theekopje v, ii gebruikte, bekwam hem
ongemeen we] . Zes drachmen van dien bast, op deeze
wyze gebruikt, her telden de verlooiene gezondheid ten
vollen .
De tweede Zieke , wien ik dit middel liet gebruiken,
was een jongeling van veeitien jaaren, van een waterig
gettel en een zwak lichaam , die reeds een tydlang
had gezukkehl aan eene hardnekki ;e der .iendaagiche
Koorts, welke voor de gesvoone geneeswyze niet wilde
wyken . Dit bewoog my, eene proe to neemen , wit
ik in dit g ;;va1 met den Brazillchen bast zou kunnen
uitvoeren . Ik liet ten dien einde derde'hal drachmen
verdeelen in tien poeders , die dus elk vy tien greinen
woogen , by ieder van welke tien greinen Scignettezout gtvoegd wierden, welke hy , in de beide vrye dagen gebruikte, met dit gevolg, dat de Koorts, die zich
door den gewoonen Koortsbist nict had Iaaten verzetten, thans een uur lamer aankwam Jan voorheen, en nu
legts eene geringe onge teldheid verwekte, welke de
Lyder meerendeels door liep . Vervoigens liet ik hetn
nom tien crupr-ls van dit poeder , zonder eenig byvecgel , in teen gi tcn , gebruiken , waardoor zyne
Koorts
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Koorts volkomen geneezen wierd ; zo dat vv Brach.
men en vy rig greinen van deezen bait in dit gevi1 datgeene bewerkten , 't welk men to vergee sch door middel van ver cheidene oncen gewconen Koortsbast had
beproe d .
MIDDEL OM HET GEVAAR VAN DOORGESLIKTI:
SPELDEN TE VERMINDEREN .

ene vrouw, die bet ongeluk had van pelden inge likt
to hebben, wierd geraden oogenblikkelyk eenig wit
E
van ver che ongekookte eijeren in to likken .
Het is

waar chynlyk, dat de lymigheid van deze zel tandigheid,
zich om de pelden windende , dezelven in de langte
door de inwendige deelen had doen glyden ; ten min len
de lyderes hee t 'er geen ongemak van gehad .

KARAKTERSCHETS VAN DEN BEROEMDEN STER'
RLKU ~DIGGN WILLIAM HERSCHEL, Lid van

de Konrnalyke Societeit der IYeten chappen to
Londen .

(Medegedeeld door den He-,v

R . ARRENBERS,

to Rotterdam .)

Y n bet voorleden jaar 1799 werd 'er, to Londen, een
1 Werk uitgegeven, onder den tytel van Public Chara3ers in 1798 en 1799 , met belo te van 'er in dit
jaar cen tweede Deel op to zullen laten volgen . In
hetzelve vindt men de karakters van een-en-zeve~rtig
thans in leven zynde mannen , die zich , door hunne
geleerdheid , krygsbedryven en andere uit lekende daden , cen grooten naam gemaakt hebben . Een van dezelven is de beroemde WILLIAM HERSCHEL, die,
choon geen inbotelir g van Engeland zynde, egter door
de uitgevers dit Werk onder de Engel chen g_rekend
words, als hebbende in dat Ryk gelegenheid gekregen
om zvne groote bekwaaonheden in werking to brengen,
door de goedgunlligheden en belch ;.rming des Konings
van Groot - Brittanje .

WIL-
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'S di karakter chets,
WILLIAM HERSCHEL iS, Vol
geboren to Hanover, den r5 No, en .ber I7;jii . Hy was
de tweede onder de vier Zo' ns, w .JhLII alien in buns
Vaders kostwinning, to we - en dig van een muzykant,
werden opgebragt . Hierhy had de oude HERSCIIEL
nog twee Dogters ; zoocoat bet, nadien by met een talryk huisgezin bezwaard was, en in ecn arm land woonde, niet to verwonderen was, dat by zynen kinderen
maar eene bekrompcn opvo~ding konde geven : by be .
vond egter, dat zyn Zoon WIL+IAM , buven zyre andere kinderen, in leerzaarnheid uitniuntte, en ga hem
daarom een Fran chen nteester , en ler wens upzigt by
eene chielyke vordering in die taal maakte, Gelukkig
had deze meester een grooten naak in de B'wennatuurkunde, en was met deze zone tegun tigde ludic,
en met die van alle andere takken, welken tot deze
weten chap betrekking hebben, zoodanig ingenomen,
43-it by be loot om zyn leerling in dezelven mede to on .
derwyzen . Door dezen waardigen man geholpen , verkreeg de jonge IIERSCHEL eene taamlyke kennis van
cue kedeneerkunde , de Zedekunde en Bovennatuurkunde , en deze begin elen verwekten in hem eene iterke
en onoverkoomlyke dri t, om alles aan to wenden tot
her verkrygen van andere kundighedcn, en daarmede
zyne ver tandelyke vermogens to veirneerderen ; en, in
de daad, dit was ook alles wat by cp dien tyd b_zat,
zyn n,uzyk-instrument en eenige ge chreven mueykilukken uitgezonderd .
Met dien lchat , hoe weirig dezelve ook to beduiden had , zeide onze gelukzoeker zyn vaderland vaarwel , nadien her ooriog rondom hetzelve uitgebroken
was, en kwarn in het par 1759 to Lomien, werwaart
by zyn Vader verzelde , die destyds behoorde tot de
tnuzykanten van de lianover che troepen, die naar Engeland overgezonden wc.rden, en met dezen keerde de
oude man oul, weder terug, l .uende zyn Zoon, om zyn
ortu ,n to zocken, in Ergeland -gter .
Her veiloor HeRSCarn zichzelven in bet gedrang
van zoo veel menlchen , die, even gelvk by, naar een
beltaan zogten ; en tren kan list opmaken, 1hoe mert1 k en vetdtietig zyne 'imtl1ndighe en moeten geweest
zvn , rich hevinde ode in ecn vreerud land en zonder
-vi e! ;den ; can de Heer IIERSCHLL ha l. niet alleen een
i . .r_d1 .-iZ, maar onk ecn deugdzaam hart, hetweilt
hem
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hem in taat telde om alle teleurllellingen to kunnen
verduren, en zich evenwel met yver over to geven aan
die bezigheden , welken hem , ten eenigen tyde , een
behoorlyk be laan chenen to beloven . Vindende egter
to weinig vuoruitzigt om zyn oogmerk in de Hulo dlad to bereiken, be loot by wyslyk om zich noar bet
platte land to begeven , alwaar doorgaans minder muzykanten zyn , en dienvolgens de hoop op een goeden
uit lag grooter moest wezen .
Na ver cheiden plaat en in bet Noorden van Engeland bezogt to hebben , bragt hem zyn goed geluk to
Hali ax, alwaar op then tyd een Orgelisrplaats o t •e n was ;
welken post by , na proeven van zyne bekwaamheid
gegeven to hebben, verkreeg . Hier onderwees by, met
zeer veel goedkeuring en voordeel , de muzyk ; doch
zyne zugt tot vordering in andere weten chappen deed
hem de uren , welken hem van zyne bezigheden overchoten, beteden in bet leeren van vreemde talen . Hy
began met bet Italiaansch , uit hoo de van de betrekking dier taal op zyne kostwinning ; van bet Italiaansch
ging by over tot bet aanleeren der Latyn che taal,
waarin by buitengemeene vorderingen maakte ; ook ondernam by bet Grieksch zich eigen to maken ; maar,
eenigen tyd hiermede bezig geweest zynde , beyond
by die taal to droog , en niet ge chikt tot zyn oogmerk,
waarom by 'er mede uit cheidde .
Ondertus chen was by alle de kundigheden, welke by
in deze talen verkreeg, geheelenal aan zyne eigen pogingen ver chuldigd, en by verilrekt gevolglyk hierm
tot een uitmuntend en juist voorbeeld voor die jonge
lieden, welker opvoeding , o door bet onvermogen , o
van derzelver ouderen , binnen de gedoor de
meene pal
pal en be loten bly t ; en men ziet bier tevens
uit, dat een he list voornemen en aanhoudende werkzaamheid zwarigheden kunnen overwinnen, die men anders voor onoverkomelyk zoude houden .
Dan bet waren niet alleen de doode en levende talen,
op welken de Heer HERSCHEL zyn brandenden leerlust
vestigde, maar by trachtte ook kundigheid to verkry .
gen van de allerdiepzinnig le weten chappen . Zyne eerle poging was om zich ineester to maken van de theorie der harmonien ; en bet is opmerklyk, dat bet Boek,
hetwelk by , tot zyn onderwys daarin , verkoos , bet
diepzinnige en ingewikkelde Werk was, hetgeen de geleet-
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lee , -de Dn&ir SMITH over dat onderwerp ge chreven
hee t . ly g,.bruikte egter dit Boek zonder eenig onderwys, en bet vermaak, dat by 'er in vond, was zoo
groot, dat by be loot insg-tyks alle de andere takken
der mathemati che weten chappen to be tuderen : by
begon met de Algebra , die by welhaast meester werd,
ging toen over tot Euclides, vervolgens tot de Fluxien,
en, dus den grond gelegd hebbende, viol hem de lu.
die van de andere weten chappen gemaklyk,
Zyn verbly to Hali ax was hem gun tmg in zytlle let .
teikundige en wysgerige onderzoekingen . Dan in 1766
verliet by deze plaats voor een beteren (land, zynde
toen beroepen t •) t Orgelist van de Ociagon-kapel to Bath,
1-her kwam by eensklaps in eene gettadige bezigheid
van zyn beroep, z )o door den Schouwburg en de open.
bare en byzondere Concerten, als door een groot aantal
leerlingen, die by aldaar verkreeg . In zulk eene opeen la.
peling van bezigheden en kring van vermaken en weel+
de, zouden wemnig men chen van HERSCHEL'S kostwin .
ping tyd hebben kunnen vinden, om zulk eene onvoordeelige en belanglooze tudie, als die van de mathe is
is, voort to zetten . Het was egter ver van daar, dat
dit alles hem eenigzins terug zette in zyne weten chap.
lyke onderzoekingen ; integendeel vervolgde by dezelven
met ona gebroken vlyt, zoo dat hy, den gan chen dag
aanhoudend bezig ggweest zynde met de zaken van zyn
beroep, in den nagt gebruik maakte van zyne mathemna .
ti che boeken, en eenige uren belleedde in een onvermoeid onderzoek van de a getrokkente voor lellen in de
Meetkunde en de Fluxien .
In de Ladies Mary voor 178o vindt men van hem»
een raai, maar diepzinnig antwoord op eene Prysvraag,
betreklyk de zwenkingen van een mu icaal koord, in
bet midden van welk een klein gewigt gehangen" was .
Omtrent dezen tyd bepaalde by zyne ludien meestal
tot de Gezigt- en Sterrekunde . Het vermaak, dat by
ondervonden had in de be chouwing van den Hemel,
door een tweevoets Gregoriaan che Telescoop, die by
to Bath geleend bad, deed hem verlangen naar een volledig tel el van Sterrekundige werktuigen . Zyne eer le
begeerte was om een grooter Telescoop to bezitten, en
onkundig zynde van hetgeen dezelven doorgaans kosten , chree by aan een vriend to Londen , om 'er cen
voor hem to koopen . Dan die vriend, verwonderd over
de
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e'e g :oote om, d'e men 'er hem voor eischte, dur de
dezelve niet koopen, en ga 'er den Ileer iFUSCr-iE~
kei,nis van, Once Sterrekundige to~nd 'er niet ininder
over v -rtteld dan zyn vi iend ; doch in plaats dat bent
zuiks van alien verder onderzoek zoude a chrikken,
deed bet hem 't vreemd ibe luit nemen, om zel een Te.
kscoop voor zyn gebrwk to maken . Ten then einde
a11es opgezameld hebl ende , wat by daarover in gezigt .
lkundige werken t'inden kon, ondernam by dezen moeilyk-!n arbeid ; dan de eerie mislukkrng volgde de andeTe ; d , ch dit diende enkel t'm zyn blakenden yver nog
meet aan to zetten ; ook word zyne tandvastigheid ten
laat l•e n met een goeden uit lag hekroond ; want in bet
aar 1774 genoot by het overgroot genc ,egen , om den
Ie .nel to kunnen be chouwen door een Newtc niaan .
ache Re le&,)r van zyn eigen maak el . Onze heden .
daag che Gallileo was eater , hoe groot zyne vinding
ook anderzins was , hiermede nog niet verghnoegd ;
maar, door eene In lyke eerzugt aangezet ; be loot by,
werktuigen van eene grooter uitge lrektheid to maken,
dan tot hiertoe hekend waxen geweest.
Na bet ver.
vaardigen van een Kyker van zeven voeten, en zel s vats
tien voeren, maakte by bet plan om 'er een to bewer .
ken, die bet dubbel had van de laat le maar .
Terwyl by dus zoo yverig bezig was met zyne ma .
themati che onJe=z-~ek'ngen , verzuimde by evenwel de
onvcrmydelyke pligten van zyn be taan niet ; doch zytt
h`Ot -wis ZOO gezet' op zyne nieuwe ludie, dat by zich
in tus chenpozingen uit den Schouwburg en de Con .
certzaleu be=a om de lerrcn waar to nemen, en zich,
wanneer bet zyn beurt was, weder op zyn plaats bevond om zyn post onder de muzykanten waar to ner
men . Zyne ttanJvastigheid werd ten laattten rykiylt
belooh .i door de ontdekking van eene nieuwe Pla .
neet in ons wereldge lel , welke by den naam ga
van Georgram Sides , en de , door buitenland chd
Steriekundigen , eerst .Uer chel , maar naderhand Uranza genoemd werd .
Daze gewigdge ontdekking deed by den SI Maart
I7gr, en bet was geene toevallige omttandigheid, wel .
ke onzen Sterrekyker beguntti ;rde met her gezigt van
de~e Pi neet , maar een gevolg van geregelde, geduldige en weten chaplyke waarnemingen. Toen b y die
Planeet eerst zag, was by n )g niet zeker, o dezelve
wel
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wel tot ons tel el behoorde als een Planeet, maar' bechouwde dat hemellicht eerder als een Comeet ; dock
een naauwkeuriger orderzoek telde hem in taat om
tellige verzekering to kunnen geven, zoo van deszei s
planeetge tel als beweging .
In dat zel de jaar werd deze ontdekking door hem
medegedeeld aan de Kontnglyke Societeit der Weten .
.
chacppen, en ingevolge daarvan werd de Beer HER
SCHEL , met eenparigheid van temmen , tot Lid van
dat geleerd Genoot chap verkoren, en ont ing den gnuden eerprys , die op de beste ontdekking in dat Saar
geteld was .
In bet volgend jaar nam de Koning hem onder zy.
n e be cherming ; waarop by Bath en alle zyne muzyk-in trumenten verliet , en zich bega naar Slough ,
naby Wind or , in een huis, hem, door zyn koninglyken be chermer, toegewezen, die hem edert voor zyn
byzonderen Sterrekundigen , met een aanzienlyk laargeld , hee t aangenornen . Hier werd by in taat geteld om alle zyne ontwerpen door to zetten, en die,
welken hem tot nu toe mislukt waren, bragt by tot
voikomenheid . Terwyl by nog to Bath was, had by
bet Route plan gemaakt , om een Telescoop van 30
vueten to vervaardigen , en deed ver cheiden pogingen
om dat plan ter uitvoer to brengen ; doch choon bet
hem daar mislukte, brags by bet, edert zyn verbly
in de nabuut chap van Wind or, zoo ver, dat by zel s
ten werktuig van net minder dan 40 voeten tot volkomenheid bragt .
Het is eene gemeene dwaiing, dat de ontdekkingen
van den Heer HERSCHEL gemaakt zyn door bet verbazend groot vertnogen van zyn Telescoop ; daar bet
onderrus chen zeker is, dat zulk een groote toe tel noch
noodzaaklyk , noch nuttig is , en dat alle de ontdek .
kingen van den Heer r ERSCrrEE, gedaan zyn met Reiz&ors van tien tot twinti g voeten , en met een vermogen van zestig tot driehonderd . Zyne ontdekkingen
zyn alleen toe to chryven aan zyne lo waardige tandvastigheid, en geenzins aan de grootte van zyn Telescoop, welke eerder een vourwerp van zeldzaamheid dan
van nuttigheid is .
In bet jaar 1783 ontdekte by een brandenden berg
in de Maan, en in 17,87 , nadere waarnemingen op
die
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die Planeet doende, vond by 'er nog twee andere bercn in , welken vuur uit tierzelver toppunt wierpen .
n bet voortzetten van zyne onderzoekmgen op zyn
eigen Planeet, (rndien men zich zoo eens mag uudruk) beyond by, dat ze met ringen bezet was, en
Satelliten
had.
]ken
Ingevolge van deze gewigtige byvoeg els tot de na.
tionale kundigheden, had de Heer HERSCHEL de eer,
dat hem, door de Univer iteit van Ox ord, de rang
van Door n de Rechten werd opgedragen ; hetwelk
des to aanzienlyker voor hem was, omdat dit geleerd
Lighaam niet gewoon was die Academie-eer aan andere
perionen aan to bieden , dan die binnen zyne muren
opgrleid zyn .
Dodor HERSCHEL hee t, edert by, in 't jaar 178!,
bet eerst ecn luk in de Philo ophical Transu&ions, betreklyk de ontdekking van de nteuwe Planeer, geleverd had , nog ver cheiden Verhandelingen daarin ge .
plaatst . Snmmlgen van dezelven zyn zeer keurig , en
behelzen zulke nieuwe gedagten omtrent de Zun en
andere Planeten , als men van niemant anders , dan
van zulk een naauwkeurigen waainemer , konde verwagten .
In zyne ilerrekundige onderzoekingen werd by geila .
dig geholpen door zyne Zuster ]CAROLINA HERSCHEL,
welke, door zich toe to leggen op deze hooge wetencha~ p, een beroemden naam verworven hee t, en aan
de Koninglyke Societeit ver cheiden oordeelkundige berigten en waarnemingen hee t medegedeeld .
Do&or HERSCHEL is een man van ongedwongen manieren, lugtig en vrolyk in gezelichap : by bezit zulk
een terk lighaamsgetlel , als hoognoodig is voor een
ilerrekundigen waarnemer, in eene lugtllreek , gelyk
aan die vun Engeland . Het is to wen chen, dat zyn
naam zoo lang zal durett als het Planeetge tel , tot
welks opheldering by genoegzaam zyn geheel leven beReed hee t.
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LEEVENSBI.RIGT VAN RICHARD WILSON, LEN ENGELSCH LANUSCUAPS-SCHILDER .

(Overgenoinen uit

rn.MTGTO .a'b Dielioaary o

Painters .)

Word in den Jaare 174 in
R
geboren , en ttrekce door zyn uit teekend kunstvermogen eerlang aan zyn geboortelaud ter eere .
ICHARDr WILSON

Wales

Men
wil , dat by ecrst als Pourtrait chiL er de kunstbaane
intradt , doch hierin zo midde lrnaatig it tagde, dat by ,
naar 't oordecl over zyne Stui .ken geveid, bet daarin
niet verre zou gebragt htbben . Dan etn klein Landchaps- tukje van zyn pen eel, op een los en en geestigen trant ge childerd , kwam by toeval onder 't oog
van ZUCCARELLI, en b .:haaade dien Italaaan dermaate,
dat by WILSON op bet ern ligst aanmaande, om in dit
vak voort to vaamn, als mecst voor hem ge chikt, en
waar chynlyk den weg tot eer en voordeel .
De treelende goedkeuring, ontvangen van eenen Kuntenaar als ZUCCARELLI, Wiens kunde en ioem hem ten
bevoegden aanpryzenden Regier maakten , hacit zulk
eenen invloed op WILSON, dat by belloot het Puurtraitchildeien voor bet maalen van Landicha pen to verwis elen ; en zette by zulks met yver en eenen daaraan
beantwoordenden uit lag voort . Aan deeze toevallige
ontmoeting is men verichuldi d de cer, die WILSON aan
zyn geboorteland ichor,k, en zel s over Italic ver preidde, welks landrooneelen to meermaalen de onderwerpen
voor zyn Kunstpen eel opleverden .
WILS'JN , die een zuiveren
inaah bezat , en dien
wenschte aan to kweeken, doer het Vaderland der Schilderen to bezoeken, ging na Italic, waar by, vlyt met
Kunstdri t paarende, zyne bekwaamheden meer en meer
ontwikkelde . Hier arbeidde by eenigen tyd onopgemerkt, en gevoiglyk zonder eenig voordeel . Bewust van
zyne bekwaamheden, en to grootsch om be chermers en
bevorderaars op to zoeken, lee de by van weinig ; doch
met dat weinige met een wysgeerig genoegen, gegrond
op zyn denkbeeld van ona hanglykheid : ver maadende
eenige aanbeveeling voor zyn pen eel to zoeken, liet
by bet alleen op zyne verdientten aankomen , en won
'er zyn dagelyks onderhoud mede .
De Fran che
Schilder VERNET bevondt zich ten dien zel den tyde to
AIENG. 1800, NO. 13 .
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gen ; deeze bezoat de childerplaats van WILSON , en
getro eh door bet choone van een zyner Land chappen,
verzogt bet to mogen hebben in ru ling voor een tuk van
zyne hand . WILSON temde volvaardig in een hem zo
vereerenden voor lag, en ga zyn iuk over, 't welk de
Franjche Ktln tenaar, edelmoedig liet zien aan alien, die
hem bezogten, en, 't geen zeldzaam onder dit lag van
Kunstbeoe enaars voorvalt , prees by zyn Mededinger
by hun aan .
Bet mag vrylyk van WILSON gezegd worden, dat by
niets to vergee sch be tondt . Zyn maak was zo zuiver, zyn oog zo keurig, dat alles, wat van zyn Ez,-l
kwam, bet kenmerk van raailteid en waarheid droeg .
De onderwerpen, door hem gekoozen, droegen blyk van
zyn oordeel . Verkiezingen met maak gedaan, en 't zy
dezelve in 't eenvoudige, bet raaije o bet verheevene
vielen, alles voerde by even gelukkig uit . Indedaad,
by bezat bet vermogen van verwis eling in kunst ; zo
dat by, op 't eene oogenblik, vergeleeken mogt worden
met een Arend, hoog in de lugt tygende, en op 't andere met een Winterkoningje, zingende op een nederigen doorn truik .
WILSON's coloriet was doorgaans leevendig en natuurlyk ; zyn toets geestig en vry ; zyne zamen telling
eenvoudig en raai ; zyn licht en donker wel verdeeld ;
zyne middeltinten hadden altoos eene gelukkige zamer telling ; zyne tukken maakten over bet geheel een bevalligen indruk . --- Men hee t WILSON to meermaalcn
den Engel chen CLAUDE geheeten ; doch hoe zeer ten
onregte, daar de tyl dier twee Schilderen zo wyd van
elkander ver childe ! Deeze twee Kun tenaars by elkander vergelykende, mag men zeggen, dat de Franschrnr:i
menigmaal bet oog vermoeit door de uitvoerigheid, al
to diep tot de kleinigheden der natuur zich inlaatende--,
by childerde haare minutie . WILSON, integendeel, gee t
de natuur in 't groote , en bepaalde zich tot die trekken, welke de aandagt bovenal gaande maaken . CLAUDE,
'er op uit om de wereld to toonen, hoe wel zyn oog
zag ten opzigte van ver chieten in de lugt, vervaardigde
eene menigte van lukken, waarin haagen, oevers, holen, enz . voorkwamen, om zyn kunstvermogen in dat
vast to doen uit chitteren, 't welk , choon zeer verre van veragtely k to weezen , egter op een verren
o

VAN RICIIArl) WILSON.

967

ja land is van de hoogere vlugten , welke de kunst
neemt, CLAUDE voert, by wyien, groepin in van onbeduidende beelden ; WILSON is 'er zeer paarzaan mede, en plaatst 'vr geene , dan die waarlyk een gedeelte
van bet iuk maaken . De ziel van WILSON zwee de in
't hooge ; de ziel van CLAUDE in cen meer werktuiglyken kring .
Het pen eel van CLAUDE was alleen in
taat, om de natuur, zo ais die zich duorgaans vertount,
o to heelden ; dat van WILSON, OM dezelve met raaiheid en grootschbeid to bekleeden . CLAUDE, geen a getrokken denkbeeld van chr)onheid bezittende , was
bepaald tot de eenvoudige verctien le , om een tooneel,
zo als bet zich opdeedt, to childeren ; WILSON, integendeel, begaa d met bet verrukkend Ideaal , kon tooveren door bet verbinden der voorwerpen . CLAUDE was,
om bet zo uit to drukken , eene aartige , eenvoudige
landdogter ;WILSON eene choonheid van hooger rang ,
die haare bevalligheden onder haar bedwang hee t , et
bet vertoonen daarvan met eenvoudighcid vereenigt .
CLAUDE childerde omtyds groote tooneelen, loch zon .
der ziel voor bet groote ;WILSON , integendeel , kon
grootheid aan do gemeen le voorwerpen byzetten . CLAUDE, zyne eigen denkbeelden opleverende , was een Ca.
raat in de kunst ; getuige zy de Landing van IENEAS in
Italie. Hoe armzalig is bet tooneel! eene onderneeming,
ontbloot van beweeging - eenige weinige egte chepen, met eenige beelden, nicer gelykende naar Hollandche Matroozen to Londen aan wal lappende, dan vaartuig_n, geland met Krygslieden om bet Romeinsch gebit d
to grondvesten . WILSON, daarentegen, was, als 't ware,
een Hercules in de kurst . Wanneer bet onderwerp groot
was , bekleedde by bet , om zo to preeken , met een
donder ; getuigen Zyn CELADON en AMELIA, Zq n NIOsE, enz. Vergelykt men de werken deezer beide Kunlenaaren, die verheeldingskragt vorderden, bet is de
vergelyking tus chen l:erkte en zwakheid -- de vergelyking van de twee elendige landbeelden van JOHNSON
en HOWARD, in de St. Paulus Kerk, en de beelden van
eenen PRAXITELES. CLAUDE., met den wuord, was de
eenvoudige Land chaps-be chryver ; WILSON de Dichter,
die bet choone 'er van bezong .
Het is to bejammeren, dat WILSON en REYNOLDS, die
twee Aartskun tenaars, $roeders wat bet kunsivermogen
betre t , in cene zo verreaaande en berisplyke mate
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nayverig omtrent elkander zich aan lelden . Eene koelheid, aan veragting grenzende, vertoonde zich maar al to
dikwyls in beiden : kortom, zy konden elkander naauwlyks belee d bejegenen ; zo als hlykt uit bet volgende
geval . Op een maahyd van de Leden der Schilder-academie weidde Sir JOSHUA REYNOLDS (niet ontdekkende
dat WILSON naby hen was) uit in de verdien len van
GAINSnOROUGH, en betuigde onder andere, dat by de
eer te Land chaps-Schilder in Engeland was . WILSON
viel hierop in : „ Neen , GAINSOOROUGH is de eer te
„ Land chaps-Schilder in Engeland niet ; maar elk be„ voegd Kunstregter zal hem den eer len nourtrait .
„ Schilder noemen . " - Hetgeen zy beiden beweerden
was zo zeer ontbloot van opregtheid als waarheid ; clan
men moet te iens bekennen , dat GAINSBOROUGH zich
in eenen kunstkring bewoog, niet veel minder dan deeze beide, door dri t vervoerde, hem miskennende Kunstregters (*) .
WILSON overleedt in den Jaare 1782 .
(*) Van deezen beroemden Engel chen Schilder THOMAS
6ATNSBOROUGH hebben wy een Leevensrerigt gegeeven , in
onze Nieuwe 4lgem . Vaderl. Letteroe . V 1) . 2 St . bl . 65, enz .
UYZONDERHEDEN WEGENS DE KWAKERS IN NOORDAMERIKA . Door den Heer PETIT-RADEL, Arts .

ndien 'er een geloo zy in

leer lellingen , meest beter bevorderinge van bet geluk der men chen,
I't voegd
welk ieder lid der zamenleevmge handhaa t in die

wederkeerige a hanklykheid, waarin by ten algemeenen
beste zich moet bevinden , 't welk de eenvoudigheid
met de betragting der deugden verbindt, die men immer
meet bedoelen, wanneer men met zyns gelyken to doen
hee t, even zeer als wanneer men alleen aan zich zelven
reken chap van zyne daaden is ver chuldigd, 't is, ongetwy eld, bet geloo , welk de Kwakers by hunne eer le
opkomst beleeden, en waar van nog heden de zulken
onder hen belydenis doen , die aan hunne vroeg le in .
zettingen getrouw zyn geblee'Qen . Deeze waardige vereerers van de hoogte 11aje teit , zich meer toeleggende
o de be chouwing van haare magt, dan op den eerdienst,
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,dienst , met welken anderen meenden haare weldaaden
to moeton betaalen, telden , by hunne vereeniging ,
niets op prys, dan een rein geweeten en bet vlytig toeleggen op daaden van goedwilligheid . Van bier dat de
chitterende metaalen , wier nieuwe aanwinst bet bloed
van zoo veele lagto eren in de Nieuwe Waereld deed t
Broomen, hunne Vergaderplaatzen niet ver ierden . l'aereelen zag men 'er niet, in welke bet pen eel, de Natuur naabootzende, den praal eens hars en chimmigen
Godsdiensts vertoonde, welken eU a eeuw met eenige
voorvallen hadt vermeerderd , dikmaals ook met leugens , over welke de onkunde o bet belang naar goeddunken be chikte . Op uitgeleezen marmer vervaardigde
de beitel voor deeze gewyde plaatzen die be tudeerde houdingen niet , welke onze beeiden ver ieren , en
hen met alle de kieschheid , voor welke zy vatbaar
zyn, bezielende, bun bet leeven niet chynt to geeven ,
dan om in de ziel des aan chouwers denkbeelden to doen
ont laan , aan de gelegenheid kwalyk voegende . Volgens de voor tanders van cut geloove,waren deeze teinpels, met alle hunne ieraaden , minder bet huis eens
Gods, dan een tooneel van kwakzalvers, beter ge chikt
om de onkunde to misleiden, dan om tot den eerbied by
to draagen , welken ieder mensch aan bet Hoog te Weezen meet betoonen . Alle plegtigheden als nutteloos, zel
als belachelyk aanmerkende , hadden zy geene Leeraars,
geene Geestlykheid .
Wanneer zy godsdien tig vergaderd waren, rees elk geloovige , die den leevendmaakenden Geest van omhoog ontving , overeinde, bedagt
zich een oogenblik, en openbaarde aan anderen,'t geen
hem was ingeblaazen . Ea wanreer de overtuiging de
zulken kragtdaadig roerde, wier beginzel van gewaarwording ligtelyk in beweeging kon gebragt wordm, zag
men dikmaals, dat elk van hun, naar gelange van zyn
ge tel , de Vrouwen in 't byzonder , van tuiptrekkingen
bevangen wierden , van langer o korter duur , van
meerdere o mindere hevigheid. Dc naam van Kwakers o Beevers hee t bier van zynen ooi prong ontleend .
Dit Geloo , welk Duitschland tot wieg hadt, deedt
zich kennen en verkreeg nieuwe terkte to Londen en in
ver cheiden Steden van Engeland, en won aldaar veele
aanhangers , die , vervoigd wordende , omdat zy volitandig bleeven weigeren , aan de Engel che Geestlykheld
Q d 3
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heid Tienden to betaalen, PENN verzogten, 1, en to wil,
len aanneemen onder de €eenen, die hem na de Nieuwe
Waoreld moesten verzellen .
Vet beleid des Opperboo ds van de op to richtene Voll plantinge diende ten
binderpa*l voor bun verlangen .
Doch een ver tandig
vooruttzigt deedt hem in het aanzoek van een tweedui .
zendtal dier lieden bewilligen ; en dit berouwde hens
iliet , toen by onder die Gezinte alle de hulpmiddelet ;
aantro , welke zyn ontwerp moesten hegun tigen in de
landen, welke de Engeliche Regeering hem in eigendorn
!iadt a ge laan . Deere eer te Volksverhutzing wierdt wel .
haast gevolgd van eerie tweede, en poedig van meer andere ; die, hunne hulpmiddelen medebrengende, to gader met
de trengheid hunner grondbeginzelett, nevens eenige andere
in Engeland vervolgdeGodsdienitige A4nhangen, in de kosten droegen, die tot bet leggen van de eerie grond lagen
der Stad , welke zy zouden bewoon .-n , veretscht wierden, en die zy, met gemeene toetlemrning, de Stad der
Broeder - V rienden (Philade phia) noeriden. Zyn plan
beraamde PENN indiervoege, dat zich in bet midden .
punt de Eikenboom vertoonde , under welken by, met
de Wilden, het Koopverdrag van zyn grondgebied 'hadt
ge loten . Ik heb lien zeer zwaaren boom gezien ; by
ilaat in de Chesnut /ireet (Hazeltiooten - rraat) , voor een
burgerhuis , welks bewooner voor denzelven eerie gods.
dieniltge zorge draagt . Veel lerker, naar evenredigheid , was de toevloed der Kwakers na Philadelphia , ,
dan van alle andere Gezinten . De trengheid hunner
prondbeginzelen en zeden y , en hun inneemend karakter, bezbrgden hun de achting en vriend chap Van WILLIAM PENN en van alle zyne aanhangers ; 't welk ten
gevolge hadt , dat zy met een aantal ampten en bedie .
ntngen bekleed wierden, die in geene betere handen kon .
den vallen . Naadat deeze wyze Wetgee •ier eerie Con.
Ilitutie badt vastgetteld, volgens bet Oktrooi , hem vergund, en naadat de opkoomende Volkplanting dezelve
eenpaarig hadt aangenomen, vergenoegden zich de Kwakers, geene posten kunnende bekleeven , die eenen Eed
vorderden, met het wa :rneemen van de zulke , die op
de oe eoing van weldaadigheid betrekking hadden . Van
de Wetgeevende Veigadering wierden zy niet uitge loten ; dccch watlneer ottitrent bet een o ander belo te o
verzekering moest gedaan worden , vergenoeade men
zich met bun op hun woord to gelooven . De ongeioor-
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loorde vryheid van Godsdienstoe eninge, welke de Kwakers in de nieuwe Volkplanting genooten ; de voor poed,
welke alle hunne onderneemingen verzelde ; bet gun tig
gerugt, welk desivegen zich wyd en zyd ver preidde
dit alles deedt bun telkens nieuwe Volkplanters toevloeien, die niet legts Fenn ylvaiiie, maar ook de Staaten van Delaware, de Wesmust van Nieuw- .?er/ey en
de Provincie Nieutiv-Tork bevolkten . Koophandel is de
beer chende neiging der Kwakers . Doch vermits die
leevens tand geene gepaste hulpmiddelen vondt in een
nieuw land, alwaar alles van den grond o moest opge .
haald worden, wierden veelen van bun L`tndbouwers, een
groot aantal Molenaars, en nog meer, hunne oor pronklyke neigingen niet geheel kunnende vergeeten, Makelaars .
De Kwakers , door den geest van menschlievendheid
bewogen, die hen immer bezielde, waren de eertten, die
by het Moederland om een Wetboek aanhielden, 't welk
de dood l:ra e verminderde , zoo algemeen voordat de
Regeering bet be luit hadt genomen , een groot aantal
misdaadigen na Botany-Baai to zenden . Zints de erkentenis van de Ona hankelykheid van Amerika, wierden
zy in taat ge teld om hunne inzigten, ten then onzigte,
beter to volgen .
Hunne herhaalde aanzoeken Madden
eindelyk ten gevolge eene herziening van bet Lv lra elyk Wetboek, in bet Oktrooi vermeld, am PENN door
Koningin ANNA vergund. Niet weinig wierden zy hierin
geholpen door de beginzels , welke, in de opkoomende
Staaten, bet on chatbaar Werk Van BECCARIA, orntrent
deezen tyd in Europa in 't licht ver cheeven , deedt
ontwikkelen . Ten langen laat }e gelukte bet bun , de
dood lra e to doen bepaalen tot rnan lag , vrouwenkragt, brandtigting en verraad ;veel was dit in bet tegenwoordig tydperk . Ongevoelig gingen zy ver3ter, indiervoege dat zy de Wetgeevende magt overhaalden tot bet
maaken van eene nieuwe verbetering in bet Lytlra elyk
Wetboek, by eene Akte van den vy den April des jaars
1790, welke de eer le lra len a cha te, en dezeive door
openbaaren arbeid, geldboeten en gevangenis deedt vervangen . Eene vierjaarige ondervinding was genoeg om
de honge Regeermg van den goeden uit lag deezer veranderinge dermaate to overtuigen , dat zy, z .zn {er den
aloop des tydperks, door de Wet betemd, o to wagten,
in de niaand April des jaars 1794 cene Akte uitga , die
de d :)od tra e over alle misdaaden a ciia :e , uitgezonQ q 4
derd
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derd de misdaad van voorbedagten man lag , door
middel van vergi o andeizins geda%n .
Niet to vergelyken zyn de Volksverhuizingen in de
Noordlyke Volkplantingen, in de Vereenigde Staaten van
Noord-Amerika, wat bet oogmerk aangaat, met die op
onze (Fran che) Eilanden , in de Ooster che Volkplantingen en in de Oost-Indien plats hebben . Hebzucht
viert den Europeaan na de laatstgenoemde oorden ;
by zet 'er voet aan land, voorzien van geringen eigendom , o van brieven van aanbeveelinge , welke hem
tot zyne eerite vestiginge dienen . Indien by wys zy
en van elders . pulp ontvange, krygt by, binnen korten
tyd , middelen in handen, die hem tot een ryklyk, zomtyds tot een chitterend oi tuin , den •weg kunnen baanen . Berooidheid, daarentegen, mangel aan bluedverwan .
ten, volilagene onbekwaamheid om in eenigerlei werk
gelukkig to kunnen laagen, noodzaaken de anderen, om
aan allerlei voor lagen, die hun gedaan worden, bet oor
to leenen, mids men voora den dringenden eisch des
bongers in hsn voldoe. Van her dat, jaar op jaar, Amerikaan che en Holland che Kapiteinen een goed aantal
deezer ongelukkigen uit Zeeland, Holland, Schotland en
Ierland a haalen, en na de voornaam te havens der Vereenigde Staaten overvoeren, alwaar de landzaaten de 'zulken,
die bun best voegen, in kunnen dienst verbinden . Met
tilzwygen gaan wy voorby bet ondeizoek, welk omtrent
de vrouwelylze exe ge chiedt, 't welk niet kan nalaaten
de eerbaarheid to kwetzen, wanneer--bet re verre wordt
uitge trekt . Men luit den koop met den Kapitein, die
ze veilt, eveneens gelyk een Negerhandelaar aan eenen
Volkplanter een bewooner van Mozambique o van de
Kust van Aiigola verkoopt . De voorwaarden worden in
ge chri t ge teld by eenen Alderman , die den tyd bepaalt, welken de elendeling by den geenen . .die hem
neemt, moet vertoeven, als mede waar toe deeze zich
omtrent den eeriten verbindr . De Kapitein onrvangt den
bedongenen prys voor vragt en kost van den man o de
vrouw , welke by aan boord hadt genomen . .. Al deeze
toevoer van rampzaligen voorziet de groote Steden van
mannelyke en vrouwelyke dienstboden, die de losbandigheid in de huizen overbrengen o verrnenigvuldigen,
o zich ten platten lande ver preiden : Zy neemen dienst
by bouw- o akkerlieden , en vullen alzo bet mangel
tan, door de jaarlyk che ter te aan ziehten o andete
tue-
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toevalien veroorzaakt , die, meet dan elders , den grond
van Noord-Amerika ontvolken .
De eei l:en waren de Kwakers, die tegen de misbruiken van zulk eenen handel de temme verhieven .
Doch de Regeering , de noodzaaklykheid gevoelende ,
om, door alle mogelyke middelen, een land to bevoiken,
welk dag aan dag kaaler wierdt , was doo voor alle
hunne vertoogen . Al wat zy konden verw,:rven , was,
dat de kooper zich verpligtte, de zulken, die zich aldus voor eere7 tyd aan zyn
en dienst verboncien, to leeren leezen en ichryven ; en ten deezen opzigte haciden
de verhondenen geene beter voor piaaken dan de Kwa
hers , om . in gevalle van ge chil , hunne za.+k to b-pteiten . De geest van orde ; de naauwkeurirheid en de
eerlykheid, kenbaar gewor , en in alles wat bet belluur
van armengelden betrc t , de Kwakers boven but hers
van andere godsdierstgez'nten ten alien tyde hebhcnde
doen uitmunten , was zulks eene voldoende reden , otn
bunner zorge toe to vertrouwen bet be tuur van Hospitaahn , Verbeterhuizen , Gevangenis en en andere plaat .
zen, alwaar de elendeling, tot heelinge van zyne (marten, den heilzaamen baizetn der vertroostinge wagt . In
't laatst van den Jaare 1793, wanneer de geese koorts,
alle haare woede to Philadelphia uitoe enende , van de
!cranken alle de zulken vcrwyderde, die hun eenige
pulp zouden hebben kunnen toebrengen , wanneer elk
een, legts voor zich zelven zorgende, de Stad verliet,
zyne bloedverwanten en vrierden aan hun rampzalig lot
overlaatende, deelden de Kwvakers, menschlievender dan
de anderen , in het ali,erneen gevaar . De Regeering,
bet aanleggen van Baraakcn , aan den oever van de
Schuylchill , buiten de Stk,l, bevolen hebbende, om de
toev'cetende kranken aldaar to ortvangen, waren deeze
hunne hulp- en redmiddelen eenigiyk ver chuldigd aan
de ge tadige oppas inuen der 13ruederen , die hen van
alles verzorgden , aan hunnen toe tand voegende .
M iar indien de Kwakers dus ter hulpbetooninge
dicnstvaardig zyn jegens de zulken, die in godsdien ige
begrippen van bun ver chillen , is bet to denken, dat
de zel de geest nog meer lien zal bezielen omtrent leden
van Funne eigen gezinte . En in de daad, mien bieden
elkanaer over en weder byttandl ; en tot hunnen ]o
mag gezegd word°n , dat men zeldcn eenigen van bun
d : aattgega n~ verbit teris en ziet chenden . Zy leenen
eikander geld tot eene m :-ttige rente, en hou len aldus
Q q 5
d°
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de zulken taande, die in bet geval zyn zouden van
eene bankhreuk to maaken , o door itil tand van betas .
linge hunne Gezinte to chandvlekken . Intus chen hee t
men BARCLAY, Voorzitter van de Bank der Vereenigde
Stamen, in den Jaare 1797, eene bankhreuk zien maaken van m-emaalhonderduuizend dollars
; doch dit to
kortkoo :nende wierdt poedig door de Broeders aangevuld, en bet Genoot chap leedt des geene chande.
Meer dan men zich kan verbeelden nadeelig was
de oorlog , die aan
nerika de vryheid bezorgde ,
voor de grondbeginzelen der Kwakers . Dezelve dtedt
cene cheuring onder de broeder chap ont taan, tus chen
de geenen, die zich vasthielden aan bet oude geloo , en
de zodanigen , die van hetzelve waren a geweeken, 't
zy door ver lapping in den Eerdienst , 't zy door bet
aanneemen van poster in bet Leger : iets, 't welk tegen de trengheid hunner grondbeginzelen aanioopt . Van
bier dat zy , in onder cheiding van de overigen , Vrys
Kwakers genoemd wierden . Hunne kleeding is een weinig lerlyker ; hun kapzel is meet in den hedendaagchen maak ; zy hebben knoopen op hunne klederen,
zomtyds zel van metaal ; zy ver chynen in de chouw .
burgen en in openbaare gezel chappen , bezoeken de
vergaderplaatzen der andere Broederen niet, o indien
zy bet doen , worden zy als vreemdelingen aangemerkt , en ter bywooninge van de maandlyk che zamenkomten nit uitgenodigd . De grondbeginzels der
Kwakers brengen mede , zich nimmer met den oor .
log to bemoeien , en, order welk voorwendzel ook ,
geene wapens to voeren. Zel weigeren zy geld to geeven , welk van bun ter dier zaake zou kunnen worden a gevorderd . Nogthans wanneer zy daar toe genoodzaakt wordende , de omme, op welke zy gechat zyn, bun wordt aangekondigd , luidt hun eerlte
antwoord , dat zy bet niet zullen geeven . Doch ge .
lyk zy Dog niet zo vast op hun tuk taan als onze
vroegtte Martelaars , leggen zy op de ta el eene grooter omme , dan van hun geeischt was ; den geidhe er tevens to - gemoet voerende : „ Nooit geeven
„ wy lets tot den oorlog ; doch naardien gy de terk .
„ te zyt , bunt gy neemen zo veel gy wilt ." Door
deezen maatregel rnaaken zy geene inbreuk np hunne
leer tellingen, en voldoen aan din wench der Regeetinge .
(Het everige in ons volgend Stu 1, e .)

l

UIT-

VITTREKZEL EENER REIZE ROIWDSOP4 .OE WEP ELT) . 575

UITTREKZEL EENER REIZE it'E3NDSOM DE WERELD,
IN DE JAAREN MDCCLXXXV, MI)CCLXXXVI,
MDCCLXXXVII EN MDCCLXXXVIII, DOOR
J . F. G . DE LA PeROUSE . UITGEGEEVEN
VOLGENS LESLUIT DER NATIONAALE
VERGADERING VAN DEN 22 VAN
4RASMAAND 1791', DOOR M . L.
A . MILLET-MUREAU .

(Vervolg van bl. 540 .)

D

e Bous ole en il/lrolabe zeilden van Manilla o op
den 9 van Grasmaand 1787. Bet Eiland Forrro a
voorby vaarende , zagen zy &ne Chince che Vloot ,
bemand met Krygsvolk , gezonden tegen de Fbrrno aa .
nen, die hunne onderwerping aan de Chinee en verbroo .

ken hadden .
Eenige Canoes vervoegden zich den 5 van Bloeimaand aan de Schepen , komende van een Eiland
welk PC"ROUSE veronder telt, chat, op de Kaart van Vader GAUaIL, Kurni genaamd wordt . Hy wenschte wel
op hetzelve to hebben kurmen;• landen ; het hadt net
meer dan drie o vier mylen in den omtrek ; doch de
Itroomen zetten hem zo verre lywaards a , dat by dit
ontwerp moegt laaten vaaren .
Ver cheide kleine Eilanden "eren de Schepen voorby, en hadden nevelagtig wedr tot den 2I ten , toen zy
bet Eiland Quilpaert zagen op 33" 14/ N . Breedte,
Bet voorkomen deezes Eilands, .was uitlokkend ; doch
zy konden 'er geen ander dan legts een gezigt van
verre van bekomen .
Op den 2S van Bloeima' .nd zagen zy een gedeelte
van de Westkust van ja an, en voeren door de traat
van Corea . Zy zeilden digtst by bet vasteland been,
en konden de huizen en iteden 'op den oever zien . Op
den top van eenige bergen ontdekten zy Vestingwerken , Diet on elyk aan Europi che Forten , welke zy
gisten aangelegd to weezen ter. ,verdeediging tegen de
Den 29tlen voeren de Schepen voorby
een Eiland , omtrent twinr ;g Wylen van de kust van
Corea o gelegen , weinig; meer dan drie mylen in den
ouitrek haale,nde . De wind Z . Z . 0 . loopende, tluurde
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de reROUSE Oostwaards aan na de kust van Yapan . -~
Op den 6 van Zomermaand zagen zy een gedeelte van
de Yapan che kust . welke renousE veronder telde Kaap
Noto to weezen . Naa de Lengte en Breedte van deeze
Kaap bepaald to hebben, hielden zy na de Tartaar che
kust . Zy kwamen op . de kust van Chineesch Tartaryen
op om treeks 42°; Noorder Breedte. Noordwaards aanhoudende langs eene groote uitge trektheid van die kust,
ontdekten zy geene Inwoonders ; zy zagen alleen Beeren en Hertebeesten, gerust langs lrand gaande . Op
ver cheide deelen van deeze kust , waar zy aan land
gingen, ontdekten zy tekens, welke uitweezen, dat 'er
onlangs men chen geweest waren .
Noordwaards aan levenende bevonden zy zich in een
Kanaal, gevormd door de Tartaar che kust aan de eene,
en door bet Eiland Segalieti aan de andere zyde . Op
deeze kusten vingen zy visch in overvloed , bovenal
Kabbeljaauw en Salm . Eindelyk landden zy in eene
Baay op het Eiland Segalien, waarvan wy thans, en
van de ontmoetingen aldaar , een breeder ver lag moeten geeven .
Op den 12 van Hooimaand , in den avond, de zuidewind ophoudende , naderde ik bet Land , en liet bet
anker op veertien vadetnen vallen , in een modder- en
zandgrond , twee mylen van een kleine kreek , waarin
een rivier uit troomde .
De Heer DE LANGLE, die een uur vddr my Bean .
kerd was, kwam onmiddelyk by my aan boord ; by
hadt reeds zyn groote en kleine booten uitgezet , en
deedt my den voor lag om v6Jr den avond aan land to
gaan, om 'er kund chap van op to doen, en to bezien
o 'er hoope was om eenig onderrigt van de Inwoonderen to krygen . Door behulp onzer verrekykeren hadden wy eenige Hutten en twee Eilanders ontdekt, die
ons toe cheenen na de bos chen to vlugten . Ik lemde
in bet plan van den Heer DE LANGLE , en verzogt
hem, dat by den Heer >souriN en den Abt MONGES met
zich zou neemen . Nat •d at bet Schip in orde gebragt
was en de zeilen opgebonden waren, bemande ik myn
panas, on-ier bevel van den Heer DE CLONARD, gevolgd door de Heeren DuCEde , PREVOST en c oL1.i r
.NoN , hun bcveelende zich to vervoegen by den
Heer DE LANGLE , die reeds in de Baay gland was .
De twee eenige kleine huizen aan deeze Baay vonden
zy
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zy verlaaten ; doch zeker zeer korten tyd geleden : want
bet vuur brandde nog . Niets van bet huisraad was
weggenomen ; 'er was ook een nest met jongz honden,
wier oogen no- digt waren ; en de moeder, welke zy
in bet bosch hoorden bla en , deedt hun veronder }ellen,
dat de Bewoonders zich op geenen grooten a tand beDe Heer DE LANGLE lag 'er bylen, vervonden .
cheide yzeren werktuigen , glazen koraalen , en met
een woord alles neder, 't geen by dagt nuttig en aangenaam voor deeze Eilanders to zullen weezen ; verze .
kerd, dat de Inwoonders , naa zyn vertrek na boord,
derwaards zouden wederkeeren , en dat onze ge chenken
bun zouden overtuigen , dat wy geene vyanden waren .
Ten zel den tyde hadt by een gedeelte des cheepsvolks aan bet vis chen gezet, en in twee werpen met
bet groote net hidden zy neder Salmen gevangen , dan
noodig waren om bet cheepsvolk meer dan een week
lang to voeden .
Op bet oogenblik dat by gereed tondt om weder na
boord to keeren , zag by zeven man uit een canoe aan
land tappen , die in geenen deele wegens ons aantal
vervaard cheenen . Zy haalden hun vaartuig op bet
irand, en gingen op matten in 't midden onzer matroozen nederzitten , met eene houding , welke gerustheid
aanduidde ; dit boezemde ons een gun tig denkbeeld
van die Eilanderen in . Onder deeze zeven waren twee
oude mannen met lange witte baarden, gekleed in eene
to e van boombast gemaakt , zeer gelykende op de
kleederen to Madagascar. Twee van deeze zeven Eilanders hadden een oort van blaauw Nankin-linneu
aan, en de gedaante van de kleeding vcr childe weinig
van die der Chit ee cn : de anderen hadden legts een
langen rok aan, alleen vastgemaakt met een gordel en
eenige kleine knoopjes ; zy hadden geen broeken aan .
Hun hoo d was ongedekt ; alleen hadden twee o drie
hunner een band van een beerenhuid om 't hoo d ge laa .
gen ; de kruin des hoo ds en de baarden waren ge chooren ; al bet hair agterwaards hangende hadt de lengte
van tien o twaal duimen , doch was np eene geheel
andere wyze dan dat der Chince eu ge chooren , die alleen een ronde kui laaten , welke zy Pent ec noemen .
Allen hadden zy laarzen aan , gemaakt van Zeeh,onden .
vellen, met een voetzool naar de wyze der Chinee en,
vry kun tig gemaakt . Hugne wapens be tondQn uit boogen 9
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gen , picken , en pylell met yzeren punteih -- b e
oudlte deezer Eilanderen, aan welken de anderen veel
ontzags beweezen , hadt zeer zwakke oogen , en droeg
rondsom zyn hoo d een cherm , om dezelve tegen de
beiheid des lichts to be chutten . De houding deezer
Eilanderen was de tig , edel , en zeer tre ende . De
Beer DE LANGLE boodt bun bet over chot aan van
betgeen by na land medegenomen hadt, en ga but*
door tekenen to k_nnen , dat by, van wegen den vallenden avond , weder na boord moest ; maar dat by
hun zeer gaarne 's anderen daags op deeze zel de plaats
zou ontmoeten , om hun nieuwe ge chenken to doen,
Zy gaven, van hunnen kant , door tekenen to ver taan,
dat zy daarom treeks gin ;;en laapen, en dat zy op den
be tem :?en tyd zouden wederkomen .
Wy veronder telden in 't algemeen, dat deeze lieden
de eigenaars warcn van een pakbuis met visch, 't well
wy gevond~n hadden aan den oever van eene kleine
rivier , op laaken taande , vier o vy voeten boven
den grond verheeven . De Heer DE LANGLE 9 't zelve
bezigitgende, betoonde 't zel de ontzag voor de eigendommen , als by in de verlaatene butten hadt doen
blyken. Fly vondt in dit pakhuis gedroogde en gerook .
to Saim en Haring , en vaten gevuld met Vischtraan,
ook Salmvellen zo dun als pergament . De voorraadverzameling was zeker to grout voor bet onderhoud
van een Gezin ; en by oordeelde, dat deeze lieden in
die onder cheide artykelen handel dreeven . Het was
's avonds omtrent el uuren, eer de booten weder aan
de chepen kwamen ; en bet ver lag , my gegeeven ,
wekte myne nieuwsgierigheid ten lerkilen op.
Met ongeduld wagtte ik op bet aanbreeken van lets
dageraad, en beyond my met de groote boot en bark
aan land, eer de zon opgegaan was . De Eilanders kwa .
men kort daarop aan de kreek . Zy naderden ons uit
bet Noorden, waar wy ook vermeend hadden, dat bun
Dorp gelegen was . Welhaast werden zy gevolgd door
een tweed- Canoe, en wy telden twee-en-twintig inwoonders . Onder dit getal bevonden zich de eigenaars
der hutten, waarin de goederen, door den Heer DE
LANGLE agtergelaaten , vertrouwen hadden ingeboezemd : geen den enkele Vruuw liet zich zien ; en wy
hadden alle reden om to verorder tellen, dat de Mannnen zeer jalours waxen . Wy hoorden in de bos chen
de
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de honden bla en ., en naar alle waar chynlykheid bleeven deeze dieren by de Vrouwen . Onze pagers wil .
den derwaards gaan ; doch de Eilanders deeden , op
hunne wyze, de ernttig te verklaaringen to gen bet voorneemen om to trekken na de plaats, vanwaar bet gebla
der honden kwam . Ten oogmerk hebbende hun eenige
gewigtige vraagen to doen, en hun vertrouwen willende
inboezemen , ga ik bevel om hun in geen geval tegen
to preeken .
De Fleer DE LANGLE, vergezeld door de voornaam .
te zyner O icieren, kwam zeer kort naa my aan land,
en v66r ons onderhoud met de Eilanderen werden al .
lerlei oort van ge chenken uitgedeeld . Zy cheenen
alleen waarde to hegten zan dingen , die nuttig waren.
Yzer en tu e tot kleeding waardeerden zy boven alles
zy kenden de Metaalen zo wel als wy ; zy lelden Zilver boven Kooper , en Kooper boven Yzer, enz . Zy
waren zeer arm ; legts drie o vier hunner hadden
Zilveren Oorringen , vercierd met blaauwe glazen ko .
raalen, volkomen gelyk aan die ik gevonden had in de
Gra tede in de Baay van Ternai , en door my voor
armbanden gehouden . De andere kleine cieraaden waren van Kooper, gelyk aan die in de gemelde Begraa plaatze . Hunne pypen en taalen om vuur mede to
laan cheenen van Cht,ieesch o Yapanrch maakzel .
Met de hand na 't Westen wyzende, gaven zy ons to
ver taan, dat bet blaauw Nankin, waarmede zy gekleed
gingen , de koraalen en de vuurttaalen , uit bet Land
der Manichou Tartaaren kwamen , en zy praken
then naam volkomen op dezel de wyze uit als wy.
Vervolgens waarneemende, dat elk onzer een pen en
papier in de hand hadt , om een woordenlyst van
hunne taal to maaken, gisten zy ons oogmerk : zy voorkwamen onze vraagen ; uit eigene beweeging ondercheide voorwerpen toonende , met byvoeging van de
benaaming daar to lande : zy hadden daarentboven de
belee dheid om die benaamingen vier o vy maalen to
herhaalen, tot zy zich verzekerd hielden , dat wy de
uit praak wel begreepen hadden .
De vaardigheid,
waarmede zy onze mooning gisten, deedt my vetunderitellen , dat de Schry kunst by bun bekend was ; en
een van deeze Eilandercn, gelyk ivy vervolgens zullen
zien, maakte voor ons cane a tekening van bet land, en
bieldt bet penceel op dezel de w}ze als de Chinee en.
Bet
RONDSOM DL WVEttELD+.

t3ITTREhZEL EENER ItErzE
58 .)
Her bleek dat zy zeer op onze bylen en to en geiteld war en , en zy chroomden Diet oin dezelve van
ons to verzoeken ; dock zy betonden zich zeer omzigtig om Diets to neemen , dan 't geen bun daadlyk gegeeven was . Het was openbaar,, dat hunne denkbeelden van dievery volkomen met de onze zamentl'emden,
en ik zou Diet ge chroomd hebben hun de bewaaring
onzer goederen toe to vertrouwen . Hurne oplettend .
heid ten deezen aanzicne ging zo verre , dat zy geen
een enkele namen van de Salmen , door ons gevangen ,
choon ze by duizenden op den oever ver preid lagen ;
want onze vis chery was andermaal zeer gelukkig ge .
ilaagd : wy moesten hun by herhaaling , als 't ware,
dwingen , Um 'er zo veele van to neemen als bun behaagde .
In 't einde waren wy zo gelukkig , dat wy hun deeden begrypen, hoe wy wenschten hun Land to be chryven, alsmede dat der Manzchow . Een der oude lieden
rees toen op, en trok met zyn tok de kust van Tar .
zaryen ten Westen , loopende ten naastenby Noord en
Zuiden . Ten Oosten , daar tegen over , en in dezel de
rigting , vertoonde , by ons hun eigen Eiland , en zyne
hand op zyn borst leggende, ga by daarmede to kennen, zyn eigen land a getekend to hebben : by hadt een
Straat opengelaaten tus chen zyn Eiland en Tartaryen ;
en zich na onze Schepen wendende , die van bet trand
konden gezien worden , ga by met een trek to veraan , dat zy 'er in mogten vaaren . Ten Zuiden van
dit Eiland beeldde by een ander a ; en te ens een
tus chen beiden loopende Straat tekenende , ga by to
kennen, dat onze Schepen ook daar konden zeilen .
De chranderheid van deezen Eilander in bet gis en
onzer verlangde kundigheden was zeer groot, maar Dog
minder dan die van eenen anderen Eilander , naar bet
voorkomen dertig jaaren oud . Deeze , ziende dat de
iguuren in bet zany getrokken verlooren gingen , nam
een tuk papier en een onzer potlooden ; op dit papier
tekende by zyn eigen Liland, 't welk by Tchoka noemde : door een treek met de pen duidde by aan de kleine Rivier, op welker oever wy ODs bevonden, en plaatRe dezelve op twee derden van bet Eiland , van bet
Iloorden na bet Zuiden . Vervolgens maakte by eene tekening van bet Mautchou - land , laatende, gelyk de oude
man gedaan hadt, een Strut aan bet beneden-erode, en,
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tot onze groote verwondering , voegde by daar nevens
de Rivier Segalien, welker naam deeze Eilanders eveneetis als wy uit praken ; by plaatite den mond diet Riviere een weinig ten Zuiden de Noordpunt van bet
Eiland , en zeven tippen met de tekenpen maakende,
duidde by daarinede aan , hoe veele dagen een Canoe
to beteeden hadt, om van de plaats, waar wy ons
onthielden, tot den tnond van de Rivier Segalien to
vaaren . Dan dewyl de Canoes van dit Volk z ch nooit
verder dan een pi tool chot van de kust verwyderen ,
steeds de bogten van de kreekcn volgende, mogen wy
veronder lellen , dat zy weinig meer dan negen mylen
op d nen dag aleggen , alles in een rechte lyn genomen . Naardemaal de kust gedoogt dat zy allerwegen
kunnen landen , maaken zy daarvan gebruik om hunne
pyzen to kooken, hunnen maaltyd to doen, en, naar alle
waar chynlykheid, laapen zy menigmaal aan trand. In
gevolge hiervan gisten wy onzen a tand van bet uitertle des Eilands op ten meesten drie-en • zestig mylen .
Die zel de chrandere Eilander herhaalde,'t geen ons
to vooren verteld was , dat zy bet Nankins linnen en andere Koopwaaren kreegen door hunne gemeen chap met
bet Volk, 't welk de oevers van de Rivier Segalien
bewoont . Met eenige itreepen duidde by aan, hoe veele
dagen 'er noodig waren, voor eene Canoe, om die Rtvier op to vaaren tot de plaats , waar zy hunnen koopbandel dreeven . Alle andere Eilanders, hier vergaderd,
waren getqigen van dit onderhoud , en gaven door
bunne gebaaren hunne goedkeuring to verttaan van 't
geen hun Landgenoot ons mededeelde .
Vervolgens verlangden wy to weeten, o deeze Straat
vry breed ware : wy deeden wat wy konden om hem
ons denkbeeld to doen begrypen ; welhaast begreep by
't zelve , en zyne beide handen evenwydig van elkander recht tandig zettende op twee o drie duimen a ilands , ga by ons to verttaan , dat by daarmede uitdrukte de breedte van de kleine Rivier, aan welke wy
ons versch water innamen : voorts preidde by zyne
lianden wyder van elkander , aanduidende, dat die tuschenwydte de breedte was van de Rivier Segalien ;
en dezelve nog veel wyder vaneen zettende , ga by
daarmede to vet taan de breedte van de Straat, welke
Tartaryen van zyn Land cheidde .
De diepte des
waters wilden wy desgelyks weeten : wy namen deezen
M ENG. ISOQ. NO. 13 .
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Eilander na den kant der Riviere , van welke wy
legts Lien chreden o waren , en taken 'er een pick
overeinde in ; by cheen onze meening to vatten , en
zyn eene hand vy o zes duimen boven de andere
plaatzende , verondertlelden wy , dat by in diervoege
ons de diepte van de Rivier Segalien to kennen ga ,
en vervolgens zyne armen zo wyd mogelyk uit preidende, diende zulks om de diepte van de Straat to vertaan to geeven . - 'Er blee voor ons nog overig, verz°kering to bekomen, o by daardoor veritondt de vol .
trekte o betrekkelyke diepten : want, volgens de eer te
veronderitelling, zou deeze Straat ilegts de diepte van
een vadem gehad hebben , en dit Volk, wier Canoes
nooit aan onze Schepen gekomen waren, mogt denken,
dat Brie o vier voeten waters genoegzaam voor dezelve
waren, door zy legts drie o vier duimen voor hunne
Canoes noodig hadden ; maar omtrent dit ituk was het onmogelyk verdere opheldering to bekomen .
De Heer Dr. LANGLE dagt , nevens my , dat bet in
alien gevalle van bet groot te aanbelang was, to ontdekken , o ret Eiland , 't welk wy langs gezeild hadden,
bet Eiland ware, aan 't welk de Aardryksbe chryvers
den naam van Segalien-Eiland gegeeven hadden , zoo'
der de uitge trektheid van hetzelve ten Zuider to vermoeden . Ik ga bevel, dat onze twee Fregatten gereedheid zouden riaaken om den volgenden dag to zeilen .
De Baay , in welke wy ten anker lagen , gaven wy
den naam van Baie de Langle, naar den naam des Capiteins, die dezelve bet eerst ontdekte, en 't eerst aan
den oever landde.
Wy be tenlden bet overta van den dag om bet Eiland to bezoeken, en bet Volk daarop woonende. Zints
ons vertrek uit Frankryk hadden wy geen Volk aangetro en, 't welk meer onze nieuwsgierigheid trok, en ter•
ker onze bewondering opwekte .,Wy wisten, dat de talryk le Volken, en mis chieh die, welke bet vroegst bechaa d waren, de landttreeken bewoonden, die aan dee .
ze Eilanden grenzen ; doch bet blykt niet , dat zy dezelve .noit vermeesterden : 'er deeden zicb ook geene
voorwerpen op , om hunne begeerte gaande to maaken
en bet hep zeer aan tegen onze denkbeelden, onder een
Volk nit Vis chers en Jaagers be taande , en die geen
vee hoeden, noch aardvrugten teelen, zeden aan to tre en, over 't algemeen de tiger en belee der, en een verstand,
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land, mis chien uitge trekter , dan by eenig Volk van
De kundigheden der best onderrigte Klas .
en van Volk in Europa maaken hun, in alle opzigten,
zeer verre uit teekende boven deeze een-en-twintig Ealanders , met welken wy een onderhoud hadden aan de
Bate de Langle ; maar onder bet Volk van dit Eiland is
de kundigheid veel algemeener ver preid, ,dan onder de
laagere Volksklasien in Europa : alien, hoo d voor 1.7oo d,
chynen zy daar dezel de opvoeding ontvamgen to h ebben . la tegenover telling vat} de tomme bewondering
der Indiaanen van Port de Fran ais, werd de aandagt
der Inwoonderen van Baie de
angle getrokken door
onze kuntlen en bewerkte to ten : zy keerden de laatstgemelde om en om ; zy praken daarover met elkander,
en poogden de wyze, op welke zy vervaardigd waxen,
to ontdekken . Zy hadden kennis aan de W~vers poel.
Ik nam vandaar mede een Wee getouw, waarop zy lip .
nen vervaardigden, volkomen gelyk aan bet onze ; behalven dat de draaden be tonden uit bast van den Willigen .
boom, welke zeer algemeen op hun Eiland groeit, en
my toe cheen zeer weinig van then in F, rankryk to verchillen . Schoon zy den grond niet bearbeiden, weeten
zy, met veel beleids, de eigene voortbrengzels van den
grond ten gebruike to bekeeren . Wy vonden in hunne hut .
ten een groote menigte wortelen van een ort van Lelie,
by onze Kruidkundigen bekend onder den naam van de
Geele Lelie o Saranne van Kamt chatka . Zy droogen
dezelve tot hunnen winter-voorraad . Zy hadden desgelyks een o~'ervloed van Look en Angelica-Wortelen ;
Planters, welke nan de kanten der bos chen groeijen .
Ons kort verbiy liet ons niet toe, to ontdekken, o ,
deeze Eilanders eenigen Regeeringsvorm hebben ; des.
wegen kunnen wy alleen gis en ; doch bet was zeer
blykbaar , dat zy voor de Ouden groot ontzag .betoonden, en dat hunne zeden zeer zagt waren : .zeker, indien
bet Herdervolk geweest ware, en zy groote kudden vees
geweid hadden, zou ik geene andere denkbeelden hebben kunnen vormen van de zeden der Aartsvaderen . Zy
zyn, in 't aigemeen, welgemaakt, terk van ge teltenise, zeer bevallig van houding, en zwaar gebaard ; hunne
gettalte is kort ; ik zag niemand onder hun, die meet
dan vy voeten en vy duimen haalde ; veelen waren be,
neden de vy voeten. Zy ttonden onze tekenaars toe, hun
R r 2
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o to beelden ; maai bet- verzoek van den Heer ROLLIN,
onzen Chirurgyn, die de •m aat wilde neemen van ondert heide a meetingen hunner lichaanien , weigerden zy .
Mis chien verbeeldden zy zich, dat dit eene toverkunll: ge bewerking was : want de reizigers weeten, dat dit
denkbeeld van betovering zeer wyd heerscht in China
en Tartaryen ; alsmede ; dat ver cheide Mis ionaris en
daar voor de geregtsbanken gebragt zyn, be chuldigd
van Tovenaars to weezen, omdat zy, by bet toedienen
van den Doop, de handen op 't hoo d der kinderen lagen. Deeze weigering , alsmede bet onttrekken der
Vrouwen aan ons oog, is bet eenige, 't welk wy ten
hunnen laste hebben.
Wy houden ons ten vollen verzekerd, dat de Be .
woonders van dit Eiland een welgeregelde Volksmaatchappy uitmaaken ; maar zo arm , dat zy voor langen
tyd niets to vreezen hebben van de eerzugt der overwinnaaren, o de chraapzugt der Kooplieden : een weinig Traan en gedroogde Visch zyn de eenige Artykels
van uitvoer. Wy konden niet meer dan twee Martervellen
to koop krygen ; wy zagen Beeren- en Zeehonden-huiden tot kleederen ge needen, doch in geringe hoeveelheid : de Pelteryen van dit Eiland hebben voor den
handel niets to beduiden .
Op bet trand vonden wy
kleine ronde tukjes kool , maar Been brokje , 't welk
eenig blyk droeg, Goud, Yzer o Koper in zich te bevatten . Ik bel over om to denken, dat in hunne bergen geen Yzer- o Kopermynen gevonden worden . Het
geheel gewigt van de zilveren cieraaden deezer een-entwintig Eilanderen zal geen twee oncen bedraagen heb .
ben . Kene Medaille, hangende aan een zilveren kettingje, welke ik om den hals van een oud man ping, die
mg de voornaam te o bet hoo d deezer Eilanderen toe •
een, was in hunne oogen cen tuk van on chatbaare
waardye . Elk deezer Inwoonderen droeg een breeden
ring aan den duim, gemaakt van yvoir,' hoorn o lood.
Zy laaten hunne nagels groeijen op de wyze der Chinee en ; zy groeten gelyk dit Volk, met to knielen, en
zich voorover op den grond neder to werpen ; bun nederzitten op matten is ook gelyk aan dat der Chineeen ; ook eeten zy gelyk deezen met kleine tokjes. Indten zy met de Tartaaren en Chinee en een zel den oorprong hebben, moet hunne cheidiog van die Volken
zeer
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aeer langen tyd geleden zyn , dewyl zy in per oonlyke
gei}alte daarop geheel niet, en in hunne gebruiken
weinig gelyken .
De Chinee en , die zich by ons aan boord bevonden,
ver tonden geen enkel woord van de taal deezer Eilanderen ; maar zy begreepen volkomen die van twee Mantchou Tartaaren , die , veertien dagen o due weeken
geleden , van bet vasteland op dit Eiland gekomen wa .
ren , waar chynlyk om eenigen voorraad van visch op
to doen . -- Wy tro en hun eerst in den namiddag
a an . Zy praken tertond met een onzer Chinee en, die
den Tartaar ten vollen begreep. Zy gaven hem joist
dezel de berigten van de Aardrykskundige ge teltenis e
des lands, veranderende alleen de Naamen, dewyl , naar
.alle waar chynlykheid , dezelve in . elke taal hunne byzondere hadden . De kleederen deezer Tartaaren waren
van grys Nankin, gelyk aan die der Straatdraageren van
Macao. Hunne hoeden waren van boombast, en gepunt ;
zy droegen den hairlok o
Pent ec op de wyze der
Chinee en ; bun voorkomen en zeden waren in geenen
deele zo aangenaam als die der Eilanderen. Zy onder .
rigtten ons, dat zy agt dagen reizens opwaards de RIvier Sega'lien woonden .
Alle deeze verhaalen, gevoegd by hetgeen wy op de
kust van Tartaryen gezien hadden, welke wy op eenen
zo korten a land voorby gezeild waren , deeden ons
dent en, dat de Zeektisten van dat gedeelte van A ia, van
den 42 Graad a£, o de grens cheiding van Corea, zo v er.
re als de Rivier Segalien, zeer chaars bewoond waren ;
dat mis chien onoverklimbaare bergen die Zeekust van
bet overige van Tartaryen a cheiden , en dezelve alleen
ter Zee to naderen is, en door bet opvaaren der Rivieren, choon wy gees deezer ontdekten van eenige aanmerkelyke grootte (*) .
De hutten deezer Eilanderen zYn met kunde gebouwd ;
alle voorzorge tegen de koude is in den aanleg gedraagen :
zy zyn van hout, gedekt met den bast van Berkenboomen ;
daarboven is een getimmerte , bedekt met droog troo,
ge(") Deeze Eilanders hebben ons simmer to ver aan geges.
ven, dat zy eenigen handel dreeven met de kust van Tartaryen, zeker by hun bekend , want zy tekenden dezelve a ; maar
alleen met het Volk , ' t welk op een a tiand van agt dagen
reizens op de Rivier Segalien woont.
Rr3
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ge chikt gelyk de daken onzer Boerenhuizen in Frank.
ryk ; de deur is zeer laag, en geplaatst in her einde van
bet a dakzel ; de vuur tede is in bet midden, onder eene
opening in her dak , welke den rook uitlaat ; eenige
banken, agt o tien duimen hoog, taan in 't ronde, en
de binnenzyde is met matten bekleed . De hut, door my
zo even be chreeven, ttaat in bet midden van roozenboo .
men, omtrent honderd chreden van den zeeoever ; deeze roozenboomen tonden in bloei , en ver preidden een
zeer aangenaamen geur ; doch dezelve kon den tank niet
weeren van den visch en traan, then alle`de reukwerken
van 4rabie niet zouden hebben kunnen verdooven .
Wy verlangden to weeten, o de aangenaame aandoeningen van reuk, even gelyk die van maak, van gewoonte a hingen . Ikreikte aan een der oude lieden, van welken ik to meermaalen ge proken heb, een vlesje met
reukwater over ; by bragt bet aan den neus, en betoonde
denzel den wederzin his Wy op bet ruiken van zyn traan .
.- Nooit was de Tabakspyp uit hunnen mond . Hunne Tabak be tondt uit groote bladeren, en was zeer goed . Ik
begreep, dat zy denzelven uit Tartaryen kreegen ; dan zy
gaven ons duidelyk to kennen, dat bunne
uit een
Eiland ten Ztilden gelegen kwamen, ongetwy
"Pen
eld 7apan .
-- Ons voorbeeld kon hun net beweegen om nui tabak to
neemen ; en , indedaad, men zou hun ondienst gedaan hebben, met bun aan eene nieuwe behoe te to gewennen .
Zeer Bond ik ver leld, dat k , in hunne taale, bet
woord Ship voor een Schip vernam ; dat zy, tellende, two,
tree, voor twee en drie gebruikten . Moeten deeze Engelche woorden niet erkend worden een bewys ap to leveren, dat eenige gelykklit*ende woorden, in ver chillende taalen, niet genoegzaam zyn om ten bewyze to trekken van gelykheid van oor prong?

(Be$ Vsrvolg hierna
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(Naar bet Ergelsch)
What 's more mi erable than di content ?
SHAKESPEARE .

aar is een
tyke maate van gezond veritand be chonken, nogthans m&'t
D
de geheele ge chapene natuur in oorlog chynen, en als 't ware
lag van men cben , die, choon met eene voeg-

gezwooren hebben, over alles wat 'er op aside, ter zee, en in
de lugt gebturt, hun misnoegen to kennen to geeven . Schoon
dit Ge lacht zeer wyd en verre door geheel het Land ver preid
is, tre t men de a lammelingen meest aau in groote Steden ;
ook zyn ze daar in de groottte volkomenheid to vinden ; en
Been wonder : daar vinden zy het overvloedigst voedzel en onderhoud voor hunne ontevredenheid . Een mensch, wiens hoog.
le genoegen be taat om in alles gebreken to vinden , moot
zich noodzaaklyk vervoegen , waar dezelve in de groot te
menigte en opgevuld te maate be taan : wie een vry goeden
'roorraad van jets wil opdoen, moet zich vervoegen op de
best voorziene' maiktplaatzen .
Schoon ik dtkwer dit Gc lacht heb aangetro en,kan irk niet
naauwkeurig zeggen, hoe talryk 't z~lve is . Eenigen chynen
beter uitgeleerd in de kunst van grommen dan anderen, en
dcrhalven zyn 'er Soorten .
Eenigen, by voorbeeld, dunkt
bet genoeg, to morren en to grommen over zaaken, waarin
zy onmiddelyk betrokken zyn, als den Koophandel, de legte
Betaalingen, de zwaare Belastingen ; doch in 't aigemecil houdt
de recht chaape Grominer hierby niet op , maar neemt een
wyder vlugt, op alle voorwerpen het gelaaden hebbende . Als
gy hem den eenen dag hoort uitvaaren over d :: Nicuwstydingen
utt vreemde linden, boezemt by op' eenen anderen 'zyn misnoegen uit over de aanhoudende Noordlyke winden ; by Ida'gt,
dat de Zon niet chynt als in voorige dagen ; dal de Maaniich .
ten d .en zagten glans niet geeven, welke hem eertyds ver .
kwihte .
By lieden van dit charaEler mist hot nimmer, dat de Jaar ai.
oenen legt zyn . Indien gy zyn gevoelen over con geheel jaar
nagaat , gy zult geen een enkelen dag vinden , d,e is gelyk dezetve behoorde to weezen . ly Ian zich altoos hcrinnercn, o lets
veronder lellen, dat aangenaamer o g,:zonder is. Geloo t gy
hem, dan loopt bet weer altoos in utter ten . De Zen chynt
o in 't geheel wet, o verveelt door een to terken gloed. De
lugt is to koud o to heel, nooit mwddelbaar van warmte . Wy
hebben o eene aanhoudende alles ver chtoeieude droogte, o
It r 4
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eeu ona gewis elden zondvloed van regen ; de Winden hebben a.
le voorgaande be tendigheid verlooren, en zyn wis elzicker clan
ooit . Het Weerglas is hem een dagelyk che bron van elenden,
en zou zints lange bet gewigt zyner Reeds gaande gemaakte
verontwaardiging gevoeld hebben, indien by l:et niet aanzag
als een on chuldig werktuig , en niet to be tra en wegens
eenigen toeleg om hem ongenoegen to geeven door de veel •
vuldige veranderingen .
Ontmoet gy een deezer Grommers op bet Land, gy hoort
uit zynen mond alleen, hoe veel legter alles daar is dan in de
Stad ; bet is 'er zo overmaatig beet, en men hee t 'er ge .-ne hechutting tegen de leekende zonne traalen.
Tre t gy hem
aan in de Stad, wanneer de luim van grommen in hem werkt,
en die Werkt bykans ge tadig, by vertelt u, dat ivy elendig
ver tooken zyn van alle ver ris ende koeltjes . --•- Zyt gy met
hem op reis, gy hoort dat alle herbergen legt zyn, dat o ver .
al de chaar uithangt , dat de voerliedeh onbe cho te rekeis
zyn , dat geen landhuis waardig is om 'er bet oog op to l ian ;
ja de wegen zel s zyn onbruikbaar, en zulks om twee redenen,
welker eene de andere een geheel jaar door a wis elt : ze zyn
o hal gevuld met water, o zo droog , dat bet tuiven ondraagelyk valt ; met ecn woord , niets is 'er zo goed als in
de Stad.

Maar, wanneer gy in de Stad komt , en uw genoegen over
het een o ander to ver taan gee c , gy zult hem hooren zeggen, dat 'er alles veel llegter is dan op bet Land ; dat gy Gul .
dens moec betaalen voor 't geen gy op bet Land voor eenige
weinige Stuivers koopt ; dat elk 'er op uit is om u to bedrnegen ; dat alle winkels zo veele knippen zyn om u to vangen,
en elk gereed is om u den zak to luizen ; met Mn woord, bet
is zulk een broeinest van alien kwaad, dat 'er niemand in zou
Vvillen woonen, die eenige kennis hee t van de zuiverbeid en
oor pronglyke eenvoudigheid van het Landleeven .
Het voorgedraagene moge een eenigzins tegen trydig voor •
komen hebben ; maar tegen trydigheid is zo zeer een weezenlyk gedeelte van het CharaFter, 't welk ik be chry , dat geen
Grommer kan be taan , zonder zo zeer van zichzelven to ver .
chillen, en met zyne eigene begrippen, als met die van anderen . Daar he taat weezenlyk geen per oon, waarmede een
Grommer zo veelvuldig twist als met zichzelven ; en bet zou
waarlyk eene oort van wonderwerk weezen, als gy iemand
van deezen tempel ontmoette, die twee uuren agtereen met
2ichzelven overeen temde . Zy komen in niets overeen dan in
ver chillendheid ; gelyk men we] eens aartig van de Ongeloo •
vigen gezegd hee t, dat zy in alles ongeloo lyks gelooven.
Welke vooi werken men dit lag van men chen voor telt, 't
2y werken der natuur, o der kung_, bet is kwaad en verkeerd . Boeken , velden , huizen, tuinen, Fyzen en drunken ,
a :-
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'alles is 1kgter dan het behoorde to zyn, en legter dan by
immer gezien hee t. Niemand hunner , wanneer hun eenig
ongeluk tre t ; wanneer, by voorbeeld, een vogel to gaar [,ebraaden is, o een bankier ophoudt met becaalen ; wanneer de
xup en de boomen a knaagen , o by een dukaat, die, to Iigt
is, ontvangt ; wanneer de wind hard opblaast, o de wyn na
de kark maakt ; wanneer bet os envleesch een tuiver o twee
meet dan gewoonlyk bet pond kost ; wanneer by geen plaats
kan krygen , by bet peelen van een nieuw pel . in den
Schouwburg ; wanneer by zvn paraplui vergeeten hee t, its het
begint to regenen . o een Leeraar hoort, die legt preekt ; --in alle deeze, en ontelbaare geiykloortige omita ndigheden roept
by urt : ]k hen de ongehlkktg le Mensch op den aardbodem!
Voor lieden van hot boven be chrceven Character zal het
niemand bevreemden, dat Staats- en Regeprings-zaaken ruime
tlo e van klagten ver cha ten . In de daad, die tukken, zo
als zy menigmaal voorkomen , geeven ruimte van mi'r.oegea .
Behalven andere zaaken zyn wy al -oos zAer van nieuwe Belastingen, en wie klaagt deswegetl niet?
l:et is dar ook
geenzins to verwonderen , indien de meesten deezer Grommers
zich voegen by de Party in den Lande , die tegen de boven .
dryv,:nde Party over laat ; niet uit eene hyzondere verknogtheid aan zeker lag van Lieden, niet uit eenige beweegreden
van ongezindheid omtrent de Regeering, maar aileen omdat die
Party zich bet oplettendst betoont in bet maaken van aanmerkingen, bet vinden van mis lagen, en bet uitboezemen van
berispende taal, zo zeer in den maak der Grom , reren . En
preekt bet van zelve, dat zy met de verandering van party
ook van party verwis elen, niet om der zaakc, maar om des
grommens wille. By beurten chreeuwt elke party, dat bet
Vaderland, indien men dus o zo handelt, bedorven is! Dit
ge chreeuw is een aangenaam onthaal voor de ooren des Grom.
mers, die niet nalaat 'er de Echo van to weezen, en in alle
gez, cch3ppen de weeklagten to duen wedergalmen .
D in , choon nit alle de opgegeevene trekken in bet Charac .
terbeeld des Grommers blyke , dat men chen van dit lag in
klagten vermaak cheppen, is bet nog geene uitgemaakte zaak
by de zodanigen, die op dit luk gedagt hebben , van welk
eenen -.art dit vermaak zy ; en hee t men dit tot nog niet onder
de bronnen van vcrmaak opgeteld . Des niettegenilaande moet
men toe lemmen, dat een en ander, onder de be chreevene
oort van mcn chen behooi ende , daarnic genoegen raapen ;
want men kan niet wel veronder tellen , dat eenig mensch,
wien een greinrje gezond ver land is overgebleeven, vo3r cen
geruimen tyd zyns leeti ens ziclj am eenig lelzel zou vasthouden, rechtdrnads irydig met bet algemeen denkbeeld van geluk,
zonder daarin lets to vinden , 't geen hem voldoening chenkt ;
clan 't welt to diep verhoolen ligt voor bet oog van anderen.
.r S
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Deeze vraag moet , derhalven , onbt list blyven , tot zo
lange iemand der i'rommende Broedet chappe , op de wyze
van aoussEAU en anderen, zyne Belydenis deswegen in 't Iicht
brenge, en ons het geheim ontdekke, , van weezenlyk gelukkig to zyn , door uitwendig elendig to cbynen ; van het meeste genoegen to cheppen , terwyl men het hoog te ongenoegen to ver tann gee t , en volkomen to vrede to wee*
zen , wanneer alles , naar zyn gevoelen , legt aaat . Zulk
gene bntknooping van aandoeningen zou ongetwy eld eene
groote zeldzaamheid weezen in de ge chie lenis van 't menschlyk harte . En indien 'er iemand onder uwe Leezers gevonden
wordt, en ik twy el niet o ook Grommers neemen de Vaderland che Letteroe eningen wet eens in handen, at ware bet om
'er iets in to vinden, 't welk hunner Groin-greetigheid nieuw
voedzel ver cha e , by zou veelen een ongemeenen dienst
doen , door de beginzels van zyn gedrag, welke eene zo zees
duistere zyde hebben , to ontvouwen .
Intus chen zal ik deeze CharaEter chets be luiten door eene
Schildery van dit lag van Men chen, opgemaakt door eene
ly benoemt ze met den naam van Schreeuw .
andere band .
Men , en zegt 'er dit van . De Schreeuw-Uilen chynen vast
in het denkbeeld to verkeeren , dat de groote bezigheid des
menschlyken leevens be taat in klaagen, en dat zy tot geen
ander einde gebooren zyn , dan om het geluk van anderen
to ver tooren , om de weinige aangenaamhedent des leevens
weg to neemen , en de kort tondige vermaaken van ons betaan nog to verminderen , door mertlyke herinneringen van
het voorledene , o droe geestige voor pellingen van het toekomende . Hunne eenige bemoeijing is, de opwellende hoope to neder to laan, de zich vertoonende vrolykheid by de
opkomst to dempen , en de gelukkige uuren van blyd chap to
vergi tigen met den haatlyken droes em van, leed en kwaad
verrnoeden . -- Voor de zodanigen , wier zwakheid van
ge€st , o be chroomdheid van aart, hun onderhevig maakt aan
de indru ken, welke zy van anderen ontvangen, en dus bloot .
taan , om , als 'c ware, by betovering to lyden, en in de
be metting van elende to deelen, is het hoogst ongelukkig,
als zy leeven binnen het bereik van het gekras deezer
Schreeuw-U,den : want het zal menigmaal hun gehoor tre en,
in een uur van kleininoedigheid en neer lagtigheid ; hun eene
vervaardheid inhoezemen, welke zy, aan zichzelven overgelaaten, niet zouden gevoeld hebben ; hun verdrietig maaken, door
ingeboezemde zorgen, op een dais, anderzins door hun be .
heed in bezigheid o vermaak : bet zal het hart hezwaaren
met tioodlooze : mismoedigheden , en , voor een tyd , lien
wellust des leevens ver tooren , welke noodig ve-eischt wordt
em eenige onderneeming met lust aan to vargen, met kragt
door to zetten, en gelukkig to voleindigen .
Al aR-

MORGENZANG.

MORGEN

ZANG

BY DE WIEG VAN MYNEN ZUIGELING (*) .

I

k wye aan u myn Morgenzang,
Myn Zuigelingt
' ik heb u, hang,
Met mart gedragen onder 't harte! . . .
Maar, eer uiyn oog u hadt aan chouwd,
WVaart gy aan God reeds toevertrouwd,
Aan Hem, voor u en my een zek're hulp in matte t
Voor God, zoo goed, zoo wys, zoo mild,
Die vaak uw vroege marten (tilt,
Zal ik myn dankbaar hart verhe en ;
Slaap zagtelyk den Map der deugd ;
't Ge chrei van uwe lieve jeugd
Zal my niet hinderen den coon eens lieds to tre em.

Daar kiimt, van agter gind chen top
Des donk'ren heuvels, 't zonlicht op ! -~+
Hoe glansryk is de choone morgen l
Een morgen, die de Lente draagt,
Die alle nevelen verjaagt,
In de Armoi, zwaar gedrukt, onthe t van's Winters zOrgen.
Zyt gy bet, Eerstling van Gods hand!
6 Dageraad! --- ja, 't werkzaam land
Verkondigt u reeds allerwegen ;
't Ryst alles uit bet rustend lo ,
En 1preekt van 's Allerhoog ten lo !
God hbort bet, en zyn mond gebiedt aloin den zegen .
Zoo
(') Dit Gezang is ons zo raai voorgekomen, dat wy hetzelve, met
ooze dankbetuiging tan den Zender, gaaine hier eene plaats inruimen,
en denken, dat unzen Lezeren geen ondienst zou ge chieden, indien
wy in de gelegenheid waren, hun, nu en dan van die zel de hand its
to kunnen aanuieden .
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Zoo daalt, in de uitgevrooren kluit,
De Lente-regen, en ont luit
Des akkers vastgezwollen vooren ;
Het veld verandert van gewaad,
En 't pas gebotte winter-zaad
Beloo t een ruime choo van 't allerbeste koren .
Maar weak een omb're Maje teit
Wordt aan den Hemet uit ;e preid? ., .
God daalt in grimmig-donk're wolken I
Ziet ge, in den blik em, zynen voet?
Bid aan, A Menschi - Die u behoedt,
Be luit, in zynen chicht, het welzyn veeler volken .
AI dreigt de donder zyner kragt,
Gods goedheld hee t geen minder magt :
Het reed'loos dier bukt wel naar de aarde,
Maar he t ook iraks den terken kop ,
Om zek're hulp , ten Hemet op,
En bruit zyn' Schepper aan, die hem zoo vaak bewaarde .
Wanneer myn God in donder preekt,
Gebiedt Hy de aarde hem, die meekt,
Tot eenen kostelyken zegen!
Dan troomt de goedheid uit zyn hand,
En 't machtend graan, op 't kwynend land
Door Zomer-vuur verdroogd, herlee t in ris en regen .
Straks rypt de tarwe op 't vruchtbaar veld,
T€rwyl de maaityd nader nelt ;
Vie telt dan al de ryke chooven?
Nu eet de chaarschheid 't duure brood
Voor minder prys - nu deinst de nood ,
Wie zou zich in den oogst geen beter tyd belooven P
De Almagtige vervult den wensch
Zoo gaarne van een lydend mensch ;
De tranen kan Hy niet verdragen,
Wanneer de olterende (mart
Het diep ter neer gedrukte hart
In 't moedeloos gebed van uitkomst doet gewage* .
Ja! God veragt zel s 't muschje niet,
By 't tjilpen van zyn morgenlied ;
Zie! Zie 't zyn nest by 't Altaar bouwen! ---~
Hee t Hy u dan zoo chaarsch bedeeid ?
Gy, wien Hy vormde naar zyn beeld,
Zoudt gy Wet, op den God van at uw heil, vertrouwen7
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Ondankb're ! ilaa uw oog bier nebr,
Op dat dit kleine dier u leer',
en, door 't kunstloos zingen,
Wat God zy!
Uw ziel verhe e tot de bron,
Waar 't rustloos uur zyn loop hegon
En wear voleinden zal na 't went'len aller ding=
God hee t u niet, voor korten tyd,
A Mensch ! ten leven toegewyd ;
Bet dier moge in de graven lapen :
Ja, uw God
Men wekt u eenmaal !
Be lemde u tot een hooger lot :
Gy lee t niet to vergee sch - gy zyt tot mensch ge chapen.
Hy chiep den wentelenden kring
Des jaars voor u, 6 Sterveling !
Ten baak ; voor u herlee t de Lente ;
Voor u draagt boom en plant zyn oo t,
En 't geen de Zomer hadt beloo d,
Brengt u de ryke Her st, by chooven, in uw tente .
De barre Winter bouw' zyn' top
Van chitt'rend ys ten Heniel op,
Gevestigd in onpeilb're icolken ;
Vergee sch peele, op zyn held're rots,
De zwakke traal der zon ; bear trots
Moet zwigten wyl natuur ver ty t in nevelwolken .
't Is vreeslyk, wen by huis en ho
Veruiaalt tot puin en vliegend to ,
Wen 't water op lygt, en de Dyken,
's Lands borstweer, voor zyn elle kragt
En voor der troomen overmagt,
Ondanks der men chen hulpe, al deinzende bezwyken.
Dan dreigt ver chrikking ons den doodi
En, in then allerhoog ten nood,
Bly t ons niets ov'rig dan to vreezen! . . .
Geen nood 1 der jaargetyden God
Be tiert, Reeds wys en goed, uw lot .
tie daar , kortzichtig mensch I de gunst van mensch to wezen!
Hy vormt den neeuwvlok in zyn hand,
Tot vruchtbaarmaking van her land ;
De rym en vorst chyne overbodig :
Noem vry des winters ]even, dood :
Natuur chiep nimmer kragt zoo groot,
O 't Aapend rusten was, tot groter kragt, bear nodig .
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ja, heerlyk kiimt dan, van den top
Des omb'ren heuvels, It zonlicht opt
kloe choon is dan de nieuwe morgen I
Een morgen , die de Lente draagt,
Die alle nevelen verjaagt,
En deArmog, zwaar gedrukt, onthe t van's Winters zorgen,
't Ryst albs uit het rustend lo ,
En preekt tot 's Allerhoog len lo !
't Roeptalles om my : leven! leven!
3ee t de Alma4t de Aarde op nieuw gevest?
Bloeit Eden in een nieuw gewest,
Dat in myn luist'rend oor der Eng'len toonen zweeven ?
En gy, myn Lier!
uw ler lyk lied
Verttomme voor de Godheid niet!
Schoon , boven u , der Sterren tran en
U ovcr temmen in ge chal,
En, in bet chakwagtig dal
Des doods, myn nev'iig oo& to zwak zyvoox heur glanzen .
;;e chraagd door Goddelyke gunst,
Zie ik u met bet oog der kunst,
HWe gy, ter eer uws Scheppers, lonkert ;
b Firmament! ons kort gezicht,
't Is waar, dwaalt op uw loopbaan 1igt ;
Voor wien , en hoe gy zyt, bly t nog voor ons verdonkerd.
Maar eerlang nadert ook de tyd
Dat ge ons niet meet verborgen zyt ;
Geen nevel zal ons dan meer hind'ren ;
En, op deeze aarde, hee t ons God
Zoo veel gegeeven , als bet lot
Celukkig maken kan van onderworpen kind'reu .
Zing din voor de aarde, zwakke Lierl
Gy klinkt niet Reeds zoo laag als hierk
Dat vry uw toonen ter lyk chynenl
Span uwe zilv'ren naren hoot!
Gy gaimt eens, boven gind chen boog
Des Firmaments, zoo choon, als 't lied der Cherubynen .

Wat uuwt de ontembare Oceaan
Den vloed , nu gindsch, dan herwaart, aan,
En brengt zyn' vis chen ons tot pyzeny
Zoo goed is overal myn God,
Dat zel de zee, op 't zagt gebod
Dec maane, de hard ten dienst, nu daalen moot, dan ryzen .
Zie
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Zie, gindsch , bet wriemelend getal
Des diercn-ryi,s, in 't ruim heelal
Des Oceaans, zich went'lend keeren!
Hoe darteit elk in zyr_ be laan
Hot lagcht de bron zyns levens aan ;
En dit, dit is, voor hem, God, als ayn' Schepper, geren .
Wie leerde 't Mon ler der natuur
Zyn kronk'lend pad? wie woes hem 't uur,
Bet ogenblik , dat by moot neeven?
Hoe laat by, in zyn or che kragt,
Den dood in 't aanzicht! maar geen magi,
Hoe grout ook, wederilaat den vyand van bet levee.
By peelde op golven ; 't hart tier zee
Was, hoe ontuitnig, ras gedwee,
Wanneer de wellust hem deeds nutven ;
Zie, hoe by 't c,num ten Hemel voert!
Dan wedr d'onpeilb're kolk beroert ;
Zoo Bert by God, zel s wen by mciren doet ver tuiven .
Ook bier is God oneindig good
Voor 't wormpie, dat i~rln dag lrgts voedt .
De vrees doe hem in 't zeewier chuilen ;
Hy vindt, hoe klcin ook, in den nood
Een vryplaats, veilig voor den dood .
Zoo wel als Leeuw en W ol , wanneer ze om reddingbuilen .
4
Maar welk een omber nachtbeeld waart
Daar op de duinen? . . . Zie, hoe laart
Zyn hal -gebroken oog ter zyden l . . .
Zyn voet dwaalt naar den kerkho a :
Ligt, dat een geest op 't kille gra ,
Waar by zyn' vriend verliet , hem 't laatst vaarwel gaat wydea .
Neen, 't is de Dood! hour vinger wenkt
Hot (even, dat aan 't gra niet denkt ;
Wie zou, voor zulk een' wenk, Diet beeven?
Ga, ler ling, zoo' ge in God geloo t! --Maar , wen gy dat gevoel verdoo t
Ach, wie zal u dan nroeds genoeg tot lerven geven?
't Is tyd , dat gy den licht- lraal ziet,
Dien 't onbedrie, lyk gra u biedt :
Men krygt 'er mood, o tu tot vreezen :
De Christen wigs 'er zynen grind ;
Maar gy, die God verloochent, vindt
In hem een' wrecker, die uw Heiland wilde weezen.

Wie

5,96

MO AaENZANG.

Wie gy ook zyt, o laa , o vorst t
De gra •w orm knaagt aan uwe borst ;
't Verder ontziet geen gouden kroonen
Het marmer plintei t voor zyn eis ;
De Dood ontgrendelt het paleis,
Gelyk de leemen hut, en vraagc niec, wie daar woonem .
De chatnele Armo6 kuscht haar hand,
En vindt, aan 't gra , zyn vadertand,
Waar in geen rinkelende keten
Hem boeit, maar 't eigendunklyk hart
Des Aarts-geweldeaaars de mart
Diep, diep, in zich gevoelt van 't knagende gewete>K .
Gryp moed, myn Zu;geling! welaan,
Wy willen 't pad ten grave gaan
Maar zult ge ook God ten Gids verkiezen?
Ach, wees, voor zyne lew, nook doo !
Geloo [Tem! zonder dat geloo ,
Myn lieve Zuigelmg, zoudt gy me aan 't gra verliezen.
Slaap nu in zorgelooze rust
Gy reist met my naar beter kust ;
IDar zal Gods lie de ons eens ont angen :
Dan iert weir de on chuld uw gelaat ;
Dan preidt een eeuw ge dageraad
Den bios der zaligheid op uwe roozen-wangen!

ANEKDOTS VAN DE GENEQAALS MACS EN CHAMPIONNZT.

oen de in dienst van den Koning van Napels getreden
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GEDAGTEN OVE[t DE BEZETENE ZWYNEN . Door
JOR . WIGERI, A. L . M. Phil. Dr. Lector en
Predikant in de Jieverwyk.
nder de verrichtingen van onzdn gezegenden Za1igwelke Hem in de oogen van bet Ongetot een voorwerp van buis~ing ge leld hebbeni
verdient vooral bet wonderwerk, t welk Hy in 't land
der Gadarcnen aan cene kudde zwynen deed, onze oprnerking , 't welk ons met eenig Bering ver chil in dd
opgave, slat li_ telyk overeen to brengen is , verhaald
wordt Mat . VIII: 28-34, Marc. V: I-I7 en Luca
VIII : _6-37 . Men gee t voor, dat JESUS een groot
ongeiyk gedaan hee t aan de eigenaars diet zwynen,
door de ra erny, welke in then bezetene was in de
varkens to doen overgaan, met dat gevolr, dat zy zich
in de zee ter neder tortten en ver moorden , terwyl de
dolleman erkende, dat J E sus de magt had , deDx,
tnons, welke by overtuigd was, dat hens die woestheid
yeroorzaakten , in den a grond to doen nederdaalens
Men zer t, bet is niet overeen to brengen met de waar .
digheid van eenen eengebooren Zoon van God , dat by
aan een kwaadaartig verzoek van duivelen Voldoet, ten
koste van on chuldige diercn en men chen .
Ver cbeiden oplos ingen van deeze zwari gheid zyn my
helcend ; maar, dewyl dezelve my niet voldeeden, hebbe ik my bevlytigd , eerie andere to vinden, niet maar
met oogmerk, om tot alien prys niyne eens verkoozen
party voor bet Christendom taande to houden, maat'
omdat i1c verzekerd was , dat my bet een o ander, 't
welk tot deeze daad van JESUS betrekking had, onbekend moest zyn, dewyl zyne heiligheid en godlyk gezag van elders onwrikbaar beweezen waren ; era nu ver •
beelde ik my hetzelve ontdekt to hebben . Mis chieu
ktebDIIENO . I8OO . N O. 14 .
68
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hebben anderen vddr my, zondcr dat ik bet weete ,
bier over reeds zoo gedagt ; wist ik dit, iit zou de
g~eerde Schryvers van dit Maandwerk niet verzogt heb .
ben, myna oplos iiig to plaatzen : maar nu verbeelde ik
my, h,er door iets to zullen doen tot verdeediging der
eere van Hem, op Men alleene onze hoop is .
Ter zaake . Myn aandagt is bezonder gevallen op de
uitdrukkingen , weike JESUS in den tyl der Joden geb,Iuikt by toepas ing , Mat . XII: 43-45 en Luc . XI :
24 - 26 aangeteekend, welke woorden in den letterlyken
zin beteekenen, dat, als een Daemon uit een mensch gcdreven is, dezelve overal , bezonder in woeste plaatzen , omzwiert , en , over zyn lot to onvreden , weder dieh zel den mensch zoekt dol , o anders ongelukkig to maaken, door in hem plaats to vinden ; edog,
dat hem dit niet gemaklyk valt, en by daarom pulp
zoekt by veele (*) andere Demons , door welker bycand by zyn oogmerk bereikt, en welke dan to zamen den toe tand van zulken eens verlosten veel er .
ger maakten, dan die to vooren geweest was . En in de
daad, wanneer een dol mensch geneezen is, begint by
zelve de dwaasheid van zyne voorige verbeeldingen en
woestheden to beze en ; by words dikwyls door redenkavelingen en overdenkingen tegen dezelve getcerkt, en
echter zomtyds door de voorige ongetteldheid eensklaps
overvallen, en dat in cenen veel ergeren trap dan voorsnaals : getuigen zyn de huizen, waar in men krankzinni en oppast .
aar bet nu by de oude volkeren zeker ging, dat de
Dxmons in dier voege handelden ; zoo zel s, dat men
uit die wyze van doen veilig een ophelderend voorbeeld ontleende, om aan to toonen, hoe het met peroonen en volkeren ging, die eenigzins to rug gekoomen
van hunne zedeloosheid, maar niet door kragtdadige genade in den grond geneezen waren ; namelyk dat deeze
door tydsv&rloop en om tandigheden zoms ondeugender
en ongeneeslyker wierden , dan zy to vooren geweest
waren ; is bet geenzins to verwonderen , dat zy bevreesd
(*) Dar zeven een bepaald getal voor een onbepaald is,
Marc. XVI : 2, Luc. XVII : 4, gebrutkt, omdat hetzelve bet

'hoogte getal is , beneden het lidtal lien , 't welk met data
door zichzelveu kan gedeeld worden.
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vteesd waren voor de kwaade onderneemingen van uitgedreven Daemons .
Ilet geval nu, 't welk wy verhandelen, is van dien
cart , dat een gansch legioen Doemons uit ddnen raazenden gedreeven wierd, welke to vooren verzogten,
dat Jesus hen niet naar den a grond, noch uit die landtreeken verzenden zoude . Wat gevolg was nu hier
uit natuurlyker , dan dat de Gadarenen moesten vreezen, dat die Daemons alle in en omtrent hun gewest,
en wel in de woestynen, waar in de bezetene to vooren rondgedwaald had, zouden omwaaren, en ilegts op
eene gelegenheid wagten, om weder in andere men chen
plaats to neemen ; want orn in dien zel den per oon to
keeren, daar was niet veel kans toe , dewyl by van
cen geheel legioen geneezen was ; van waar, konlen
zy denken , kan dit legioen een genoegzaam aantal helpers vinden , om van zulk een per oon nog met meerder snags zich meester to maaken? En hoe grouter aantal dat legioen daar toe nant, hoe gevaarlyker hun hunne eigen land treek voor de inwooners in volgende tyden moest voorkoomen .
Had nu JESUS geboden, dat de Daemons naar den
a grond zouden vaaren, o alleen , datze den bezetenen
zouden verlaten, dan hadden de Gadarenen geen in 't
vog loopend bewys, (hoedanig een zy, wegens hunne
domheid , welke blykt uit hunnen angst en verzoek
dat JESUS uit hunne land lreeken wilde wechgaan, nodig hadden) dat zy van die gevaarlyke bywooners verlost waren ; en uit dien hoo de zoude JESUS weldaad
dan legts ten halven voor hun verricht geweest zyn
daarom laat Hy hen voor oogen zien, dat dezelve eene
andere plaats genomen hadden , en 'er dus niet meer
voor to vreezen was . Uit dien hoo de kogten zy, door
bet verder hunner zwynen, de rust voor eenen gerin.
ge Maaars mis chien zal iemand zeggen , bet wag tog
geen gering verlies voor hun, dien de zwynen toebehoorden. Dan denklyk was bet zeer gering, dewyl 'e
niet veel vertier in varkens , om treehs bet Jood che
land, zyn konde : zel s is bet niet beweezen, dat die
dieren eenen bezonderen eigenaar hadden , en met eett
gemeen chaplyk goed der Gadarenen waren ; in welk
geval zy door derzelver ondergang eene gemeen chapS a a
ly-

hoe
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lyke gerustheid voor zichzelven verkreegen, en dug nle4
mand onrecht leed . Derg?lyks wordt deeze zwarigbeid op4eiost , indien deeze dieren bet eigendom ge .
weest zyn van den geenen , die geneezen was ; daar
raazend dolle men chen tog eigendommen hebben kunnen , die zy zelve Diet beheeren ; en dan had JEsus
ten vourdeele van den bezetenen en van alle de Gada.
xenen gehandeld voor eenen prys , dien by met zynen
ei -,en mond daar toe ge teld had, en die Diet to groot
was (daar een raazuide anders geen koop kan luiten)
naar tie weldaad, die by en de Gadareren, welke door
zyne verlos inge Diet lyden moesten , daar your ont ingen . Maar genomen, zy waren eens anderen per ouns
eigendom geweest ; was zyn eigen rust , en die van de
zynen en van zyn yolk , hem dan Diet wel zoo veet
waardig? Wat is tog ongelukkiger, dan in geduurigen
angst to leven ! En wat, indien de eigenaar der zwynen
ook eens eigenaar geweest is van de weiden der woestyne, (die Diet verachtelyk waren , P . LXV: z1t) in
welke deeze bezetene zich ophield, en die by zoo onveilig maakte, dat niemand door dien weg konde door .
gaan? Dan zeker had die man geene reden, om to klagen, dat eene voor hem nuttelooze treek lands nu voordeelig gemaakt was door bet verlies van een aantal var .
kens. Die tout genoeg is, om JESUS to be chuldigen, be.
boort eerst volkomen to weeten , hoe bet met alle die
om tandigheden was, die ter verdeediging van Hem dieDen kunnen. Dc Euangelisten verhaalen, als Histurie .
chryvers , enkeld de gebeurnis en , en konden Diet
bedagt zyn op alle vitteryen, welke bet Ongeloo in
volgende tyden zoude weeten uit to denken .
Maar mis chien denkt iemand , dat eenige verzeke .
ring , door JESUS gegeven, genoeg geweest zoude zyn,
om de Gadarenen gerust to lellen ; dan bier tegen trydt
burne domheid en ongeloo .
Alleen chynt bet vreemd, dat JESUS die zwynen van
de teilte deed torten , zoo dat zy ver moorjen : maar
dit was bet werk van JESUS Diet ; neen, 't was dat der
Daemons . En hier uit bleek , hoe groot de dolheid van
den bezetenen geweest was, en welk eene magt JEsus over de Daemons had ; daar zoo veele, zoo woeste Daemons op zyn woord moesten gehoorzaamen, die
in taat waren eene geheele kudde zwynen to vervullen ,
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ten, en nu, verdeeld zynde onder die alle, zich nag zoo
raazend aan telden , dat die menigte geen onder cheid
meer zien konde tus chen den grand en de diet tc, en
dol van boven ned:r in de zee l,)rtte .
Boven dit alles was bet eene nieuwe weldaad ,, 3n
JEsu .S, in bet oog van hun , the bier zyne be , er ng in
erkennen, dat Hy het door een wonde :daad z. o dcoikte ; want varkens, die met dolheid ge lag,n y-, kun .
nen geene gemaklyke nabuuren in een land zy ;, ; en dus
wierden de inwooners door deezer dood weder van cenen
anderen angst verlost .
Wisten wy genoeg, welke denkbeelden de oude volkeren hadden van den toetland, in welken de Daemons
gebragt wierden, na dat de dieren, die door hun bezeten geweest waren, niet meer lee den , mis i:hien zou.
den wy dan weeten, dat dit neder turten,ver mooren, en
gevolglyk bet heenen dryven en verzinken deezer die .
ren ver trekken moest om de rust deezer men chen volkomen to maaken .
Dan hetgeere wy weeten is genoeg, am ons door
eene ongegronde potterny over deeze gebeurnis, uit
bet valsch vernu t van Deisten voortge prooten , niet
to laaten over taag zetten, en onzen gezegenden Zaligmaaker oak in deezen to rechtveerdigen .

VERSLAG, WEGENS EENEN MAN, DIE VAN GRQOTE HOEVEELHEDEN RAAUW VLEESCH LEEFT .
In eenen Brieve van Dr. JOHNSTON, Com-

mis aris van de ztcke en gekivet/te Zee .
lieden, aan Dr . ULANE .

Iet Ver lag, 't geen wy bier mededeelen, is Zo
zeer zonderling, dat wy bet onzen Leezeren
„ niet onder bet ooge zouden gebragt hebben , waren
„ wy van de echtheid niet genoegzaam verzekerd ge„ weest . De Naamen van hun, die bet Berigt ondertekenden, verbieden ons , aan de waarheid to twy,, elen ; en , choon zommige voorbeelden van derge .
„ lyk eenen aart to meermaalen zyn bygebagt , is
„ 'er, mis chien , in de Ge chiedenis der gedrogtlyke
S s 3
„ a ,,
„
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„ a wykingen van natuurlyke Spysgraagte, geen zo

„ mcrklyk als het volgende ."

•

Sommer et Place,
O& . _q8, 1 799,
An GILBERT SLANE, M, D. F R. S.
Waarde Heer !
In de jongstverloopene maanden Augustus en September moest ik, amptshalven, eene reis doen, om uit de
$rygsgevangenen de zodanigen uit to zoeken, die, uit
boo de hunner onge teltenis e o zwakheid, ge chikt waxen, om, zonder een gelyk wederom to ontvangen, ontlaagen to worden . By myne kotnst to Liverpool hoorde ik een verhaal, dat een deezer Gevangenen eene
Eetgraagte en Spysverteering bezat , zo verre to boven
gaande alle voorbeelden , die ik ooit ontmoet, o van
welke ik immer geleezen o gehoord had , dat ik be.
geerig wend my des to verzekeren , en 'er byzonderhe .
den van op to doen , door 'er ooggetuige van to wee .
zen , o onlochenbaare getuigenis en deswegen to bekomen .
Dr. COCHRANE, Lid van bet Collegie der Geneeshee .
ren to Edinburgh, en onze Agent to Liverpool, is gelukkig een Man, op wiens getrouwheid en naauwkeurigheid ik my ten vollen kon verlaaten . Ik verzogt
hem, onderzoek to doen omtrent dit voorwerp, geduurende myn verbly to gemelder plaatze . Ik luit bier in
cen a chri t van bet deswegen gegeeven getuigenis.
Naardernaal hetzelve u, even als bet my vcorkomt,
waar chynlyk belangryk genoeg zal dunken, zo uit een
geestkundig als natuurkundig oogpunt be chouwd, om bekend gemaakt to worden, verzoek ik u, hetzelve eene
plaats to bezorgen in eenig geagt Maandwerk .
Naardemaal my verder, zints myne wederkomst in
de Stad, eenige byzonderheden en vraagpunten , deezen Man betre ende , to binnen kwamen , zond ik dezelve in de gedaante van vraagen aan Dr . COCHRANE,
cie my met voldoende ants norden heusch vereerde .
I?eege hat ik u, nevenq bet bovengemelde ,etuiglchri t,
tc4-
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toekomen, waarby ik verzoek , dat gy zulke aanmerk~ngen voegt, als, uws oordeels, op dit onderwerp pas en .
1k ben, enz .
J•

JOHIV3TONo

CHARLES DOMERY, geboortig van Benche, op de grenzen van ly oolen, een-en-twintig jaaren oud, werd op den
i Feb . 1799 in de Gevangenis to Liverpool gebragt,
Soldaat geweest zynde in Fran chen dienst aan boord van
de Hoche, genomen door de Vloot onder bevel van Sir
J . B . WARREN, van Ierland.
Hy is een van negen Broeders, die, nevens hunren
VVader , uit l:aken in verilindende greetigheid na py .
ze . Allen traden zy vroeg in den Krygsdienst ; en de
byzondere Vraatzugt van deezen Jongeling Darn eenen
aanvang met zyn dertiende jaar .
I-ly kreeg twee Portien in bet leger , en door zyne
buiten krygsdtenst verdiende gelden , o de toegeevenheid zyner makkeren , verkreeg by hetgeen 'er verder
ontbrak .
Wanreer , als by zich in 't veld bevondt, brood o
vleesch chraal omkwam , vulde by bet gebrek aan ,
met dagelyks vier o vy ponden Gras to eeten : in ttdn
jaar ver londt by 174 Katten (zonder de huid), dood
o leevend . Hy verklaarde dikwyls een harden post
gehad to hebben, in deeze dieren om to brengen ; daar
zy, door krabben en byten, bet geweld, bun aangedaan, weder&and booden : zomtyds doodde by dezelve
vO~r bet eeten ; doch , zeer grooten honger hebbende,
wagtte by 'er zo lang Diet mede .
Flonden en Ratten moesten even zo onder zyne ver •
delgende kaaken lyden ; en, zeer lerk door den bonger
geperst zynde, l:rekten hem de ingewanden van allerlei dieren ten prooy .
De bovengemelde gevallen
worden verzekerd door PICARD, een geloo waardig man,
die met hem in bet zel de Regiment aan boord van de
Hoche diende , en zich thans by ons bevindt . Deeze
verzekert my, dikwyls gezien to hebben, dat by gemelde dieren ten lyve loe ;.
Wanneer bet Schip, aan weiks boord by zich bevondt, naa eeue hevige verweertng , zich overgegeeven
hadt, voelde DOMERY , war gewoonte, grooten honger ; en hem niets anders vonrkomende dan bet a gelehooten been van een man, op bet dek liggende, vatte
S s 4
by
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by dit been greetig op , en at 'er hartig van ; tot d$'1
een Matroos , dit ziende , hem bet been uit de hand
rukte, en hetzelve over boord wierp .
Naadat by in deeze gevan-enis kwim, bee s by gene
doode Kat en twintig Ratten opgeeeten . Den meesten
maak vindt by in raauw vleesch, 't zy van Os en o
van Schaapen. En choon by des rykl k kryge, door
de Portien van tien Man daags (*) to ontvangen, klaagt
by, tlezel de boeveelheid niet to krygen, o zich in bet
eeten zo toe to geeven, als by in Frankryk gewoon geyveest was .
Dikwyls ver lindt by een Kal s-lever ra-.uw, eet drie
pond kaars en , en eenige ponden raauw vleesch, op
Oenen dag , zonder brood o eenige grcente ; by poelt
dit met water door, als by zyn bier op hee t .
Zyn onderhoud tegenwoordig betlaat , behalven do
gemelde hem toegelegde portien, uit hetgeen zyne medegevangenen here van bet hunne geeven . Niet alleen ter
lerke vleeschverteering is zyn inaag ge chikt : want wan .
veer 'er in bet hospitaal Zieken zyn , die weigeren de
bun voorge chreevene Geneesmiddelen in to neemen ,
maakt DOMERY geene zwaarigheid , zulks voor hun to
doen ; en zyn maag gee t geen ding weder op, dewyl by nimmer braakt , Feat by 'er ook in luwe, o
boe veel .
Eerie proeve willende neemen , hoe veel by met de
daad kon eeten op denen dag , ga by daarvan blyk
op den 17 Sept . r?99. 's M , irgens ten vier uuren deedt
dry zyn ontbyt met vier ponden raauw Uierboord van
een Koe ; ten hal tien betoonde by , in tegenwoordigheid van den Admiraal CHILD, diens Zoon , en
ver cheide andere Heeren , zyn Vraatvermogen op de
volgende wyze. Hem werden voorgezet vy
ponden raauw Os envleesch , twaal Smeerkaars en,
en een vies Porter : dit alles hadt by ten hal elven
binnen . -- Ten een uuren werden hem op nieuty
voorgezet vy ponden vleesch, een pond Kaars en, en
drie vles en Porter. Hy was toen in een kamer opge .
loo .
(*) De Fran che Krygsgevang

nen werden, ten lien tyde,

onderhouden ten Itoste van hunne eigene Na no , en kree .
gen , hoo s voor hoo d, &geiyks , z . s -eu .ZVi ..tt~ Onccsa
Brood, cen hal pond O env .eesch , eon IL-J411 pond Grociite, t ;+; ee Onceo boter, o zes Oncen Kaas,
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ooten, en de ven ters werden bewaakt, zo dat by geen
ding kon weg myten . Toen ik hem ten twee uuren ,
met twee vrienden, ging zien , hadt by alle dz: Kaa :sen op , een groot gedeelte van bet vleesch ver hrnden, en geene outlasting gehad door braaken, toelgang
o wateren ; zyn vel was koel, zyn pots geregeld , en
by betojnde zich opgeruinid van geest . Een kwarth .r
ours na zes en, wanneer by na Lyne gevangeris zou we~
derkeeren, bath by ailes binnen ge l .tagen, en hetuigde
dat by nog meer kon eeten ; ducal uit de gevangenen
buiten vernomen hebbende , dat wy eene Proeve met
hem wilden neemen , begun by on;xrust to worden .
Men neeme hierby in aanmerking , dat bet cen
heete dag was, en dat by zyn gewoone beweegiog
mists ; anderzins zou by mogelyk nog grooter hunger
gehad hebben . De menigte van pys, door DomBRy op
aien dag gebruikt, was :
Raauw Uierboord van een Koe 4 d
Raauw Os envleesch . . io - •
Kaar, en
,
.
2
behalven vy

Vies en Porter .

Geheel ,

i6 IV

De greetigheid , met welke by op de pyze aanvalt,
als zyne maag ledig is, gelykt volmaakt op die van een
hongerigen Wol ; by cheurt bet vleesch a , en zwelgt
bet binnen met eerie hondich2graagte . Wanneer zyn
keel droog wordt door het ge }adig zwelgen , maakt
by dezelve glad, door bet vet van de kaars en met zyne tanden a . to byten ; dit doet by gewoonlyk naa drie
rnaalen den mond vol pyze genomen to hebben ;
bet lemmet als een bal zamenruullende, gaat 'er dit mede door . Hy kan, wanneer by bet niet to zyner keuze
bee s , den maaltyd doen met een verbaazende menigte
raauwe aardappelen o raapen ; doch uit verkiezing
zou by nimthex brood o aardgewas en eeten .
DOMERY is in alle opzigten gezond ; zyn tong is onbe laagen, zyne oonen taan helder .
Naa den gemelden eetdag gehouden to hebben, ging
by weder in de gevangenis ; by dan le , rookte zyn
p ; h a en dronk een. vies Porter . Is Anderen daags 's more s 5
gees
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gens ten vier uuren ontwaakte by met de prikkeling
van den hem eigen honger , welken by itilde door bet
gebruik van eenige ponden raauw vleesch .
Hy is zes voeten en vier duimen lang, bleek van
kleur, graauw van oogen, hee t lane bruin hair ; by is
welgemaakt , doch rank ; zyne gelaatstrekken z3 n nit
onbevallig, en by is goedaartig .
Het boven taande is deels uit zyn eigen mond opge.
chreeven, in tegenwoordigheid der volgende getuigen .
DESTAUBAN, Fransch

Chirurgyn .

LE FOURNIER, Oppas er van bet Hospitaal,
REVET, Commis aris der Gevangenis e.
L F FLEM, Soldaat .
THOMAS COCHRANE, M. D . In pe&eur en Chirurgyp

der Gevangenis e, en Agent , enz . voor de zieke
en gewonde Zeelieden .
Liverpool, O t. 9, '799 .
(Voor ecbt Extract .)
JOHN aYNoN , Clerk by bet Toevoorzigt

over zieke en gewonde Zeelieden .

VRAAGEN en ANTWOOItDEN ,
tot bet bovengemelde geval betrekkelyk .

Y . Welke zyn de om andigheden van 's Vans Slaap
en Uitwaas eming?
Hy gaat to bedde ten agt uuren 's avonds . Onmiddelyk begirt by to zweeten , en dit in zulk eene maate,
dat by genoodzaakt is zyn hembd uit to trekken . Fly
gev+ielt eene terke hette ; dan omtrent twee uuren laater valt by in laap , 't welk duurt tot ddn uur in den
morgen, wanneer by zich aitoos hongerig bevindt , zel s
dan, wanneer by met een voile maag is to bedde gegaan . Hy cet dan brood o vlcesch, o welke pys by
ook van den voorigen dag moge be paard hebben . Hee t
by niets, dan kort by den tyd met tabak rooken . Om .
trent twee uuren gaat by weder in laapen, en ortwaakt
ten vy o zes uuren in den morgen, geweldig uitwaasememie , en met groote hette . Deeze verlaat hem als
by opitaat , en wanneer by eene ver che laading raauw
vicesch
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vleesch binnen boo rd he-' t (orrn zyne eigene preekwyze to
gebruiken) bevindt by zich zeer wel . Hy zxeet terwyl by met eeten bezig is, en anvn : hee t bet waar chynlyk aan die geneigdiieii tot uitwaaslemen toe to chryven, welke over e'Eetil het lichaam gaat, dat men de
huid doorgaans koel vindt .
Welke is zyre Hette op den Thermometer?
Ik heb dit moiig naalen waar,,,enomen, en bevonden,
dat deeze overeen kwam met de gewoone Hette des
menschlyken lichaams . Zyn pols laat DU 84, is vol en
geregeld .
3 . Kan deeze ver iindende \Traatzugt hoeger dam tot
zyn Vader to rug gebragt worden?
By weet van niemand zyner Voorouderen verder dan
van zynen Vader, Wanneer hy, el jaaren ge eden, zyn
Vaderland verliet, was zyn Vader rog in leeven, een terk
man van omtrent vy tig jaaren, altoos gezond ; by kon
zich herinneren dat deeze een :erk ecter was ; dock by
was to jong, om de hocveelheid der pyze, die zyn Va .
der nuttigde, zich to hinnen to brengen : dan by wist dat
deeze bet vleesch hal guar gebruikte, Hy wist zich
Met to herinneren, dat hem, o zyne Breeders, immer
lets ge cheeld hadt, dan de Kinderziekte, waar zy alle gelukkig doorkwamen .
Hy was een kind toen
by dezelve halt . Zyn gelaat draagt 'er geen merktekens van .
4 . Is de kragt zyner pieren grooter o minder dan die
van anderen in zyne jaaren ?
Schoon zyne pieren vry vast zyn, komen zy my voor
niet zo vol o gro to zyn als die van de meeste andere men chcn . Hy hee t egter, volgens zyne eigene
verklaaring, in Frankryk, de zvvaarte van driebonderd
ponden meet gedraagen , en veertien myleu op U :i dag
gegaan,
chrander?
5 . Is by dom o
Hy kan nosh leezen noch chryven, maar is verre vin
dom, en voorts ge praal.zaam ; by antwoordt onder ch,iden en goed op de hem voorge lelde vraagen . Ik heb 'er
hem veele op onder cheide tyden voorgehouden, dezelve
op ver chillende wyzen ingerigt , }rekkende om licht
over zyne ge chiedenis to ver preiden ; ilk vend nimmer,
dst zyne antwoordcn eihander be t .eeden ; weshalven ik
alie reden heb om hem voor cen lie hebber van waare cl to houden,
6 . In

1608

VERSLAG wEGENS BEN' MAN,

6 . In welke om tandigheden kwam die vraatagtige
ge teltenis e hem eersc over?
Hy voelde dezelve, gelyk reeds vermeld is, op zyn
dertiende jdar . Hy was toen in Pruis/ chen dienst, by
bet beleg van Thionville : zy hadden op dien tyd groote chaaischheid aan leevensmiddelen ; dit hem niet bevallende, de erteerde by na de Stad . Men bragt hem
your den Fran chen Generaal, die hem een grooten Meloen ga , welken by met ichil en al opat ; verMlgenv
eene gro ;te hoeveelheid van andere pyzen gebruikende, tot groot vermaak van deezen O icier en diens Bezelchap . - Zints dien tyd hadt by de voorkeuze aan
raauw vleesch boven gekookt o gebraaden gegeeven ;
en wanneer by eene maatige hoeveelheid van dus toege .
maakt vleesch eet, gee t by hot onmiddelyk weder
over . - Wat , derhalven, bier boven vermeld is van
°s Mans nimmer braaken, moet niet letterlyk ver laan ,
maar in dien zin opgenomen worden , dat die dingen,
welke anderen bet walglykst zyn, geene walging in zyne maag verwekken .
Verder is 'er omtrent hem nicts aan to merken, dan dat
by, zints bet door getuigenis en bekragtigd verhaal word
opge teld , zichzelven hee t toegegeeven in bet neemen
deer wreede maaltyden ; een geheel Dier opvreetende,
uitgenomen de huid , de beenderen en de ingewanden ;
doch men hee t, om bet chandelyke van zulk een bedry , thans gczorgd , dat by 'er niet meer mede voortVaart .
Wanneer wy bet geval van deezen Vraat be chouwen , chynt bet ito e van nader be piegeling op to
leeveren , dientkl vorwepisanmugd
beid en zeldzaamheid, maar belangryk, dewyl zy licht
ver preidt over de working , die hot voedzel verteert
en be chikt .
Gedrogtlykheid en ongemak, 't zy in de ge teldheid
der deelen , o in derzelver werkzaamheden en begeerten, helder n byzondere punten op van de dierlyke huishouding , door dezelve to vertoonen in zekere betrekkingen, welke men nict ontmoet in den gewoonen loop
der natuure . De kragt der Maage in zo chielyk to ontbinden , gelykvormig to maaken, en to be chikken over
de ingenomene pyze , in gewoone gevallen , moet elk
aandagtig be chouwer van dit dagelyks voorkomend
tuk met verwondering vervullen ; maar bet ver chynzel,
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u1, 't welk bet thans voorge telde geval opleevert,
ver cha t eene tasthaarder proeve , en gee t een klaarder b,-grip van die werkingen ; even gelyk de voorwerpen, bet oog aange ,ooden , klaarder en tre l'ender
worden , als men dezelve door een vergrootglas be .
chouwt , o wanneer zy ons onder eene grootere a meetirt voorkomen .
De gevallen, hier vermeld, trekken desgelyks oni in
ten tterk licht to plaatzen het groot belang van de ontlasting door de huid, en to bewyzen , dat langs deezen weg , meer dan door de ingewanden , de deelen
des voedzels ontlast worden ; dat 'er eene wonderbaare
zamenwerking is vastge teld tus chen de hind en de
niaag, door middel van die zamenitemming der deelen,
2o in 't oog loopende en zo noodzaaklyk tot de andere
deelen der dierlyke huishouding ; en dat bet oogmerk
des voedzels niet alleen dient om den groei en de in .
itandhouding des lichaams to bevorderen I -maar ook,
door deszel s grootte en aandrang, de organen, weezenlyk tot bet leeven behoorende, in beweeging to houden .
BERIGT WEGENS DRIE BRANDENDE BERGEN IN
DE MAAN . Door WILLIAM HERSCHEL, LL. D,

F. R. S.

(Onergencnnen uit de Philo ophical Transac?ions.)

oodig zal bet zyn , lets to laaten voora gaan, by
N
manier van Inleidtnge tot ret berigt,
welk ik
gaa mededeelen raakende eenige ver chynzels in de
't

Maan , op den 19 en so van April 17 87 door my waar .
genomen . De ver chynzels der natuure, inzonderheid
de zulke, welke onder de opmerking des Starrekundigen vallen, moeten niet legts worden opgemerkt met
de gewoone agtgeeving op de gebeurtenis en, zo als zy
voorkomen, maar ook met bet oog des ver tands en der
ervarenis e . Hier, egter, mogen wy van klaarblykelyke
vertooningen niet a wyken , hoewel derzelver oor prong
en beteekenis en door de duideiykst kenmerkende trekken diet worden aangekondigd . Wanneer wy, derhalven,
op de oppervlakte der Maane een groot getal hoog .
ten gewaar worden, van eene halve tot eene en anderhalve myl hoog, hebben wy bet oulochenbaarst regt
©IR
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om dezelve Bergen to noemen . Doeh wanneer wy agt
geeven op derzeker byzondere gedaante, ten aanzien
van welke veele derzelven met de Kraters onzer bran.
dende bergen overeenitenimen, en daar uit be luiten, dat
zy hunnen oor prong aan de zel de oorzaak zyn verchuldigd, welke veele der gemelde bergen ge at oeneerd hee t, dan mogen Wy gezegd worden , by het
licht der overeenkomst , o met bet oog des ver tands
to zien . In dit laat le geval nu , hoewel bet voegzaam
moge weezen , over ver chynze1s preekende, zich van
uitdrukkingen to bedienen , die door redckaveling uit
de daadzaaken zelve alleen kunnen verdeedigd worden ,
zal bet gewis elyk de veiligite weg zyn, eene volledige be chrvving van dezelve niet over to laan, opdat
bet aan anderen moge blyken, in hoe verre wy geregtigd geweest zyn , het ver tandlyk oog to baat to neemen . Dit voora hebbende aangemerkt , mag ik tot
eene opgave van myne Waarneemingen veilig overgaan .
19 , 1787 ; 10 U. 36 M. Starretyd .
1k ontdekte drie brandende bergen , op onder cheidene plaatzen van bet donker gedeelte der Nieuwe Maane. Twee derzelven zyn o ten naasten by uitgebrand,
o zyn in eenen taat van welhaast to zullen uitbar ten ;
'twelk zich, veelligt, by den volgenden Maane chyn zal
ontwikkelen . De derde vertoont eene daadlyke uitbart
cling van vuur , o lichtende to e . Ik mat den a itand des Kraters van den Noordlyken rand der Maane,
el beyond then to zyn 3 gr . 57 min . 3 ee- Veel betdeter is deszel s licht , dan de Nucleus der Komeet,
welke de Heer MERCHAIN , op dcn tienden deezer
Maand, to Parys ontdekte.
April

April so, 1787 ; 1o U. a M . Starretyd.
Heviger brands de berg dan in den voorgaanden nacht4
geloo dat de middellyn niet kleiner zyn Ian dan 31/
Dewyl Jupiter zich in de nabyheid bevondt , draaide ik
den re leskoop na deszel s derden Wagter, en rekende
dat de middellyn van het brandende edeelte des Vol»
ka ns gelyk was aan ten miniterl tweemaal die de a
Wagters . Hleruit mogen wy a leiden, dat de lichtende
o brandende to e meer dan drie mylen over 't kruis
maoet be aan. Dezelve is van eene onzegelmaatige rondo
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de gedaante, en loopt aan de randen leer cherp toe .
Veel nader aan bet niiddenpunt der Maane liggen de
andere brandende bergen, en ge:lyken naar tamelyk laauwe wolkjes, die na bet ridden allengskens helderer
worden ; dock geene duidelyk a gebeelde lichte vlek
kan in dezelve onder cheiden worden . Duidelyk kunnen deeze drie plekken van de overige merkteekens op
de Maan onder cheiden worden : want de terugkaatzing
der Zonne traalen van de aarde is, in derzelver regen .
woordigLn land , helder genoeg, om , met een Kyker
van tien voeten , de Maansvlel.ken , zel de duisterae
derzelven, zigtbaar to doen worden . Soortgelyke ver .
chynzels had ik in den voorgaanden Maane chyn niet
vernomen, hoewel ik toenrnaals, met bet zel de werktuig,
orntrent de zel de plaatzen myne Waarneemingen deed .
De chynbaare gedaante van 't geen ik bet weezen .
lyk vuur o de uitbarttin', eens brandenden bergs genoemd heb , geleek naar een klein tukje brandenden
boutskool , wanneer dezelve met een dunne laag witte
asch bedekt is, welk ., dikmaals daar aan klee t, wane
neer by eenigen tyd gegloeid hee t ; en de trap van
hel .lerheid is na genoeg gelyk aan then , welken zulk
een koul, by ecu laauw daglicht gezien zynde , zou
vertoonen .
Alle de naastgelegene deelen des brandenden bergs
cheenen door de uitbar hng laauw verlicht to zyn, en
vertoonden zich allengskens donkerer, naar gelange van
hunnen a tand van den Krater .
Veel overeenkomst hadt deeze uitbar 'ing met die ik
op den vierden A'Iey des Jaars 1783 heb waargenomen ;
een berigt daar van , nevens ver cheiden merkwaardige
byzonderheden , de brandende bergen in de Maan be .
tre ende , zal ik, by voegzaame gelegenheid , aan de
Koninklyke Maat chappy mededeelen ., Zeer aanmerke .
lyk , egter , ver childe dezelve in grootte en in belderheid : want de brandende berg van den Jaare 1783,
hoewel veel helderer dan die tegenwoordig brandt, was
op verre na niet zo uitgebreid in de a meetingen van
deszel s uitbarllirge ; de eerrce , door den Teleskoop
gezien , geleek naar eene Star van de vierde grootte ,
zo als zich dezelve aan het blonte oog vertoont ; deeze , daarente t;en , vertoont eene zigtbaare chy van
lichtende to le , wyd ver chillcnde van de chitterende
helderheid van Let Starrelicht .
3!-
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TJYZONDERHEDEN WEGENS DE KWAKERS IN NOORDAMERIKA . Door den Heer PETIT-itADEL, 4rt, .

(Vervolg en Slot van bl. 5"4 .)
van drie maanden door ver cheiden Stedert
gedaan, en vy maanden to
Eenevanmynreize
verbly hebbende gehouden , maakte ik , traks

phia

lmerika

Philadel.

naa myne aankomst , kennis met CALEB LOWNER, een
der Kwakers, om de trergbeid zyner grondbeginzelen
meest vermaard . Hy was opziener der Gevangenis en 3
welke by my in alle derzelver deelen deedt kennen ;
en aan zyne vriend chap ben ik bet plan ver chuldigd,
ingelascht in bet werk, welk ik eerstdaags over dit onderwerp denk in 't licht to geeven, Dikmaals viel ons
ge prek op die dolzinnigheid, van welke dorst na menchenbloed een der voornaam te toevallen is . Te gader
beklaagden wy bet lot van hun, die 'er door aangetast
worden, z) wel als de akelige om tandigheden der zulken, die 'er de lagto ers van zyn ; en, ten deezen opzigte, temden onze gevoelens volmaakt overeen . CALEB
LOWNER hadt in Engeland gereisd ; met genoegen prak
by over landen , welke by niet verder dan uit de bechryvingen van dezelve kende . Het Fransch prak by
niet , maar ver tondt bet genoeg om onze beste Schryvers to kunnen leezen . Nooit was by beter in zyn
chik , dan wanneer by, zittende by een goed vuur,
onder een kopje Thee, my aangaande alle myne reizen
konde ondervraagen. Daar by 't meest belang in telde,
was bet geluk der men chen ; wel gaarne zou by ze in
d6nen rang hebben willen plaatzen . Doeh wanneer ik
hem onder 't oog brags , hoe veele men chen bet Europa hadt gekcst, en mis chien nog zou kosten, om de
dingen , indien in geen beteren, immers in eenen taat
zo goed als de oor pronklyke , to her tellen , trok by
zyne chouders op , zuchtte, en een kopje Thee neemende, zeide by : Brother, men are and will be or ever
ools : „ Broeder, de men cher zyn zotten, en zullen 't
„ altoos blyven ."
Door middel van CALEB LOWNER kreeg ilk kennis aaR
veele andere Kwakers ; dock , om redenen van taat I
hield ik den meesten omgang met den Apotheker ALLOT,
wieus
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wiens kundigheden met de myne meer overeentkmden .
Veel vriendl'chap genoot ik in zyn gezin en die met
hetzelve verkeering hielden, deels uit hoo de van myn
beroep , deels omdat ik zeer veel toebragt, om de
avondge prekken aan de Theeta el leevendig to hour
den .
Door myne verkeering ten deezen huize en el .
ders wierd ik beter in taat geteld om bet karakter
eens Kwakers to leeien kennen, die nooit buitenslands
geweest was . Over 't geheel genomen zyn ze onkundig,
en in gevolge daar van eigenzinnig en ty op hun tuk
tlaande . Hoewel vyanden van de laaverny, doen zy ,
egter, hunne dienstboden alle bet gewigt hunner meerderheid gevoelen . P'hs cbien is dit een werk van noodzaaklykheid, om to beter hediend to worden : want van
de vier Waerelddeelen, welke ik bezogt heb, heb ik
teen land aangetro en, van huisbedienden zo legt voorzien als de Vereenigde Sraaten van Amerika . Hun zedig voorkomen belet niet dat ze lerk gezogt worden,
van wegen de ynheid van hun linnen , van hunne kleder to e , welke altyd grys van kleur is , van hunnen
hoed, then ze nooit aireemen , en die altoos onopgetoomd
is en van gene kleur . Alle de vrouwen pan in laken
gekleed o in grys atyn ; dock haare hoeden en alwat
tot bet hoo dtooizel behoort is van bet
yn te batist.
Het hair poederen zy niet ; doch de jonge meisjes bedienen zich van welriekende olien, en binden bet to zamen met niet minder zorgvuldigheids Jan onze Europe che Schoonheden aan haare hulta els. Op haar hoo d
draagen ze een hoedtje van grys
atyn , 't welk de
blankheid van haar vel kragtig doet a eeken . Zeer
zorgvuldig zyn ze omtrent het verbergen van haare be.
koorlykheden ; doch wanneer zy binnenshuis zyn , en
zich van de klederen , waar mede zy in 't openbaar
vertchynen, ontdaan hebben , vertoont 'er zich genoeg
daar van door bet yn te batist, welk die bekoorlykheden bedekt , om 'er al her voordeel, welk zy verlangen, van to trekken . Zy weeten, hoe veele uitwerking
een raaie arm en een raai been doen ; doch vermits de
eerbaarheid haar verbiedt , zel haare voeten te vertoonen, tellen zy zich des chadeloos, door bet vertoonmaaken met haare armen binnenshuis . Zeer bevallig en
blank zyn, over 't geheel genomen , de Kwakerinnen ;
zy hebben kastaniebruin hair ; zelden ziet men de roosen onder de lelien van haar gelaat uitbotten ; 't welk,
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gepaard nwt de geringe beweeging, die zy met haare
oogen maaken, hlaar cen kwynend voorkomen gee t, 't
xwelk niet zonder uitwerking is , wanneer zy de opmerking eens Europeaans voorhebben to wekken . Altoos
trouwN de Kwakers onder elkander ; en indien bet gebeure, dat iemant onder hen eerie Vrouw van eene andere Gezinte neenit , o eene Kwakerin met een peroon, die niet van Mar Geloo is, in 't huwelyk treedt,
nydt men de gemeen chap met dezelven o , en ait
b en uit van de Broeder chap , zonder voortaan iminer
in dezelve wederom to kunnen worden aangenomen . De
huwelyks-inzegening ge chiedt in hunne Godsdien ligc
Vergadetplaats . De Bruidegom en Bruid vertoonen zich
to gader in de voile Vergadeiing aan de Oud len, die
op een eenigzins verheven geiloelte zitten , en verklaaren , dat zy elkander tot eciitgenooten gekuozen hebben . Men houdt daarvan aanteekening in eep Trouwboek , welk de ondertrouwden niet onderteekenen ; en bier
mede neemt de geheele plegtigheid een einde.
Te Philadelphia, even gelyk in alle andere landen,
houden de Kwakers alleen verkeering met elkander . Ben
myner bekenden , die , bun geloo hebbende aangenomen , dikmaals in hunne gezel chappen wierdt genodigd, he t my verhaald, dat zy zich, in hunne hulzen, alle vermaaklykheden des leevens veroorlo den, zei
de Muziek, die, als ilrydig met de be piegeling, hun
hoo dleer telzel , hun verboden is . Ook is bet danzen
onder veele longgehuwden in gebruik geraakt , zints de
overkomst en bet verbly der Fran che Volkplanters,
die, oin bet leeven aangenaam to maaken , alle hunne
nyverheid to werk ge teld hebben . Zeer- ge leld zyn ze
op dit vermaak, en geeven 'er zich aan over, wanneer
zy verzekerd zyn, niet to zullen gezien worden . Doch,
wanneer 'er een vrecmdeling binnen treedt , kan nien
zich naauwlyks verbcelden , hoe vaardig zy de vertooning van gelrengheid wederom aanneemen .
De Kwakers hebben c+en naam van trikte eerlykheid
in alle hunne verbintenisten . Ongemeen werkzaam zyn
zy in den Koophandel, die, gemeenlyk, alle hunne aan .
dagt trekt . Hun gelukkig laagen, ten dien opzigte, hee t
de potterny der kwa2dwilligheid gewekt . Te Philadelphia hee t men een pree'kwoord, volgens 't welk een
Broeder ten aanzien van de Jooden bet zel de is , als
pie Zon met opzigt tot de Starren ; aanduidende, dat, zo
ras
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ras zich een Kwaker vertoont , de Jooden verdwynen .
Zeker is bet, dat, overal daar de Kwakers de meerder .
he'd hebben , de Jooden chaarsch zyn ; zeer weinigen
van deezen ontmoet men to Philadelphia, doch zeer veelen in Virginie en in de Staaten van Mas achu et , alwaar men integendeel zeer weinige Kwakers vindt . Intus chen , hoe veel ge chreeuws hunne vyanden mogen
gemaakt hebben, Diet minder waar is bet evenwel, dat
hunne eerlykheid en g(,cde trouwe buiten alien ge chil
is' ; en zo algemeen bekend is dezelve, dat de beste huizen van Koophandel van deeze Gezinte, wantleer hun
geld wordt aaniieboden , hetzelve aanneemen en 'er
voordeel mede doen ,
onder dat de Geldleener van
hun een bewys van den ontvangst vordere ; in gevalle
van ge chil, vertoonen zy hunne boeken , die aan hetzelve een einde maaken .
Dikmaals heb ik do Vergaderplaatzen der Kwakers,
zo to Londcn als to Philadelphia , bezogt , op Zondag
voormiddag. Geene teekens vertoonen dceze huizen van
eene verzamelplaats , aan de Gods dienst-oe lening gewyd . De banken laan ginds en elders ver preid, en
aan bet einde laat eene verhevenheid , op welke de
Oud{l:en zitten . Uuren agtereen heerscht 'er de diepte lcilte in de Vergaderplaats . leder een, onver chillig
van welke exe , vat bet woord op , zo ras by zich
verbeeldt, door eene hooger magt to worden aangeblaazen ; en , op zyne plaats opryzende , brengt by al1ed
voort, wat inwendig zyn gemoed roert, weidt zomtyd'9
uit over huisli\ke byzonderheden, zonder lema~nt to
noemen ; dit rnaakt van zyn ge prek zulk een mengelmoes van aard che en hemel che dingen, dat een Europeaan , aan onze zedekundige verhandelingen gewoon,
zulk een taal van winderigheid hoorende, zich Diet dan
wet moeite van lachen kan onthouden . De oude Vrouuwen munten bier in inzonderheid uit ; dikmaals zyn zy
de vertrouwelingen en zel de tolken der jonge Kwakdr.
irnen, welke de onervarenheid o de chaamte om haare
gedagten to uiten , haar byzonder eigen , dikmtals onbekwaam maaken tot deeze zoort van wel preekendheid .
Op den cer len Zondag in de maand September houden
zy eene algemeene Vergadering, van welke alien worden
uitge looten, die , geduurende bet jongstverloopen jaar ,
de tuchtiging der Broeder chap , 't zy dan otn welke
reden ook, verdiend hebben .
T t 2
lk

616

Yi?ZONDERHEDEN WEQENS DE KWAKERS

Ik zal dit berigt eindigen met eenige byzonderheden , raakende de laat te pligten , welke omtrent
eenen Kwaker , naadat by zynen aard chen loop hee t
voleindigd , worden waargenomen . Zeer eenvoudig is
des Kwakers huislyk leeven ; niet zeer menigvuldig
zyn zyne genietingen. Indien gy de vermaaken uit •
zondert , welke by in den choot van zyn gezin geniet, bet genoegen , welk by ondervindt door iets by
to draagen ten nutte van ver cheiden tichtingen , van
welke bet bettuur aan de Broeder chap is opgedraa .
gen , en eindelyk eenige uit tappen na buiten , in wet
ke de amilien over en weder elkander bezoeken ,
hebt gy alles genoemd , waar mede de Kwaker zich
verlustigi .
De Bybel is bet bock , welk zy meest
leezen ; hun geest, altoos in belpiegeling opgetogen, is
voor bet leezen van andere boeken met berekend .
Van der jeugd o onderweezen , zich naar alle vc,orvallen en ontmoetingen to chikken , zien zy de aangenaam te en de treurig te lotgevallen met bet zel de oog to gemoet . Men chen , aldus zich gedraagende, kunnen derhalven den dood niet dan met de kalm .
te to gemoet zien , welke den waaren Wysgeer kenVan bier dat zy , om aan to duiden dat iemerkt.
inant ge torven is , gewoon zyn to zeggen , by hee t
a gedaan. In deeze treurige om tandigheid begee .
ven zich de Kwakers , voora daar toe genodigd ,
voet toots , mannen en vrouwen , na bet huis des
overleedenen , en verzamelen , met de groot te de tigheid , voor hetzelve . Welhaast wordt bet Lyk uit .
gedra4gen , liggende in een Kist van Kajaaten- o van
under tout, met de kleur daar van ge childerd , met
zilveren o verzilverd be lag , naar gelange van bet
vermogen des ge torvenen . Hy wordt door bet gezin
gedraagen . De Vrouwen , de Kinderen , naar gelange
van kunnen ouderdom , omringen hem met alle blyken
van droe heid ; daaraan volgen de leden der Broederchap en zyne bekenden, by paaren . Alle rytuigen, die
zich op weg bevinden , blyven til taan by bet naderen der Lykitaat ie . De rouwe maakt zich niet kenbaar door de kleur , zynde elk in eene kleur gekleed,
die hem goeddunkt, maar wel door traanen en zomtyds nikken . Gekoomen aan bet Kerkho , 't welk
midden in Philadelphia open ligt , chaart zich elk om
bet gra , waarin de Broeder eerlang voor altoos moet
ne-
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iiederdaalen . Men plaatst bet Lyk naast bet gra ; de
diep le lilte heerscht 'er , geduurende agt o tien miruten , naa verloop van welke bet Lyk in bet gra
wordt neergelaaten . Gemeenlyk vat alsdan een Broeder
bet woord op , en naa bet uit preeken van eene korte
Lykrede , eindigt by zyne rede met eene vermaaning
om beter to leeven . Op zekeren dag voorby bet Kerkho gaande, had ik gelegenheid getuige to zyn van al wat
ik verhaald heb. Groot was de menigte ; ik drong door
2o verre ik kon , en had welhaast gelegenheid om eerie
leer aandoenlyke Redevoering to hooren van eenen Broeder, die 'er zeer treurig uitzag , welken ik in de Vergaderplaats meermaalen had gehaord . 't Geen meest
myne aandagt trok, was zyne wyze van aanhe ; op eene
zonderlinge manier rekte by zyne woorden, zodat een
vreemdeling gemaklyk 'er de kragt van konde gevoelen ; en wanneer by twee o drie volzinnen hadt ge pro .
ken, hieldt by tlil, en zweeg drie o vier minuten . Thans
hervatte by den draad zyner rede, op eenen toon van
de diep le droe heid , houdende ge tadig de oogen hemelwaarts ge lagen ; indiervoege , dat ik , hoewel tegen
hem over en digt by hem laande, niets anders dan bet
wit zyner oogen zien konde , zynde zyne oogappelen in
eenen taat van aanhoudende trillinge, naar tuiptrekking gelykende .
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O
nze Reizigers kwamen op den 29 van Hooimaand
it des Jaars 1787 in de Laay van Ca/tries . Van

deeze levert bet Reisverhaal de volgende be chryving op .
De Baay van Ca iries, in welke wy ten anker gekoT t 3
men
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men waren , is gelegen in bet diepst van een Gol ,
tweehonderd mylen van de Straat van Sargaar, de
ebnige doortocht , welke ons met zekerheid uit de .7apan che Zeeen bragt . De Zuidlyke Winden waren be .
4tendiger en terker, dan in de ZeeCn van China , waaru t zy waaijen : dewyl ze bepaald zyn tus chen twee
kusten , was derzelver groot te verandering legts twee
ireeken ten Oosten en ten Westen ; zel s met een lap
koeltie liep de zee zo hoog, dat wy bekommerd wierden
over onze masten ; daarenboven waren onze Schepen zo
nelle Zeilers niet, dat wy hoope konden cheppen om
tweehonderd mylen windwaards op to zeilen vOGr bet
einde van bet goede ai oen, in zo naauw een kanaal,
waar bykans geduurige nevels bet in den wind opvaaren hoogst bezwaarlyk maakten . Het eenige, egter, dat
ons to kiezen tondt, was dit to beproeven, o anders
den Noord-Mou on o to wagten, 't welk tot in Slachtmaand zou hebben kunnen duuren .
Ik liet dit laat te
denkbeeld naauwlyks een oogenblik in mycen geest veie
toeven ; integendeel keurde ik bet noodig, onze werkzaamheid to verdubbelen , om in den kortst mogelyketr
tyd onze noodwendigheden van bout en water in to neemen, en ik ga to ver taan, dat ons verbly niet langer
dan vy dagen zou weezen .
Zo ras wy voor anker lagen werden de byzondere be .
2igheden bepaald , voor alle de kleine vaartuigen der
beide Fregatten, door den FIeer DE LANGLE en my ;
deeze zouden be tendig weezen, geduurende den tyd onzes verbly s. De lange boot zou water haalen, de bark
ons bout laaden ; de kleine boots werden toege chikt aan
de Heeren BLONDELA, BELLEGARDE, MOUTON, DERNIZET en PREVOST junior, die bevel hadden am de geheele Baay op to neemen ; onze jollen , die zeer weinig
diep gingen , waren be temd tot de Salmvisichery in
eene kleine iivier , die des vol was ; eindelyk zouden
onze pinas en den Heer DE LANGLE en my dienen oni
'er mede been en weer to zeilen, bet oog op de ondercheidene werkzaamheden to houden, em ons met de Natuurkundigen to brengen na bet Tartaar che Dorp, na
de onder cheide Eilanden, en overal heenen, waar iets
gewigtigs viel waar to neemen .
De eer te en alleraangelegente verrigting was , onze
Zee.uurwerken na to gaan ; en onze zeilen waren naauwlyks geborgen, o de Heeren DAGELET , LAUIUSLON
e7

RONDSOM DID. WERELD .

619

hadden hunne In trumenten geplaatst op
cen Eiland , op een kleinen a land van onze Schepen
gelegen ; zy gaven 'er den naam aan van Isle d'Ob ervatoire . Dit Eiland diende ook aan onze Timmerlieden
ant timmerhout to hakken , 't welk zy zeer noodig
hadden . De Quadrant en de Seconde- linger werden geplaatst met eene maate van vaardigheid, welke een beter laagen verdiende . De Starrekundige werkzaamheden volgdnn elkander ona gebroken op. De kortheid
van den tyd onzes verbly s, door my bepaald, vergunde ons geen oogenblik rust . De voor- en naamiddag
waren be temd om de overeenkomende hoogten op, en
de nagten om de hoogte der Starren waar to neemen .
De vergelyking van den loop onzer Zee-uurwerken was
reeds begonnen . Het Zee-uurwerk No. ry liet ons in
weinig onzekerheids, dewyl de uitkorn len, vergeleeken
met die van de waarneemingen van den a tand tus chert
Zon en Maan , altoos dezel de waren , o althans niet
nicer ver childen dan de aart van zulke werktuigen -me .
debrenot . Bet was in diervoege niet gelegen met No .,
ill, , aan boord van de B/lrolabe : dit Zee-uurwerk was
zeer ongeregeld geweest in den loop, en de Beer DE
LANGLE, zo wel als de Heer I AURISTON, was niet in
ilaat geweest , oin met de minile zekerheid den daag .
lyk cben voortgang van bet chip to bepaalen .
De domheid o agtloosheid van een onzer Timmerlieden
verydelde bykans al onze hoope in bet doer der'waarneemingen : by hieuw een boom om, digt by onze A .
ilrunomi che tent, die in den val her glas van den Qua .
drant brak, den linger van vergelyking van zyn ttel
hragt, en daardoor den arbeid van den voorgaatiden dag
byktans verydelde .
Onze Ankerplaats lag, volgens bet gemiddelde der geOiaane waarneemingen, op 5i° 29/ Noorder Breedte, en
a 39" 41' Ooster Lengte , volgens bet Zee-uurwerk No .
ay , her dagelyks verlies op twaal Seconded berekend .
De` tyd van hoog Water , by nieuwe en voile Maan,
berekenden wy op tien uuren, en de groot te ryzing,
op die tyden , vy voeten en agt duimen ; de troom
De Starliep ten miu ten een halve knoop lerk .
rekundigen , door de gemelde voorvallen gedrongen hunne waarneemingen tot bet voldoen hunner nieuwsgterigheid in andere opzigten to bepaalen , vergezelden ons
de twee laat le dagen op alle onze tochten . Van alle
it4
de
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de Baaijen, door ons bezogt op de kust van Tartaryen,
was die van Ca/irrcs de eenige, welke then naam verdiende ; dezelve ver cha t eene verbly plaats by legt
weder, en zou bet zeer mogelyk wet zt i , den winter
daar door to brengen . De gtond is modderig, en klimt
allengskens van twaal tot vy vademen , als men de
kust nadert, welke omringd is door eene droogte, op
drie kabeltouwen iengte van bet tr ind ; zo dat bet , by
laag water, vry rnocilyk valt, daar to landen, zel s met
een boot . Daarenboven zyn 'er groote beddingen van
Zee-wier (*), en onder deeze legts twee o d :ie voeten water ; dit Zee-wier biedt een onverwini~ken we .
der tand aan alle de poogingen der bootsgeze len .
Geen Zee is 'er, die grooter overvloed hee i van vercheide oorten van Fuci, en onze choon te grasvelden
zyn niet greener, o beter met planten uit bet groeiend
ryk bedekt . Een vry groote bogt, aan de zyde waar
bet Tartaar che Dorp lag, en die wy in 't eerst veronder telden diep genoeg to weezen om onze Schepen in to
leggen, dewyl bet hoog water was toen wy in de Bay
ten anker kwamen , vertoonde zich twee uuren laater
als een uitge trekt veld van Zeeplanten . Wy zagen
daar de Salnren pringen, zo als zy uit een riviertje
kwamen , 't welk bet water onder dtt Zee-wier ontlast ; wy vongen 'er meer dan tweehonderd op ddn
dag.
De Inwoonders , wier zekerst en overvloedigst voedzel in deezen visch bettaat, waren, zonder des eenig on .
genoegen to betoonen , getuigen van onze voor poedige
vischvangst ; ongetwy eld omdat zy verzekerd waren,
dat de veelheid van visch onuitputlyk groot is .
's Daags naa onze aankomst in de Baay landden wy
by bet Dorp : de ge chenken, door den Heer DE LANGLE, die 'er eerst landde, gedaan, bezorgden ons aldaar
vriendem. In Been gedeelte der wereld tre t men een
beter lag van men chen aan . De Opperite, o de oude Man , kwam oin ons op den oever to ontvangen ,
vergezeld van eenige andere Inwoonderen . Ons g roeten .
d e wierp by zich voorover op den grond neder, naar
de wyze der Chinee en, en bragt ons vervolgens na zyne
() Deeze Zeeplanten o Fuci zyn even dezel de als die men
to Mar eilles geb ;uikt om vaten met Olie, et-.z, in to pa4ken :
het is de Focus ve culo is,
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ne hut, waar zich zyne Vrouw, Dogters, Kinderen en
Kindskinderen bevonden . Hy deedt een zindelyke mat
uit preiden , waarop by ons verzogt neder to pap -.kitten . Een klein graan, 't welk wy niet kenden, word
met Salm op bet vuur gezet, orn bet ons cer pyze
aan to bieden . Dit graan is hetgeen zy voor de lekk ~rl:e ipys houden, en zy gaven ions to verttaan, •. <<< zy
bet kreegen uit bet Land van Mantc iou : zy r -: cn den
naam bepaaldlyk aan een Volk, zeven o agt ,lagreircns
vandaar gelegen, aan den cor prr,ng van de l{ivier .5e
galien, en die onmiddel\k gemeenlchap hebben met tie
Chinee en. Door tekenen gaven zy ons to verttaan . .?at
zy behoorden tot de Natie der Orotchys, en ons wyzende op de vier vreemde Canoes, welke wy then dag
in de Baay hadden zien aankomen , noemden zy die
cheepslieden liitchys : zy gaven ons to kennen, dat dee .
ze laatstgemelden verder Zuidwaards woonden ; maar
mis chien op een korter a and dan zeven o agt my.
len : want deeze Volken veranderen , even als die van
Canada, naam en taal by elk groot Dorp .
Die Vreemdelingen , van welken ik nog nader zal
moeten preeken , hadden op den oever een vuur onttooken, digt by bet Dorp der Orotchys, waar zy hun
visch en graan kookten in een yzeren ketel , hangende aan een yzeren haak, vastgemaakt aan een mik, uit
drie ttaaken be taande. Zy waren van de Rivier Sega.
lien gekomen, en bragten na bun lard terugge graan en
nankins lo e ; naar alle waar chynlykheid hadden zy
dit in ruiling ontvangen voor traan, gedroogden visch,
en mis chien voor eenige harten- en beerenvellen , die,
met de Eekhoorntjes, de eenige viervoetige Dieren zyn,
van welke wy eenig blyk zagen .
Het Dorp der Orotchys be londt uit vier hutten , op
eene hegte wyze gebouwd uit boom l;ammen ter volle
lengte, aan de hoeken net a t;erond ; een ralm, redelyk
oed ge .wwerkt, onder chraagde bet dak van boombast .
L en houten bank, even aIs in de hutten van het Eiland
Segalien, liep bykans bet geheele gehouw om ; de vuurhaard was, op dezel de wyze, in bet midden geplaatst,
onder eene opening , groot genoeg tot bet doorlaaten
van den rook . -- Wy hadden rede om to denken, dat
deeze vier huizen aan vier onder cheidene Familien behoorden , die to zamcn in de groot te vertrouwlykheid
lee
n . Et-,no van deeze Familien zagen wy vertrek T t 5
ken
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lien op eene reize van eenige uitge lrektheid ; want de .
zeive keerde niet weder, geduurende de vy dagen van
ons verbly . Dc eigenaars zetten, by hun heenen gaan,
cenige planken voor den ini :ang van hunne hut, oni den
honden bet ingaan to beletten ; voorts lietcn zy 'er alle
hunne bezittingen in blyven . Welhaast waren wy zo
volkomen nvertuigd van de on chendbaare getrouwheid
deezes Volks, en van hun ci1roomvallig ontzien van bet
regt des eigendoms, dat wy onze zakken met lo e, ko .
raalen , en yzeren gereed chappen, met een woord, alle
artykelen, die wy ten handel medebragten, in 't midden
hunner hutten lieten , order geene andere oppas ng dan
het vertrouwen , 't geen wy op hunne goede trouwe
lelden : geen bet min le blyk hebben wy be peurd van
eenig misbruik van ons vertruuwen ; en, by ons vertrek
uit deeze Baay, hielden wy ons verzekerd, dat de Bewoonders zzl s geen vermoeden hadden , dat 'er zodanig
jets als dievery be londt .
Elke but was omringd met eene plaats orn Saim to
droogen ; deeze rustte op laakcn , blo :)tgetleld aan de
hette der zon ; op deeze worden de vis chen gelegd,
naa Brie o vier dagen over her your gerookt to zyn .
De Vrouwen, met dit werk belast, draagen zorge, em,
zo ras de vis chen met rook doortrokken zyn , dezelve
in de open lugt to brengea , waar zy de hardheid van
Trout verkrygen .
De Bewoonders vischten met ons in dezel de rivier ,
;net lynen o cigars ; en wy zagen , dat zy, met eene
by ons a zigtige greetigheid, den kop, de kieuwen en
kieine graaten, en zomtyds bet vel van den Salm in lingarden ; dit vel wisten zy 'er met eene zonderlinge handigheid o to haalen : zy lobberden bet lillige gedeelte
gelyk wy oesters eeten . Het grootlle gedeelte van den
visch, uitgenomen wanneer de vis chery zeer overvloedig geweest was, komt dus a gehaald t'huis ; by zulk
ten overvloedige vangst laan cle Vrouwen met dezel de
greetigheid de gemeide deelen ten lyve . Zy chyn~n
dit voor een zeer lekker beetje to houden . Hot was aan de
Baay van Ge ries , dat wy her gebruik leerden kennen
van den looden o heenen ring, welken dit yolk, even
als dat van Segalicn Etiand, am den duitn draagt. Deeze dient hun ter be chutting in lit nyden en villen van
den Salin met een z~er icherp rues, 't welk zy alien aan
den gordel draagen .
Het
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Het Dorp was gebouwd op de tong van een laag moeras ig land , 't welk ons in den winter onbewoonbaar
cheen ; maar aan de overzyde tondt, op een hooger
grond, en na bet Zuiden open liggeiide, aan den ingang
van een bosch, een ander Dorp van agt hutten, grooter
en beter gebouwd dan de evergemelde . -- Daarenboven bezogten wy, op een kleinen a t}and, drie onderaard che wooningen, volkomen gelyk aan die der Kanuchatdaalers, door coots in diens laat te Reis be chree .
ven . Deeze waren ruim genoeg, om de Bewoonders der
agt hutten, geduurende de trengheid van den winter,
to herbergen . Daarenboven zagen wy op d2 zyden van
dit Dorp ver cheide Begraa plaatzen , grooter en beter
gebotiwd dan de huizen : elk deezer bevatte drie , vier
o vy lykberries, net gemaakt, vercierd met Chinee che
to e ; eenige gebroceerde l:ukken , boogen , pyien,
vischlynen, en, met een woord, de incest waardige artykelen by dit yolk, hingen aan het binnentte gedeelte
deezer begraa plaatzen ; een houten deur loot den ingan a .
Hunne huizen waren, even als deeze begraa plaatzen,
met goederen voorzien : zy chynen geen deezer weg to
neemen ; kleederen, huiden , neeuw choenen, boogen,
pylen , pieken, alles was gebleeven in bet verlaaten
Dorp, waar zy zich alleen geduurende den winter ont-,
hou,ien . In den Zomer woonen zy op de andere zyde
van de Baay , waar zy zich toen bevonden . Zy zagea
ons in hunne Winterwonningen gaan, en dat wy hunne
Begraa plaatzen bezogten , zonder dat zy ons inimer vergezelden, o cenige vrees hetoonden, dat wy iets draagbaars vandaar zouden wegneemen , welk zy egtcr moisten dat wy gaarne hadden , uit de ruilingen met hun
gedaan . Onze Matroozen , zo wel als onze O icieren,
voelden zich getrO en door dit blyk van vertrouwen ;
chande en maad zou by zich op den halze gehaald
hebben, die laag en nood genoeg geweest was, om in
dit land van vertrouwen den min len die tal to piee .
gen .
I-let blcek uit alles, dat wy de Orotchys alleen in hun•
ne Landwooningen bezogt hadden, waar zy hunnen oogst
van Salm inzamelen , die, even als bet Koorn in L; a .
r por, de hoo dzaak van bun leevensonderhcud uitmaakt .
11, vond by bun zo weinig huiden van hartenbeesten,
dat t gwund Leb om to vermoedcn , dat de jagt t'y
bun
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hun weinig betekent . Een klein gedeelte van bun voed2el be taat nit de wortelen van een geele Lely, o van
Saranne , welke de Vrouwen verzarnelen op den kant
der bos chen, en die zy by hun vuur droogen .
Veelligt zou men tot de veronder telling komen, nit
bet groot getal van Begraa plaatzen, want wy vonden 'er
op alle eilanden en in alle kreeken, dat zy ten blyke
itrekten van eene in die oorden onlanes gewoed hebbende buitengewoone ter te, die bet tegenwoordig ge lacht
tot een klein getal gebragt hadt . Maar ik hel over om
to gelooven, dat de onder cheide Familien, deeze Natie
uitmaakende, ver preid waren in de omliggende Baaijen,
om Salrn to vis chen en to droogen , en dat zy alleen
in den winter to zamen kwamen, bun voorraad van gedroogden visch medebrengende , om daarvan to be laan
tot bet wederkeeren van een gun(}iger jaar ai oen . Dan
de waar chynlyk te veronder telling is, dat de diepe eerbiedenis van dit Volk voor de graven hunner Voorvaderen bun aanzet om dezelve to onderhouden en to her .
tellen , en dat zy , in diervoege , eeuwen lang de
verwoestingen, door den Tyd aangerigt, her tellen .
Onder de Inwoonderen ontdekte ik geen tekens van
onder cheide rangen ; dit zel de kan van de Dooden
niet gezegd worden , wier as che rust in plaatzen van
sneerder o minder aanzien , naar gelange van hunnen
rykdom. Het is waar chynlyk genoeg, dat de arbeid
van een lang leeven naauwlyks zou toereiken om de
kosten goed to maaken van deeze kostbaare begraa .
plaatzen , die egter alleen geregtigd zyn tot eene betreklyke aanzienlykheid, en waarvan men zich een zeer
verkeerd denkbeeld zou vornien, indien men de vergelyking voortzette tot de praal-gra -gedenktekenen van
be chaa der Volken . -De lyken van de arm le inwoonderen worden aan de open lugt blootgetteld, liggende
op een baar, onder chraagd door tokken, vier voeten
boog ; maar alien hebben zy by zich hunne boogen ,
pylen, netten en tukken to e , geplaatst by hun lyk,
en, naar alle waar chynlykheid, zou bet heilig chcnnis
weezen, dezelve weg to neemen .
Het cheen also dit Volk , zo wel als de Inwoonders
van bet Eiland Segalien (*), geen Opperhoo d erkende,
en
(•) Segalien Wand is ecu van die , welker nsam de groot le
me.
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en aan geen geregelden Regeeringsvorm onderworpen was,
De zagtheid hunner zeden, hun eerbied voor den Ouderdom , weeren by bun mogelyk alle de onheilen van re .
geeringloosheid . Wy vernamen 'er nimmer eenig ge chil .
Hunne onderlinge toegenegenheid, hunne tederheid jegens
de kinderen, ver cha ten ODs een aandoenlyk tooneel . Maar
onze zintuigen werden legt onthaald op den leelyken
lank van den Salm, die niet alleen hunne huizen, maar
ook de omliggende ireeken vervulde . De Salm-graa .
ten lagen overal verttrooid, bet bloed tot op de haardlede ; greetige, doch anders vry tamme honden ver londen bet overige . De mors igheid en lank van dit Volk
zyn allerwalglykst .
Daar be(laat mogelyk nergens een Volk van zwakker
geteltenis e , o wier gelaatstrekken meer ver chillen
van die , aan welke wy het denkbeeld van choonheid
hegten : doorgaande is hunne grootte tien duimen beneden
de vier voeten , en hunne lichaamen zyn rank ; hunne
item is zwak, en gelykt op een kinderilem ; zy hebbenr
uit leekende kaakbeenderen , kleine blaauwe oogen, in
een diagonaalen hand ; een grooten mond, een platters
neus , een korte kin, weinig o geen baard, een oly .
kleurig vel , gevernisd met traan en rook . Zy laaten
het hoo dhair groeijen, en binders bet omtrent op dezel de wyze als wy gewoon zyn . Het hair der Vrouwen
hangt los over de chouderen , en dier gelaatstrekken
komen volmaakt overeen met de zo even be chreevene
der Mannen . Het zou bezwaarlyk vallen, haar van de
Mannen to onderkennen, ware bet niet door een klein
ver chil in de kieeding en den blooten hals. Zy vinden zich egter niet onderworpen aan harden arbeid ,
die , gelyk by de 4mericaanjche Indiaanen , de raai .
heid van haare gelaatstrekken zou wegneemen , hadt de
natuur haar met dit voorregt beguntligd . Haare werk .
zaamheden bepaalen zich tot bet nyden en naaijen der
kleederen, bet to droogen hangen van den visch , bet
oppas en der kinderen , waaraan zy to zuigen geeven,
tot dezelve drie o vier jaaren oud zyn . Ik verwonder.
de
menigte

van

veranderingen hee t onder de Aardryksbe chry.

vers : op de oude Kaarten tre t men het aan onder de vol .

gende benaamingen : Sahalien, Ula-hata, the Black River,
Saghalien, drga-bata, dmur, dmQxr, enz . (Fr . Wig.)
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de my zeer , een der kinderen to zien , die , pas eat
kleinen boog ge pannen, mete een redelyk goede juistheid a ge chooten , en een hand ver cheide lagen ge .
geeven to hebben , als een kind van vy o zes maanden, 't welk op de knie der moeder to laapen lag, aan
haare borst ging leggen .
De Vrouwen chynen by de Orotchys vry veel in opmerking to komen. Ninimer looten zy met ons een
koop , zonder voara met hunne Vrouwen to raadpleegen : de a hangende zilveren oorringen en koperen nuisteryen chikken zy hunne Vrouwen en Dogteren toe.
De Mannen en kleine Jongens zyn gekleed met een
wambuis van nankin, o de huid van een bond o
visch, gemaakt in de gedaante van een voermans rok.
Indien dit beneden de knie komt, draagen zy geen
broeken ; zo niet, dan hebben zy die op de wyze der
Chrnee en . Alenhbzyarenv hod-ui,
den, doch bewaaren die voor den winter ; alien hebben
zy , ten alien tyde, en van allerlei ouderdom, even be.
neden de borst een lederen gordel, waaraan een mes in
een cheede , een taal om vuur to laan, een pyp, en
een klein zakje tot tabak .
De kleedin~T der Vrouwen ver chilt eenigermaate van
die der Mannen . Zy bedekken zich met een grooten
mantel van nankin, o van Salmvel , 't welk zy volmaakt sweeten to bereiden en zeer buigzaam to maaken .
Dit kleed daalt o tot den enkel , en is zomtyds geboord met een rand van koperen vercierzelen, die het
geluid van kleine chelletjes maaken . Die Salmen, van
welker vellen men kleederen maakt , worden nooit in
den zomer gevangen, en weegen van dertig tot veertig
ponders .
Die wy in Hooimaand vingen waren niet
zwaarder dan drie o vier ponden ; loch dit nadeel
werd ruim vergoed door het aantal en de lekkerheid
van maak : eenpaarig oordeelden wy, nooit beter Saim
gedeten to hebben .
Het is ons onmogelyk, jets van den Godsdienst deezes Voiks to zeggen . Tempel$ noch Priesters hebben
wy gezien ; maar eenige ruw gemaakte Figuuren, mischien A godsbeelden, a hangende van het dak in hunne hutten . Deeze verbeeldden kinderen, armen, handen, beenen, en zy hadden zeer veel van de uit hoo de van gelo ten opgehangene tukken in de Fran che
Dorpkerken . Het is zeer mogelyk , dat deeze beelden,
wel-
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pelke wy verkeerd voor a godsbeelden namen , alleen
diendeu om in hun geheugen to herroepen een kind
door beeren vericheurd, o een jaager door die dieren
gewond . Daar is egter marr weinig waar chynlykheid,
dgt een Volk van zo ztiwakke geileltenis e vry van byWy geraakten zomwylen in
geloo zou weezen .
liet vermoeden , dat zy ons voor Tovenaars hielden .
Zy beantwoordden veelc onzer vraagen met een zigtbaa .
ren wederzin, dock zeer belee d ; en wanneer wy eeni .
ge trekken op papier maakten, cheenen zy de beweegtng van de hand, die .hree , your tovertekenen to houcten , en weigerden or,9 to artwooruen op hetgeen wy
vroegen , ons to ver l:arn geevende dat liet kwaad was.
Groote moeite en veel geJulds moest de Heer LAV %UX,
Chirurgyn van de 4tro ebe , betoonen , om eenige:
woorden van de taal drr Orotchys en der Bitchys op to
zamelen . Ten deezen opzigte konden onze ge chenken
hunne vooroordeelen net overwinnen ; zy ontvingen dezelve met huivering , en weigerden ze zel s zomtyds
vul andig.
ik verbeeldde my to I:unnen bemerken , dat zy in
bet aanbieden der ge chenken eene meerdere kieschheid
verlangden ; om to beproeven o dit vermoeden gegrond
Ware , vervoegde ik my in een hunner hutten ; nedergezeten haalde ik twee kinderen van drie o vier j aaren na my toe, treelde dezelve , en ga elk een tuk
gekleurd nankin , in myn zak medegenomen . De leevendig le voldoening was to leezen op bet gelaat en in
de houding van geheel bet Gezin ; en ik houde my
verzekerd, zy zouden dit ge chenk gewetgerd hebben ,
indien ik bet regt treeks aan hun gegeeven had . De
man tradt de but uit, ke , .rde poedig terug met zyn
choontten bond, en verzo ;t my then aan to neemen .
Ik weigerde zulks , hem t,~vens tragtende to beduiden,
dat die bond voor hem van grooter nuttigheid was dan
voor my . Doch by drong 'er op aan, en bemerkendv
dat bet zonder uitwerking blee , deedt by de twee
kinderen, die bet nanldn van my ontvangen hadden,
naderen, en de kleire hardjes op den bond gelegd heb .
bende, ga by my daardoor to ver laan, dat ik gcen
ge ebenk van zyne kinderen hehoorde to weigmn .
Zulk eene verregaande kieschheid in zeden kan gecn
plaats hebben , uan by een leer be chaa d Volk . Het
chynt my toe, dat de be chat dheid v^n cen Vr !k ,
"t welk
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geen vee hee t en geen landbouw kept, niet
wel verder kan gaan.
Noodzaaklyk is het, bier
aan to merken, dat Honden by deeze lieden een allerdierbaart a eigendom zyn . Zy pannen deeze Dieren
voor kleine , zeer ligte eeder, zeer wel gemaakt, en
volkomen gelyk aan die der Kamt chatdaalers. Deeze
honden , behoorende tot het ras der Wol s- honden ,
zyn, choon middelbaar van grootte , zeer terk , leerzaam, en goedaartig ; zy chynen bet charater banner
Meesteren aangenomen to hebben ; terwyl die van Port
de Fran aii, choon van dezel de oort en veel kleinder , woest en wreed zyn . Een bond , uit Port de
Fran ais medegenomen , en ver cheide maanden aan
boord gehouden, wentelde zich in het bloed, wanneer
wy een beest o
chaap gedood hadden , liep de vogets agterna als een Vos , en betoonde meet de eigenchappen to hebben van een Wol , dan van een Huisbond . Deeze bond viel in zee , by een zwaare dyning , in den nags ; mis chien over boord geworpen
door een Matroos, then by bet eeten ontnomen hadt .
't welk

(Hat Vervolg hierna.)
EGT EN OMSTANDIG BERIGT, WEGENS HET MOORDDAADIA
LREVENSEINDE VAN JACOBUS DIN I, ROVING VAN
SCHOTLAND .

(Ontleend tilt

nTO,\'s Aijlory o Scotland rom
the Sou e o Stuart to that o
Mary, 1797-)

JOHN i'it

the Reces ion o

',i e chiedkundige waarheid, tot byzonderheden a dnalendt,
tT is to meermaalen, uit zeer ver chillende oorzaaken,
voor de laate naakorneling chap bewaard , doch moet elk ,
die dezelve bemint , choon Nat opdaagende , aangenaam
weezen. In de Ge chiedenis van Schotland maakt de Moord
aan JACOBUS DEN I gep!eegd een dusdanig tuk Wt. De
„ Ge chied chryver W. ROBERTSON, die ons de Ge chiedenis van

„

,,
„
„
„
„

„ Schotland , geduurende de Regeeringen van Koningin

MARIA

en Koning JACOBUS DLN VI tot diens komst op den Engel„ chen Throon , benevens een kort ver(lag der Schotlche Ge .
„ chiedenis e v66r dat Tydperk , gegeeven hee t, roert dezel„ ve t overeen4omilig met zyn plan , tdegts als in 't voor.'
„

. > by-
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bygaan aan (*) ; doch 't geen by van dien Vorst en diens
uitgang zegt, wekt de nieuwsgierigheid oin des ruimer voldaan to worden, Deeze voldoenwng chenkt ons P!KER , o ;v ,
in het boven aangedutd, onlangs uitg , geeven, to in Enge• land zeer toegeluicht Werk . Wy ourdeelden deeze .y,, drape tot de Geich •edenis onzeu Ge h ;edeni,lievenden
• Letzeren niet to moeren onthonden . PiKr.RTCN ontleende
• dezelve uit een Hand chri t ten then tyde opgetleld , te ens
• de aanleidende oorzaaken opgeevende . Zie bier 't zelve ."
„
„
„
•

van Strathern, naS irderhand van Menteith,OomwasdesinGraaven
den jaare 1425,
welke
ROBERT GRAHAM,

OM

ooizaake is onbekend, gevangen genomen . Twee jaaren laater hadt JacoBUS bet Graa chap Strathern aan zich getrokken,
zo 't chynt onder voorwendzel . dat bet bepaald was tot
m •I nlyke hr genaamen ; by hadt bet Graa chap gegeeven aan
zynen Oom WALTER, Graa van .4thole, voor diens Ieeven ;
ter vergoedinge hiervan bet Graa chap Menteith chenkende
nan MALLS GRAHAM , den voorigen Graa van Strathern .
ROBERT GRAHAM moge misnoegl geweest zyn , wegens deeze wis elirg van de waardigheid zyns Nee s ; maar bet valt
niet gemaklyk to begrypen, dat zyn wraak, hierover ont iooken, hem tot den moord van zynen Vorst zou hebben aange2pt ; en nog veel minder, dat by zou hebben kunnen wenchen om der Eerzugt ten dienae to taan van ATHOLE, op
wien zyns Nee s voorig Graa chap was overgegaan . De listigheid van deezen Man chynt zyne toutmoedi-Iheid ger venaard to hebben ; en by moest ATHOLE, die thans zyn zeventig te jaar telde, z i by niet ouder was , aanuelokt hebben tot
deeze zamenzweering, door uitzigten van Setaat • o Eerzugt,
nlleen ge chikt om de dwa :sheid dts Ouderdoms, o de onervaarenheid der Jeu :,d, to beleezen, zo dat decze door GRAHAM
werd overgehaald aileen om diens eigen wraaklust voldoe.
ping to vericha en . Dit denkbeeld wordt begun tigd door her
volgend verhaal,'t weak ook de geweldige oorzaaken aanwyst,
welke hem ten Koningsrnoord aanvuurden ; maar bet zou
noch een wonder preuk, noch laakensa'aardig zyn, to beweeren , dat ATHOLE en diens laamilte weezenlyk on chuldig, en
door GRAHAM be chuldigd waren, dewyl ATHOLE zyns Nee s
Goederen en Rang bezat . Ik zal hier alleen bvvoegen , dat Sir
ROBERT STUART , Kleinzoon vin ATHOLE, aan wien de Zamenzcveerders voorgiven d . Kroon to widen chenkeu , de
Zoon was van DAVID, Ouditen Zoon des rneery.melden
Graave , voor JACOBUS in Engel-ind als Gyzelaar gelaaten ,
zilits
Gr
chhd
•n
a
van
S:1.oltand,
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I?eel,
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tints diens komst ten throone , en die waar chynlyk daar tier ,
v66r den tyd deezer gebeurteni4e , o kort daarnaa,
Volgens het oud verhaal, 't welk ik volg, badt JACOBUS de
Edelen tegen zich verbitterd door trenge maatregelen ten
hunnen opzigte genomen : zy beweerden, dat 's Konings G,ierigheid hem aanzette ort zich de Landgoederen der Ed~llieden
toe to eigenen , en zyne Regtvaardigheid geen deel bath iit
die handelingen. Hot Volk was hem desgelyks ongezind , ter
ooraaake van de opgelegde Belastingen , welke hetzelve voorbeen niet gedrulit hadden . Het hieldt zyne Regeering voor
Dwinglandye.
In deczen land der dinger, en waar chynlyk in den Jaare
14,4 , naa dat MARCH its de gevangenis gezet was, met verbeurtver : laaring zyner Landgoederen , lelde Stn ROBERT GRAl1AM, Men uit diens eer le gevangenis ont laagen , en verbit .
terd wegers dien boon hem aangedaan, in eere Vergadering
der 1-leeren en Aanzienlyken voor , dat by hunne bezwaaren
den Koning wilde voordraagen , indien zy hem wilden onderileunen . Dewyl by wel preekend en in de kennis der Regten
bedreeven was, lemden zy zulks gewillig en gereedlyk toe .
GRAHAM'S geweldige en doordryvende aart deedt hem
de lastgeeving to buiten gain, op de naastvolgende Parlementsvergadering , gehouden wegens de veibeurtverklaaring der
goederen van MARCH, op den i January des Jaars 1435 . Met
ten ver toord gelaat en verwilderde houding roes by op ; en,
's Konings Zetel naderende , vatte by den Vorst aan, zeggende : „ 1k neem u gevangen in den naam der drie Staaten
• van uw Ryk, hier in 't Pariement vergaderd : want gelyk
• het Volk geiwooren hee t u to zullen gehoorzaamen , zo
• zyt gy door een gelykcn Eed verpligt hun naar de Wet to
• regeeren , uw :.n Onderdaanen peen ongelyiz aan to doen ,
,, maar hunne Regten to handhaaven ."
Zich daarop tot
de Parlementsleden wendende , vroeg by : „ Is hot niet geMar de Leden , van chrik getro
„ lyk ik zeg y "
en wegens GRAHAM'S voorbaarigheid, zwcegen volltrekt til . -n
De Koning verwees den lloutmoedi=en Be lra er tot de ge .
vangenis, werwaards by onverwyld werd h .engevoerd , naa
con treng verwyt over de laagheid van pest, be ;oond door
de zodanigen, die beloo d hadden hem by to zullen laan .
Korten tyd daarnaa wend GRAHAM in balling chap gezonden,
en alle zyne goederen aan den Koning verbeurd verkiaard . De
iloutmoedige Balling vertrok na de ver te hoo;,landen in Schotland, op niets dan wraak bedagt . Hy veiz :akte daar voluit
alle verbintenis aan den Koning , en zundt hom een p chii r,
inhopdende, dat JACOBUS, door zyne a,ree,'e dwingiandy, hcin,
zyne Vrouw en Kinderen van hunnen wetti ;;en eigeudom be .
roo d hadt ; met bygevoegde bedreiging, dat by den Koning
met eigen hand zou dooden , indien de gelvgenhtid zich daartoe
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toe mogt aanhieden . --- Naa deeze bedreiging werden, by

openbaare a kondiging, drieduizend Demies aan Goud, elk eett
halve' Engel che Noble waardig, beloo d aan een ieder , die
GRAHAM, leevend o dood, den Kontng in handen lelde.
lntus chen halt GRAHAM'S vuurige en van wraak ziedende
geest zich onledig gehottden met het plan to beraamen om
den Koning den doodlyken lag toe to brengen . By vervaar .
digde boden o aan ver cheide Parlementsleden , geduurende
de Zitting in October des Jaars 1436, met aanbod om den
Koning to vermoorden , en de Kroon to chenken aan Sir
ROBERT STUART, den Kleinzoon van ATHOLE, Nee en Gun•
leling van Koning JACOBUS .
Het Ho hieldt bet Kers eest to Perth . Ge chied chryvers
van dien tyd vermelden ver cheide Volksvertellingen, wegens
ongun tige Voortekens ten opzigte van JACOBUS . Het legt le
en zeker le voorteken was zyn geweldig Ryksbe luur , 't welk
hem veele vvanden verwekte ; onder welken zich de Zamen%weering ver preidde, even als bet vuur by brandbaare lo le ;
het drong zel s door tot de voornaam len der Hovelingen,
Drie keeren na;lerde
zonder eenig vermoeden to baaren .
CHRISTOPHER CHAMRERT , een der Zamenzweerderen , die in
vroegeren tyde Schildknaap geweest was van den Bertog van
Albany, tot den Koning, om hem bet ge meede verraad to
ontdekken ; doch telkens ontviel hem de moed , t zy by
toeval, 't zy uit een beze van getrouwheid aan zyne Medepligtigen , o medelyden met het lot, 't geen hun re wagten
londt .
De Zamenzweering in 't einde tot volkomene rypheid gekomen, werd 'er een avond o nagt tot de volvoering bepaald.
Deeze was die van den tweeden Woensdag in de Vaste,
volgens MONSTRELET , o den 27 February des Jaars 1437 ;
doch naar de opgave van BOWAR , welke my toe chynt der
waarheid nader to komen , de eer le Woensdag in de Vaste,
tus chen den 20 en 21 February des gemelden Jaars .
De Graa van ATHOLE en Sir ROBERT STUART bevonden
zich dien avond ten Hove, welke voor en naa den avond .
maaltyd tot laat ge leeten werd in de iydkortingen toen gebruiklyk . Eene Ier c,'ie o Hoogland che Vrouw, die voorga
de kunst van voorzeggen to ver Nan, hadt, eene geruime wy,
le geleden , den Koning een wenk gegeeven van een verraad
tegen hem ge meed ; dit werd als belachlyk verworpen . Zy
hadt zich dien avond weder aangemeld , doch was wegge .
zonden met to zehg n, dat de Koning bezig was met bet pel,
en haar niet to woord kon taan ; op morgen zou Inett
Een uur daarnaa beval JACOBUS, dat
haar preeken .
de beker om een goeden nagt to wen chen zoo worden
inge chonken .
Bet gezel chap ledigde denzelven en ging
ter ruste .
V v z
1121 n

liET MOORBDAADIG U:EVENSElNDE

Men wit, dat Sir ROBERT STUART, die drn post vnn ts Ko..
nings byzonderen Kalllerditllaar bekleudde, en diens Gunllelil'lJ
was, de fleutels nn ;8 Konmgs vertrekl,en weggeliomen ZOIl
hebben, ten einde dezelve niet zouden kunm:n worden afeafloaten; men fchryft oo~ aan hem toe, het doen leggen van
plankel1 over een diepe gragt, rondsom ~ien tuin van net D(J..
minicaaner Klooster tL Perth \Vaar Koning JAOOBUS zich thans
onthieldt.' opdat de Zamenz~eerders d'!'lfover eellen ingun§
zouden vmden: maar deeze dlenstbetoonmgen fchynen ven igt
tf zyn door medegenooten van ren laager rang, t n de meee.
pligtigheid "nn ATHOLE en diens hleinzoon IS twyfelagtig.
Naa roiddernagt tradt GRAHAM. van omtrent dneb<Hhierd perfoonen, meest, gelyk men veillg mag veronderfiellen, door
hem geworvene H~ogtantJe"$, verzeld , den Hof in. Do Koning
bevondt zich ~ 013 dat pas, in zyn i1aapveF!rrk, lhalJde voor het
vuur, ia zyn nagtro!\, vrolyk. praatende met de Konmgio ell
de Hofdames. Op het oogenbllk dar hy vervolgens zyn nagtrok uittrok om na bed te gaan, hoorde hy een groot geraas It
gelykende naar de aankomst van gewapenden. die met grooten
41andrang verfcheenen; hy werd 001, toortslicht gewaar. Vermoedens van verraad reezen terilond in zyuen geest op. De
Koningm en de Hofdames liepell na de kamerdeur, maar kon.
den die niet f]uitell. dewyl de fleutels weg waren. De Ko~
ning verzogt haar, zo 't mogelyk was, de deur digt te houden. By poogde door een venfter te ollikomen t doch vondll
1:letzelve met yzers geflooten. Ge€l1 andere uitkomst weetende. rukte hy met de vuurtang, III 3ngst buitengewoone Inagt
te werk !lellende, een luik in d€'n kamervloer opeR, en zich
hebbende laaten zakken • viel het iUlk weder toe. By bevondt
zich in een dier ongemaklylte 3ffcheidingen, niet zeldzaalD in ou..
de gebouwen; maar kon egter niet ten huizt, uit !wlUen: want,
:alsof het ongeluk hem agtervolgde. een plein, waarop die
plaats uitkwam, was, drie dagen te VOOl'en, met fieenen ge~
'Yuld, op 's Konings eigcn last, dewyl de bal!en daarJU weg
raakten als hy kaatfl:e. Niettemin zuu hy hler ve;lig hebben
kunuen blyven. indien zytlc eigene ollverduldigheid bem niet
verraaden hadt.
De Zamengezwooren€n drongen intusfchen de kamerdeul'
open. Veele der Hofdames werden verzeerd, byzonder, ge~
Jyk dit verl1ag meldt, C ATIH.RINA DOUGLAS, die, met een geest.
drift !-auen naam waardig, haarm arm gebroken hadt, door
denzelven, ter Huiting v~n de dem, in fiede vall een boom te
doen dienen. De Hofjuffers, door fehrik bevangen, weeken
Da den verflen hoek der kamer; maar de Konirgin was dennaate door ontfteltenisfe bevangen, dat zy l10kfiyf en fpraak.
laos l1ondt: een Onverlaat bragt haa; eene wonde toe) en ZOU
haar verder mishandeld hebben ~ was 'el' etn Zoon van GRAHAM
niet tusfchen beiden gekomen, zeggende: " Wat wilt gy doen
" aan
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~: Ian de Koningin? Iori, rcba^m u' Zy is legts eetle Vrouw.
De Koniir`git
„ Laat ons den Boning i,aan opzoeken ."
kreeg daarop vryheid om to verttekken ; terwyl de Ho dames
bleeven , geheel onttlel .enis e en zweinmende in traanen .
De Zamengezwoorenen zoggten den Koning overal in de kaxn r en in een d .iar Ban volgend vertrek , zorder hem to viHden . De meesten waxen 'er uit gegaan om hem elders op to
peuren . t-I+eruit ont t and voor ecne poos €ilte ; wanneer de
Koning, zeer ongeluhkig, eei-igen tyd gees gerugt gehoord heb'
bende, dagt , dat zyne Belan gers vertrokhen waren . Hy riep
de Ho dames toe, dat zy hulpmiddel,n wildeii be chikken oni
hem uit dat ongemaklyk verbly to redden . KLrzAnrTI DOtJcLAS , dit peogerde to doen , viel neder by den Kon:r - g ; en
CHAMRE2.T , e .n tier (Eedgenooten, met een toorts toe6 -pende , ontdekte dmn Konin, cti Ei raAERTrt DOUGLAS, lay riep ,
op een vrolyi,en twon , zone Medeinakkers toe : „ Flee en! de
,, Bruid . nn weike wy den geheelen nagt ge7ogt hebben
is
,, gevonden " lien anger hun% ,ur , Sir JOHN HALL, gong no .
derwaards met cen dolk in de hand ; dan de Konint vatte
hem van agter : n , en wierp here under zyne vneten . De
Broed,-r van HALL be tondt bet zel de, en ontmoette hot eigen te lot . Vtugt oos pongde de Koning den een en den ander den dolk to ontWringen ; by wondde zvne handen, en maakte zich enbehwaam tot verdere verueediging
•- GRAHAM
zelve kwam nu in 'sKonings wykplaats ; deeze meekte hem
om ly sgenlde ; maar GRAE'M voerde hem to gemoete :
„ Wreede Dwingeland ! gy heht nooit genade betoond aan
j, uwen Adel, noch aan iemand ; verwagt Been genade!"
JACOBUS voerde hem toe : ,1k bid u, dat ik, ter behoudenis e
„ myner ziele, eenen Biegtvader mag hebben ." Maar GRAHAM
riep : „ Gy zult Been Biegtvader hebben, dan dit Zwaard!" Waarop by den Boning eene wonde toebragt, die to vergee sch om
ly sgenade riep , en, voor zyn leeven, de hel t zyns Koningryks
aanboodt.- GRAHAM, eenigzins a laatende, tondt op 't punt om
terug to treeden ; wanneer zyne Mede tanders , boven laande s
hem verzogten her oognre'k to volvoeretr , en dat by angers
2elve den good van hunne handeu to wagten hadt . GRAHAM
en de beide HALL'S volvoerden daarop den Koningsmoord , en
maakten hem o door veele Wonden .
Zo kwam JACOStis D'a I om 't leevon, in bet vier-en-veert1g le jaar 2yns ouderdoms , bet een-en.dertig le van zyne Regeering in gaam , doch het dertiende zyns daadlyken RyksbeJtuurs .
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IV DEN TECENWOORDIGEN NOOD
DER ARMEN.

Nv endt, neergebogen Landgenoten!
Die eigen Teed aen 't harte knaegt,
De looden zorg, voor uwe Loten,
Op de a gematte chouders draegt,
Een oogenblik uw treurige oogen,
Met warm gevoel van mededogen ,
Van uwen eigen ramp poed o ,
En richt die, met ontroering', henen,
Waer de Armen bloed en tranen weenen,
En prooijen worden van het - gra t
Waer 't naer Gebrek zyn dorre chreden
Zet in de woning, waer de Deugd,
In haren kleenen kring to vreden,
Weleer zich treelde met de vreugd ;
Die vreugd, die 't hemelsch mededeelen
In 't open - teeder hart' kan telen,
Aen wien de Men chenmin behaegt ;
Die God, in lie de en teederheden,
Van verre, zel s poogt na to treden,
En dus bet beeld der Godheid draegtl
Wendt uwe natbekreten oogen
Ginds, waer de dolle hunger woedt,
De wanhoop, door haer wreed vermogen ;
Den mensch zyn aengyn vloeken doet ;
Waer naekte en uitgeteerde Telgen,
Voor voedzel, heete tranen zwelgen,
Zich wringen om der oudren knien ;
Slechts om een kruimpje broods bun meeken ;
Maer zich, h_t leenen hart moet breken!)
Wanhoopende, a gewezen zien!

Zie
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Ziet bier die kwynende Ge tichten,
Waer s certyds, lagchende Overvloed
De vulle ta els aen kon richten,
Waer 't Weesken werd gekleed -- gevoed,
Hier zel s treedt thans 't Gebrek u tegen ;
Hier is de, voormaels , ryke zegen
Verwis eld met den hoog ten nood!
Hier mis en zel s der Weezen Vadren
(Wien tolt het bloed niet in zyne aedren?)
Voor 't chaemle Weesken 't chrale brood!
Her lagchend blosje, dat op 't wezen
Der ouderlooze prille Jeugd,
In blyder dagen , was to lezen ,
Als 't merk van chuldelooze vreugd,
Is wegge chreid -- verbleekt -- verdwexien.
De zon des hells hee t uirge chenen ;
Dit voelt het Dog onnoozel Kind ;
't Deelt in uw lot, 6 Landgenoten !
Daer 't zel s de handen ziet ge loten
Van d'eertyds milden Men chenvrind!
Indien de ziel, in hooger kringen,
Van 't log - 'c ontbindbaer to ontboeid,
Nog voor haer aerd che Lievelingen ,
Voor 't Kroost van hare lie de gloeit ;
Dan wordt, in 't ryk der zaligheden,
Der oudren teeder hart he treden,
Daer zy hun Weeskens lyden zien,
Die men, by hunne jongtte nikken,
In hunne oltrend te oogenblikken,
Uw Lie de , lervende, aen zag bidn!
Het Weeslcen, van wiens jeugdige oogen
Uw eertyds altoos milde hand
De droeve tranen wist to droogen,
Door lie deryken onder land,
Voelt nu eerst wat het zegt, by 't lerven
Der Oudren, hulp en Brood to derven ;
Voelt wat het zegt, in dees woestyn,
In donkre - treurige Oorlogsdagen,
Der zorg van vreemden opgedragen,
Een vroeg verlaten Wets to zyn!
V v 4

Wendt,
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Wendt , eertyds bioeiende Bataven I
Beroemd door uw rr :ilddadigheid,
Die u, in 't hart van alle Braven,
Een eeuwige Eerzuil hee t bere :d,
Wendt, kan die Eer u nog bekoren,
Uw open hart -- uw luistrende ooren
Naer de Armoede, in haer' veegen laet ;
Deer, waer zy, met haer lie depanden,
Haer dorre blaeuw gewrongen handen .
Wanhoopend, naer den Hemel Nat
Jet kleene deel, dat ge, uit de rampen,
Tot heden, nog gewoekerd hebt,
Waerdoor Gy, in het oltrend kampen
Met Neeriands lot, nog adem chept,
Deelt dit met uw Natuurgenoten,
Met acme en ouderlooze Loren ,
Die, aen her naer Gebrek ge yd,
Zich, in hun nooden, tot u keeten,
En u , voor 't oog van God . bezweren ,
Watt Gy aen hen ver chuldigd zyt !
Zegt niet, dat eigen onvermogen
De neiging van uw hart verdrukt ;
Dat ge, onder last by last gebogen ,
Reeds zel voor 't won der rampen bukt ;
6 Neen : 't moet edle zielen lreelen,
Van weinig, ryklyk me6 to deelen ;
Behoe te zelts ont laet u niet ;
Ook deze kan nog blyven geven,
Zoo lang haer, in dit zorglyk leven,
Eeu bete broods nog over chiet !
En Gy, die, uit 's Lands tegen poeden,
Door Goud, nag goud en chatten puurt ,
Hierdoor uw baetzucht weet to voeden,
En op den ramp uws Naestens tuurt,
Die, deer ge uw rykdom ziet vergrooten ,
Het brood, aen uwe Land-enoten ,
En aen bun chreiend kroost, ont leelt,
Het naer den vyand been dur t voeren ,
Op vuile woekerwinst bly t loeren,
En 't dor Gebrek in NeOrland teelt ;

Die
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Die val che treken dur t eebruiken ;
't Gevoel van Eer en Plicht verraen ;
De Wet verkracht , o weet to ontduiken,
Om noodcn handel voor to taen !
Dur t Gy nog linger, zonder blozen,
De Wet van God ve±rukeloozen,
Die u de Men chenmtn gehiedt?
1{unt Gy uw chatkist r'ol zien tampen,
Daer de Armen met den honger kampen ;
O bloost de vuige Baetzucht niet?
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Zoo de Eeuwi t°.e Oor prong aller dingea
't Gewoel de, worms ook gade liet ;
Zoo de Almacht ooit met tervelingen,
Met u, in 't hoog Gerichte gaet ;
Dan trekt de mood ge lolen zegen,
Op uwe ihnk che kronkelwegen,
Ten vloek aen u - aen uw Ge lacht ;
Dan weigzrt God u, vroeg en pade ,
Zyn' troost -- zyn' bylland - zyn genade,
Daer Gy zyn iie dewet verkracht.
Dan worden vroeg uw kinders Weezen,
Om dat Gy ook den Wees ver liet ;
Terwyl uw trots, ten topp' gerezen,
Ztch ras door 't lot vernedren ziet .
Dan zullen, eenmael, nog uwe Erven,
Verarind , als balling, henen zwerven,
't Gebrek ten doel taen, tot aen 't Gra ;
Om dat go, in plaets van mee to deelen,
Zil s aen den Armen dur de ont lelen
Hot deel, dat hem Gods lie de gal.
En Gy, die, nog van weelde dronken,
Daer alles om u zucht en chreit,
Door niets tot vreugde zyt to ontvonken,
Dan door den toon der dartelheid ;
Die lechts naer grove zinvermaken,
Nonit naer 't ver ymi gevoel bly t haken,
Hetgeen het Hemelsch weldoen gee t,
Hem, die zyn' Heilliaet ziet vergrooten,
AL by , voor zyn Iv attturgenoten ,
Zoowel als voor z1chzelven lee t !

En
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En Gy, die, in de trot che zalen,
Waer de Overdaed de ta els richt,
Dc Gulzigheid, by Feestpocalen,
Een redenlooze blyd chap licht ;
Die, acn de nietigtle ydelheden,
Gul, uwe chatten dur t be teden,
O o lren aen verboden lust,
In d'arm van LAIS vastgekluisterd,
Uw edlen rang, als mensch, ontluistert,
Daer Gy do Dood in 't aenzicht kuscht !
Gy, die, in alle die vermaken,
Nooit om den nood der Armen denkt,
Wier klaeg tem nooit uw hart kan Taken,
Aen wien Gy nooit uw' b y land chenkt ;
Koomt, dat een deel van uw vermogen
Dien vreemde Goden worde onttogen,
En tot een edler doe[ gericht .
Zoudt Gy den Bael uwe o ers wyden,
Terwyl uw medemen cheu lyden?
Duldt dit uw hart?
duldt dit uw Plicht?
Koomt, netrgebogen Landgenoten !
Laet elk van u, in zynen kring,
Aen de Armen -- aen hun chaemle Loten,
Van 't aerd che deel, dat by ontving,
Ruim - onbekrompen mededeelen,
De vreugd in 't lydend harte telen,
De Naekten kleen en de Armen voOn .
Het reinst genoegen, dat dit ]even
Aen 't welgeplaet le hart kan geven,
Be laet in andren wel to doen .
Mis chien wordt, door het Alvermogen,
Wiens lie de men chenlie de loont,
In 't eind met Neerlands ramp bewogee,
Die weldaed met zyn gunst bekroond :
Zoo iets aenn de Almacht kan behaaen ,
Zoo lets haer zegen weg kan dragen,
Dan is het hy, die ry klyk gee t ,
Die deel neemt in des Naestens marten ;
Een plicht, then God in onze harten,
Met c ; ,-en hand , g' L,rir eld hee t .

Din
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Dan zien zich trot che Dwingelanden,
Voor wien bet Rot der Slaven bukt,
Die de Oorlogs akkel nog doen branden,
Van hunne zetels a getukt!
Pan zal bet Menschdom adembalen,
De Vryheid, waerlyk, zegepralen,
In tchaduw der Olyvenblaen ;
Dan zien wy Spiet en weer tot Spaden,
En Zwaerden , die in 't bloed zich baden,
By 't vreugdgejuich , tot Sikk len Aaen!

Hage,

J. VERVEER .

8 Nov . i8oo .

DE HOUGLEERAIR JAMES BEATTIE EN ZYN VXPJAAttIG
ZOONTJE JAMES IdAY BEATTIE .

Eene Opyoedings-Les .
„ De Hoogleeraar J. BEATTIE, onzen Landgenooten uit ee.
„
nige belangryke Werken,
in 't Nederduitsch ver.
• taald , bekend , eenige Mengelwerken van zynen Zoon , in
„ den bloei zyner jaaren hem ontrukt , in 't licht geevende,
„ voegt 'er een ver lag van diens Jongelings Leeven by
• doorvlogten met leerza,me aanmerktn ;en . Hoogst mededee .
„ lingswaardig dagt ons de volgende byzonderheid .
De
„ Vatler laat zich in deezer voege hooren :
De eer le regeis van Zedekunde , welke ik myn Zoontie leerde, waren : altoos de waarheid to preeken ; en een toenertrouwd
geheim to bewaaren . En ik heb n :mmer ontdekt , dat by, in
cenig geval, ooit een dicr beide hoo dregelen ge chonden hee t .
De Leeringen van den Gadsdienst wenschte ik bet gemoed
myns Kinds in to drukken , zo ras bet voorbereid was om
dezelve to ontvangen ; dan ik zag geene voegelykheid altoos
in de gewoone handelwyze, om hem God eleerde uitdrukkin .
gen, o eenige andere, welke by onmogelyk kon ver taan, to
doen van buiten leeren . Jk begeerde cene proeve to neetnen,
hoe verre zyne eigene Rede, met een weinig behulps , bet zou
kunnen brengen , om het groot en eerst Beginzel van alien
Godsdienst, bet Be taan van GOD, Uit to vinden . Het vol .
gend geval brerg ik by , niet als een blyk van ongewoone
chranderh,id in myn Zoon, (want ik twy el in geenen decle,
o d :: meeste i .inderen zouden, met hem in dergelyke om t-ndighcden getteld, bet zel (ie dQen) maar enkel als eene ze&iyxe o redeneerkundige Proeve .
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JAMES BEATTIE EN ZYN ZOONTJI : .

Myn Zoontje was tus chen de vy en zes jaaren oud ; by
kende de Letters, en kon een weinig leezen ; dan by hadc tot
then tyd toe geen byzonder onderrigt wegens den Oor prong
van zyn weezen ontvangen , dewyl ik vist lelde, dat by voor
zulk een onderrigt nog ow - atbaar was, en de ondervinding my
geleerd hadc, dat hot doer opzeggen van woorden, welke men
niet ver laat, allernadeeligst is voor de kinderlyke vermogens .
In den hock van een kleinen tuin chree ik, geheel alleen
2ynde, en zonder desweg n remand lets to zeg en , in den
gioad de voorletters van den naam myns Zoons, zaaide 'er
Tuinkers in . en maakte den grond e Fen .
Tien dagen d- :rrnaa kwam bet Kind na my toevliegen , met ontzetting op zyn
gelaat, en vertelde my, d :t zyn Naam in den cum groeide . 1k lachte op dit zeggen , en hield my aiso ik 'er weinig
agts op loe;; . Dan by hieldt aan, en verzogt my op bet dringendst oin met hem to gaan, en to zien wit 'er gebeurd was .
1'er plaatze kowende, zcide ik koeltjes : „ ja, 1k zie hot
a , is zo ; doch bet is van geen beduidents ; bet is lopter toe„ vallig ;" en ik ging been . - Hy voltide my, en my by
m ;n kleed vastboudende, zeide by op eenen eenigzins ernligen coon
: „ Dit kan niet by enkel geval weezen : 'er moet
„ ieniand gevreest zyn , die maakte dat die Letters daar kwa• men ." -- „ Zo d enkt gy dan ," zeide ik , „ dat hetgeen
„ zo geregeld voorkomt als de Letters van uwNaam, nie~ by Geval kan weezen?'
„ Ja," iprak bet Kind, met een vol
• val
vertrouwen van de zaak wel gevat to hebben , ,, dat denk ik ! "
Op dit zeggen ging ik vooit : „ Zie op uzelven , bekyk uwe
„ handen to vingers , uwe beenen en voeten , uwe andere
„ deelen d,,s Lichaams ; komen ze u niet geregeld voor, en zyn
• ze u niet nutria? " ,, Ja!" was bet onverwylde ants
woord .
„ Kwaaint gy dan bier," vroeg ik , „ b y Ge• val?" , Neen ! " luidde bet antwoord , „ dat kan
lk ver• niet weezen ; lets moet my gcinaakt hebben ."
volgde : ,, En wie is d :,t lets?"
„ Dat weet ik niet,"
was 's Kinds antwoord . (ik lette 'er byzonder op, dat by niet
zeide , gelyk ROUS'EAU zich verheeldc dat een Kind in derge'
lyk e ne gel genheid zou zeg en, dat zyne Ouders hem get
maakt hadden .) ik had thans her punt, waartoe ik myn Zoontie
brengen wilde, gewonnen, en zag hoe zyne Rede hem leerde,
( choon by het niet kon uitdiui ken) dat wat beginzel hee t
cenen oor prorg moet hebben, en dat hetgeen geregeld geHierop
vormd is een vcr landige oorzaak aanduidt .
noemde ik hem den Naam van bet Groote Weezen, 't geen hem
en de geheele Wereld gemaakt hadt ; wegens wiens aanbiddelyke Natuur ik hem zulke denkbeelden ga , als ik oordeelde
Deedat zyn Kinderlyk Ver land zou kunnen bevatten .
ze L .es tro : her Kind diep , en by vergat dezelve nimmer,
noch cok do
by wt,ke dezelve hew 5 g-even word .

MENGEL11WERK,
TOT FRAAIJE LETTEREN, KONSTEN EN WEETENSCHAPPEN, BETREKhELYK .

KORT EN ZEDIG ANTWOORD OP DEN BRIEF VAN
DEN WEL ELRW . HEER J . KLINKHAMER, Pieterz ., rustend Leeraar to ilkmaar, WEGENS M"ENE GE ACHTEN OMTRENT
DE PRIEDESrINATIE , OF VOOIt\DERORDINLRING .

k had niet verwacllt, dat men myne gedachten omtuk zoo tcritond , als o 'er gewar op handen was, zoude aanvallen , en zyne tegenbedenidngen
In 't licht brengen . Ik had daar mede Been ander ougmerk, dan om 't leer luk der Verwerping wat aannemelyker en meer bevattelyk to maken ; 't harde, en 't
Been velen, ook onder nadenkenden in onze Kerk . meest
tootte , weg to nemen ; gelyk ik reeds by onderv*nding
geleerd had, dat myne gedachten, by eene zamen praak
over dit leer tuk , en geopperde zwarigheden daar tegen, daar toe ge trekt hadden ; gelyk ik nu ook vernomen heb, dat 'er zyn, aan waken myn op tel behaagd
hee t, en die daar door aange poord zyn geworden, om,
by 't lezen daar van , dit - deel der Letteroe lening to
ontbieden en zich eigen to muken . Had men deze mytie gedachten, by gelegenheid, en daar 't to pas kwam,
tegenge proken, en, om redenen, welke men meende to
llebben, verworpen, ik zoude dat aangezien en met til .
zwygen aan zyn plaats gelaten hebben ; doch daar de Eerw .
KLINKKHAMER goedgevonden hee t, deze myne gedachten, in openbaren druk, rechtuit en onmidlyk tegen to
preken, en zynen Brie deswegen aan my to zenden,
ben ik, meer o min, in de noodzaaklykheid, om daar
op, ten min(ten met weini?e, to antwoorden .
Ik zoude byna denken , dat de Eerw . KLINKHAMEI
myn op tel wat to haastig gelezen en daar op niet bedaard gelet hee t , en dat zyn Eerw . , uit eenen groten
yver voor de rechtzinnigheid , zel tot 'k . klein c toe,
Xx
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wat geraakt en onthutst is geworden, dat een oud Leer .
aar , die de leer tukken der Hervormdeni in 't gemeen
is toegedaan , en to voren daaromtrent anders , en gemeen met ander(n, gedacht hee t, nu een ver chillend
gevoelen, hoe gematigd ook, deswe ens to berde bragt
en in 't openbaar mededeelde ; dan t zy hoe 't zy, 't
komt my ten min len voor , dat de Eerw. KLINKHAii tt 't luk wat oppervlakkig behandeld hee t , en 't
we7enlyke, daar de knoop zit, is voorbygegaan en onaan,eruerd gelaten hee t ; en ik bedrieg my, indien on,
bevooroordeelden en oordeelkund3gen bier in met my
niet in lemmen, en mis chien denken, dat ik dit antwoord wel had konnen achterlaten .
Echter , om min'
kundigen, en die niet genoeg onder cheiden ; to gemoet
to komen , en 't een en ander wat meer licht by to
zetten, heb ik 't volgende, met weinige, en met alle becheidenheid, willen mededelen .
De Eerw. KLINKHAMERL betuigt zyn leedwezen, dat'er
in mynen h )gen ouderdom zwarigheden en bedenkingen
tegen een leer luk der Hervormden zyn ingekomen, dat
ik in voorgaanden tyd verdedigd en vastgehouden heb.
Maar die zyn nu niet eerst o onlangs by my opgekomen : ik heb dezelve reeds voor vele jaren gehad en
gemerkt, gelyk ik duidelyk gezegd heb . Hier by komt
oak 't oude en nieuwe met to pas : ik heb die gedachten reeds gehad , eer men van 't oude en nieuwe licht
zoo veel gerucht maakte ; daar ik in dezen met den Wel
Eerw . Cr.ARISSb betuig , noch aan 't oude laa achtig
vast to kleven, noch 't nieuwe, om dat 't nieuw is, aan
to gapen . Behalven dit : is 't zoo vreemd, en to heklagen, dat men in vroeger jaren een leer iuk hee t vastgehouden en verdedigd , en by een meerder en bedaarder inrien en nadenken bemerkt hee t dat 't Met beltaan
kan, en zwarigheden ontdekte, om welke men 't zelve
Inoest laten varen, en andere bevattingen daar van incest
maken ? Wien is dat niet meermalen gebeurd ? 't Is
by my braa , lo elyk , oprecht en edelmoedig, wanneer men merkt dat men van t een o ander eene verkeerde opvatting gemaakt hee t , zulks to laten varen,
to veranderen en to verbeteren, ja, daar 't to pas komt,
openlyk to bekennen ; en dat zoude ik doen, al gebeurde 't my in mynen ouderdom ; ook is dit nu niet
ontydig, maar allezins gepast, choon anderen zich beyveren otn dit leer luk to ontkennen, to be potten en
to
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to Iasteren ; immers, char toe words de oorzaak wegge .
ti omen en de aanleiding verminderd , wanneer men 't
irenge daax van verzagt ; en hetzelve op die wyze begrypt en voorttelt, dat 't zich meer redelyk opdoet ,
tan minder tegen praak onderworpen is, en ook met
andere betuigtngen van de H . S . meer overeen temt.
Nu zal ik de redenen, tegen myne gedachten ingc .
bra IT
gt ; wat trader overwegen .
had my beroepen op Gods Rechtvaardighcid, als
met 't Itrenge gevoelen der Hervormden niet be[taanbaar . Men moet myne woorden bier by vergelyken, en
dap zal men terttond ontwaar worden , dat men myn
gezegde niet naar waarheid bee t opgegeven .
k heb
getp roken, Met van eene tipte, maar van eene trenge
rehtvaardigheid ; ik heb niet erkend , dat 't daar mede
was overeen to brengen ; ik heb vooronderttellend ge proken, indien 't al met eene trenge rechtvaardigheid be
taan kon, maar daarom keurde ik zulk eerie handelwys
Wet goed ; neen : ik weet dat 't trenge recht is 't hongte onreeht, 't welk ik niet gaarn aan 't Heilig Opperwezen zoude toe chryven, en ook onder mentchen gewraakt wordt ; dat bee t geen plaats , wanneer men
in 't gemeen naar de wet handelt ; en niisdadigen vol gends dezelve tra t , maar wanneer men 't vonnis van
de wet in alle kracht toepast op zulken, welke ongelukkig zyn geworden door misdaden buiten bun eigen
chuld, o op eerie wyze , die dezelve merkelyk ver ,
agt, zonder cenige ver chnning, en matiging van 't geen
t vol[trekte recht konde ei chen . Komt het met 't gewoon gevoelen der Hervormden overeen , dat de Ver .
werpmg zich alleen uit trekt over mentchen, welke
in iddelet7, genoegzaam tot hunne bekering en zaligheid,
a"'
tanhoudend ver maden ; char men leert, dat God, by de
Verwerping, bepaald hee t, ardere mentchen, welke met
uitverkoren zyn , in hunnen zondenitaat to laten liggen, welke bier door van zulk eerie genoegzame genade
zyn buitenge loten en ver token?
Met myne reden , van Gods GoedhinBarmbgdhei
genomen , is 't even eens gelegen . lat vat zyn
Eerw . op, met opzicht op uitverkorenen : hoe zoude ik
dromen, met opzicht op dezen , dat 'er geen goedheid
en barmhartigheid geve end words ? Neen : ik preek
van die deugden Gods, met opzicht op verworpenen ;
dat raakt men Wet aan , en verichilt dus to veel ; en
X x 2
men
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men moet 't aanmerken ass eene tilzwygende erkenteniS,
dat die dan verloochend wordt .
'It Geen men 'er meer b} diet ,
onltrent bet aanbod
van eene algemeene genade, ttrookt even min, en men
vat myne wuorden geheel verkeerd op , als o die met
elkander onbetaanbaar waren . Elk, die myne woorden
in derzelver verband en zamenhang leest , kan dit ter .
tond bemerken , en dus last ik my , om !tort to zyn,
daar over niet uit . Neen : men Met eens anders woorden in zyn kracht en juist oogpunt opvatten, wanneer
men dezelve wil wederleggen . Ook wordt myn bewys,
uit de Larikmocdigheid ran God, over de vaten dds toorns,
zoo ass ik 't heb voorgehuu ien, in zyn geheel gelaten,
en 't geen men daarumtrent aanaierkt , raakt bet iuk
niet . E :k , die de moeite nelmt orn myne woorden
met 't gezegde van zyn Eerw. to vergelyken, kan dat
zien, en daarom wys ik 't riot byzonder aan .
't Geen tegen myne verklMring van de plaatzen der
H . S . , tot bewys van de verwerping , naar 't gemeen
gevoelen, trekkerde, words voorugebrsgt, zal ook weinig bz~duiden . 't Is zoo, de Apostel georuikt twee onder cheidene woordeti ; dock onze Overzetters hebben
dezelve opgenomen, als 't zel de betet,enende, en daarom gelyk vertaald door bereiden . Doch daar komt 't
met op aan : • ik heb alleen opgemerkt , dat , van de
vaten des toorns , bet bereiden , zonder 't woordeken to voren , ook onbepaald wordt voorge leld , daar
bet , n t opzicht op de vaten der Barmhartigheid, aan
God, en wet vddr derzelver aanvwezen , wordt toegechreven ; en dat maakt bier 't onder cheid . De plaatzen van de Apostelen PETRUS en JUDAS heb ik vergeleken met dergelyke plaatzen der * H . S . en gezegden,
daar mede gelyk, en daar in voorkomende ; en wanneer men eene gelyke opvatting omtrent gelyke gezegden plaats gee t, dan is 'er niets in opge loten voor
zulk een be luit der verwerping, 't welk men daar uit
beweert ; en dit is niet aangeroerd . De verdere redenering, daaromtrent opgegeven, raakt de zaak niet, en dus
houd ik my daar mede niet op . A heb met geen genoegen, maar met tegenzin , dit ge chreven , omdat ik 't
niet wet geheel kon nalaten ; daarom heb ik 't zoo kort
gedaan ais mogelyk was . Wy kunnen onze hoge jaren,
en den korten lee tyd, welken wy beiden hebben, wet
beter be teden ; en daarom zal ik my niec wederom inla-
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laten , choon iemand ook mogte goedvinden zich op
nieuw daar tegen to verzerten ; terwyl ik my verblyd,
dat de 'IZerw . Ileer K LI v I; HAMER ook dit tuk niet van
zuI een belang hee t aangemerkt, dat bet de grondleer
der zaligheid raakt ; immers dat be luit ik uit bet tilzwygen omtrent myne gezegden desaangaande . God
doe ons de waatheid met den vrede Iie hebben, en hei.
lige ons door dezelve !
3 . KRAMER,
Rustend Leeraar.

ONDERZOEIC, WEGENS HET GEVIIGT, AAN DE HETTE TOEGESCHRLEVEN . Door BENJAMIN, Graa
van ItUMFURT, F. R . S. &c.

(Ontleend uit de Philo sphical Transactions o the Royal
ciety o London, or the Tear 1799, P . II .)

So-

e Proeven, door den Graa Van
op bet
D
Gewigt o de Zwaarte der Hette , in den Jeare
1787, genotnen, deedt by ter gelegenheid van die in 't
RUMFORT,

werk ge teld werden door Dr . FORDYCE , vermeld in
bet LXXV Deel der Philo ophical Transactions, en waaruit deeze be loot , dat Water eene vermeerdering van
Zwaarte verkreeg, door tot Ys bevroozen to zyn .
De Graa van RUMFORT, den noo 1igen toe tel zich
aange cha t hebbende, be taande uit een zeer naauwkeurige Balans en twee glazen Vles en, gelykende op de
bekende Flarentyn che Flakons, gemaakt van dun glas,
van dezel de gediante en a ineetingen , deedt in eene
derzelven eene zekere hoeveelheid van zuiver gedi telleerd Water , en in de andere dezel de zwaarte van
lappen Wyngeest ; beide de Vles en hermetisch verzegeld hebbende, hing by dezelve aan de armen van de
Balans, en plaat te dien toe tel in eene ru ;me kamer,
waar de Thermometer van FAHRENHEIT Op omtrent
6& tondt. Wanneer de Vles en in dicn toetland genoegzaamen tyd geweest waren, om de lugtsgetleldheid
aan to neemen, vaagde by dezelve droog a , en bragt
ze in bet volkomenst evenwigt . Deeze den tyd van
omtrent twaal uuren in denzel den taat gelaaten hebbende, en geene verandering in derzelver peci ique
X x 3
zwaar-
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zwaarte vindende, bragt by ze in een vertrek, waarin
de lugtsgeteldheid 29° was , en liet ze daar agt-en .
veertig uuren . Wederkeerende am ze to beiien , vondt
hy, dat de Vles, met water gevuld , zeer veel zwaarder woog, en bet water tot een vast Iichaam van ys
bevroozen was, terwyl de Wyngeest in de andere Vles
geen teken van votst altoos vertoonde. De uitkomst
ver childe zeer veel van hetgeen de Proe neemer verwagt
badt . Wanneer de toe tel gebragt word in de lugtsge tel.
tenis e van 60, ontdooide bet Ys allengskens, en de
twee Vles en hernamen derzelver oor pronglvk gewigt,
De Proe werd , met denzel den uitilag, herhaald .
Zichzelven voldaan hebbende ten aanziene van de
naauwkeurigheid zyner Balans, hervatte de Graa zyne
na peuringen ten opzigte van bet vermeerderen der
zwaarte , welke de vloei lo en gezegd worden by het
bevriezen aan to neemen . Dr . FORDYCE'S proeve, zo
a's by zich verbeeldde , vertl:erkt zynde door zyne eigene, begreep by, dat de vermeerdering van zwaarte,
welke bet bevroozen water badt aangenomen , alleen
ken toege chreeven worden aan bet verlies van de verborgene Hette, welke men weet dat eene vloeit o ,
wanneer dezelve bevriest, verliest ; waaruit by be loot,
dat bet verlies der verborgene Hette, gevoegd by de
zwaarte van een lichaam , dezel de uitwerking op een
ander moest to wege brengen, en dat , overzulks , de
vermeerdering der hoeveelbeid van verborgene Hette , in alle lichaamen , en in alle gevallen , derzelver
blykbaare zwaarte moest verminderen .
Om de juistheid deezer gevdolgtrekking to onderzoeken, nam by twee Vles en , gelyk aan die by in de
voorgaande Proe neeming gebruikt hadt, en deedt in de
eene eene bepaalde hoeveelheid Water, en in de andere
eene gelyke zwaarte van Kwik : dezelve aan de armetx
van een Balans hangende, bragt by ze in een volkomen
evenwigt, in de lugtsge teltenis e van 6i
en bragt ze
toen over in die van 34° , waarin zy vier-en-twintig
uuren verbleeven . Geduurende then tyd cheen geen van
beiden iets in zwaarte gewonnen o verlooren to hebben . 1-lieruit bleek, „ dat de hoeveelheid van Hette,
„ door bet Water verlooren, aanmerkelyk veel grooter
„ hadt moeten weezen, dan die, welke de Kwik ver„ looren hadt ; de peci ique hoeveelheden van verborgene Hette in Water en Kwik bepaald geweest zyn„ de,

to verliezen , 't zy bevroozen vet
o ontdooiddaar tot
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de, als taande de een tot de angler ais 1000 tot 33 ;

• maar dit ver cthil in de hoeveelbeden van verlooren

„ Hette bragt geen zigtbaar ver chil to wage in de
• zwaarte van de Vloeitto en bier voorhanden ." Deeie
Proeve vermeerderde 's Gr4aven vermoedcn, dat de t h-, nbaare vermeerdering van de zwaarte des Waters, in ,ien
bevroozen taat, ont(toudt uit zekei e teev i • lige oorzaak .
In de verdere na peuring deezes Omle,weIps nam de
Proe neemer drie Vles en , gelyk nazi de vo,)rhe,-n ~ebruikte . In de eerlte deedt by zckere hoeveelheid Waters en eene kleine Thermometer, in de tweede dezel de zwaarte van Wyngeest en een dergelyke Thermometer, en in de derde dezel de zwaarte van Kwik . Deeze
Vles en waren hermetisch verzegeld, en geiteld in eene
plaats, waar de be tendige lugtsge teldheid vier-en-twin .
tig uuren ang 61° was : bet ingedaane in de twee eerstgemelde Vles en bleek , naar uitwyzen der inge tookene
Thermometers, gelyken graad van warmte to hebben ;
zorgvuldig werden zy a gedroogd, en men liet ze twee
uuren hangen : daarop werden zy alle gewoogen , en in
bet naauwkeurigat evenwigt gebragt . Vervolgens telde
by ze in eene plaats, waar de Thermometer 30" tekende ;
daar bleeven dezelve agt - en - veertig uuren . - De twee
eerstgemelde Vles en A en B hingen aan de armen van
een zeer naauwkeurige Balans, en de derde Vles C was
op eene gelyke ho )gte gehangen aan den arm van een
Itandaart, daartoe gemaakt, en zo naby mogelyk by de
Balans geplaatst, met eene zeer ligt aangedaane Thermometer, ter zyde daarvan gehangen . Naa verloop
van agt-en-veertig uuren tonden de drie Thermometers op dezel de hoogte, naamlyk 2g° FAHRENHEIT, en
de Vles en A en B bleeven in het volmaakt(le even .
'gt . De Thermometer A in de Vies A was in een
vasten kiomp ys be looten . De geheele toe tel werd
daarop overgebragt in een warm vertrek, en blee
dat bet ys in de Vles A ontdooid was, en de drie Vlesen de warmte van de lugt , dezelde daar omringende,
bekomen hadden . In deezen tand bleeven derzelver ge .
ten onveranderd
Proeve herhaalde
.
de Graa
wi ten
cheide keeren,
en altoos met denzel den uit lag : „ Het Water bleek
• in geen deezer gevallen de min(te zwaarte to winnen
• o
; ouk
„ waren de beueklyke zwaarten der Vloeilto en, in een
X x 4
„ der
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• der buide andere Vles en, niets bet allcrminst veran• derd, door de ondericheide Graaaen van 1 ette o
• K nude, waaraan men dezelve hadt blootge leld ."

Van dit onderwerp Rapt de Graa o met de voile
overtuigirg, „ dat, indien de Flette met de daad eene
• ze,' lan'as7'eid o To e is - eerie vloei toCe liui ge• neris, gtlya men veronderiteld hee t - die, van het
• eene lichaam in bet andere overgaande, en opeenge .
• hoopt zynde, de onmiddelyke oo .zaak is van de
,, verichynzels , welke wy in heetgemaakte lichaamen
• waarreemen, (waaromtrent ik egter nict kan nalaaten
• to twy elen) ezeive nets moet weezen zkr oneindig
• dun, zel in den meest verdikten ttaat, dat bet all,, onze poogingen , om de zwaarte daarvan to ontdek• ken, to lour ilelt . En , indien bet gevoelen , door
• veelen onzer bekwaam(le Wysgeeren ornhelsd, dat de
• Hette niets mcer o niets anders is dan eerie inwendi„ ge ehommelende beweeging van de deelen , die een
• heetgemaakt lichaam zamen{ ellen , welgegrond is ,
• blyi,t bet klaar , dut de zwaarte dier lichaamen op
• geenerlei wyze door zulk eerie beweeging kan wor• den aangedaan ."
In deezer voege ch} nt de Graa van RUMFORT door
de bovengemelde Proeven beweezen to bebben, „ dat
• eerie boeveelheid van Hette, gelyk aan die, welke
• 4214 Greinen (o omtrent 94 Z .) van Goud zoude
• verei chen, om die to verhitten van de koude van vrie• tend water tot gloeiend heet , geene zigtbaare uitwer• king hee t op een Balans, in ttaat om eerie zo gerin,
„ ge verandering van zwaarte aan to wyzen, als die van
van dat lichaam ; en, indien de zwa rte van
• Goud noch vermeerderd noch vernunderd w 5rdt, een,
• militoen gedeelte , naa van her punt van vriezend wa„ ter tot dat van gloeiend eet overgegaan to zyn, dunkt
• het my veilig to mogen be luiten , dal alle poogin.
,, gen, om eenag uitwerkzel to ontdekken van de Hette
• op de blykbaare zwaarte der Lichaamen, vrugtlaos
„ zullcn weezen . '
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LETS OVER JOSEPHUS EN FRA PAOLO SARPI.

(Ontleend uit Dr.
„

„
•

CAMPBSLL's

LThtory .)

Lectures on Eccle tasticat

enigen tyd geleclen gaven wy onzen Leezeren (*),
uit bet bovengeniclde Werk des Hoogleeraars
c .\MPLELL, eenige AAanmerkingen ever hex gebrriik

„ der Boekcn, ten dien 7e der Letteroe enende Yongeling-

• ./chap ; uit dezelve bleek, hoe zeer by 'er tegen was,
• om met de opgat e van een -,rcote Boekenlyst zyne

„ Leerlingen to overkroppen ; dan by laat hun van de
• voornaam te Schryvers Diet onkundig ; terwyl de «y • ze , op welke by hun dezelve leert kennen , verre,
• vcrwyderd is van d :e nit zel,'en gevolgd wordt by
„ Hoogieeraaien in dit vak . Ten bewyze hiervan
• itrekken de twee voorbeelden, een van ouden , en
• een van laateren tyde , welke wy thans mededeelen ;
• bet eer te betre t den yood chen Ge chiedboeker Jose• PHUS , bet twcede FRA PAOLO SARPI ."
CHARACTER

VAN DEN JOODSCHEN
SCt3RYVER JOSEPHUS .

GESCHIED-

Dat JnSE?lies con Man was, die , by eene groote
maate \ n bedrevenheid in de 7ood che Geleer .lheid
van zync dagen , eene vry goede maate van Griek che
en Latyn cha Letterkuude voegde, is een Charadtertrek,,
wclke h . .,n, myns oordeels, Diet met regt kan betwist
worden .
A1s Ge chied chryver moot men toe taan, dat, in alle
gevallen, waarin zyn verhaal, by een behoorlyk onder •
zoek, bevonden wordt met dat in de Heilige Schri ten
to Ilryden , 's Mans verhaal geen geloo in 't geheel
verdient . - Wanneer by gezegd mag worden de Gewyde Boeken Diet to weder preeken, doch 'er verre van
o to waken, door het uitweiden over bykomerde otntandigheden, zal hot voegelyk weezen , onder cheid to
maa .
(*) Zie ons Mien„elwerk, bier boven, bl . ,to.
Xx 5
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maaken tus cben de vroegere Tydperken zyn*.r Gg~chiedenis e en de laatere Eeutiven .
Ten aanziene
van de eerite hebben wy vol treltte ~;ekerheid, dat by
geene andere echte be cheiden bezat, om zyne berigten uit op to maaken , dan die wy, ten deezen dage %
nog in handen hebben . Deere zyn MozES en de Propheeten, die in tydperken naast aan dat vann lien Wetver kwamen . Ten aanziei,e van d.e laat te , choon
geo reopen in het Tydperk, waartoe de Schri ten des Ouden Verbonds reiken , zyn wy zo zeker niet , dat by,
den byttand konne gehad hehbm van geloo waardige
Berigt chri ten , ten zynen tyde voorhanden ,, choona
thans verlooren .
Twee byzonderheden, nogthans, does zich op, irk
hot Character deems Ge chiedboekers, welke op zyne
wyze van chryven invloed hebben, en eene byzondere
opmerking verdienen, --- De eerae byzonderheid is&
eene at to groote gemaaktheid om den trant der Griehehe Ge chied chryveren to volgen . Dit blykt uit den
ltyl , w ;lken by doorgaande voert, over 't alge!neen ,,,
dock wel byzonder uit de poogingen, welke by aanwendt om zyn Verhaal op to cieren met lange Aanpraaken, welke by den voorkomende Per oonadien in
den mend legt ; eene armhartige kunstgreep , um de
talenten der welzeggenskunst des Schryvers veeleer to
toonen, dan de Characters, welke de Ge chiedenas aanbiedt, to doen kennen .
lk kan niet a zyn hiervan d6n voorbeeld op to haa .
len, waarin JOSEPHUS, door eene onoordeelkundige poong om to verbeteren en op to cieren, cen der choon .
e aan praaken, welke ons ergens in de Ge chiedenis,
voorkomen , bedoiven hee t. De aan praak , door my
bedoeld, is die van JUDA tot zynen Brooder JOSEPH ,
toen Bettuurder van Egypteland, zich aanbieden .le tott
gvzelaar voor zynen Brooder BENJAMIN, door de op .
o ering van zyne eigene vryheid . Hot is ormogelyk
voor iemand, die riaak kan vinden in echte eenvoudige
patuur , niet ten diepiten getro en to worden door de
taal , welke by voert , zo als dezelve ons by MoaEs
voorkomt. Dezelve leezende , vinden wy ons volkomen
voorhereid om hot uitwerkzel to wagten, welk zy voortbragt by zynen hem onbekenden Broeder . Wy zien,
wy voelen, bet was onmogelyk voor de menschlykheid,
voor natuurlyke genegenheid , hot langer nit to houdent
BY
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-•~ By JOSEPHUS is bet een gebeel aader tuk , omtyds zo koel, zo vergezogt, zo gekun teld, en in gevoelens , en in bewoordingen, dat bet meer gelykt naar
de taal van iemand, opgevoed in de Schoole der Griekche 'Sophisten , dan van eenen eenvoudigen , kunstloo
ken, aartsvaderlyken Herder .
Eene andere byzonderheid, welke onze opmerking
verdient, ten aanziene van deezen Ge chiedboehcr, is de
verregaande vrees , welke by betoonde, om zich bloot
to tellen aan de belaching van Tyne Griel/ahe en I11omein che Leezers, op wier gunstbejag by teeds uit is,
Dit hee t hem bewoogen , om zich , ten aanziene van
zommige tukken , zo twy elagtig uit to drukken , dat
veelen hem voor geen vast geloover hielden, in den
Godsdienst door hem beleden . Doch dit zal s op een
nader onderzoek, geheel ongegrond bevonden worden ;
in tegendeel laat by zich Diet weinig voor taan op de
onder cheiding zyns Volks van alle andere Volken, door
de kennis en den dienst van den waaren GOD . Maar by
chree zyne Ge chiedenis Diet om Aankomelingen tot
bet .7oodendom to maaken, en verkoos daarom, aan die
gedeelten van zyn Weak, welke by dagt dat hem meest
zouden bloot tellen aan den chiwp der Ongeloovigen s
zulk een voorkomen by to zetten, als bet gangbaarst
zou maaken by Heiden che, en zel s by Philo ophi che
Leezers, (want by hadt bet opg op beiden) onder welken by west, dat de 7ooden met bet merk van Ligtgeloovigheid gebrandmerkt , en zel s tot cen Spreckwoordl
geworden waren .
Veelligt zou men denken, dat Joszrlius, ten aanziene van bet oud te gedeelte zyner Ge chiedenis e, dewyL
per Diets , wat de gebeurtenis en zelve betre t, uit gebaald kan worden, 't welk men niet, en beter, in den
Bybel vindt, van weinig o geen dicnst altoos kan wee .,
zen voor den Christen-leezer . Maar die gevolgtrekking
zou met regtmaatig weezen . Naardemaal deeze Gechied chryver , volgens zyne eigene bekentenis , een
Phari eer was , een tydgenoot der Apostelen, en iemand, die lee de naa d,°, verdelging van der joodern
Staat en Tempel door TITUS VESPASIANUS, kunnen wy
uit 's Mans dwaalingen zel s leering raapen . Zy kunnen
dienen om to toonen, welke de tellingen van die Se&e
ten diem tyde waxen, welke derzelvex begrippen, zo ten
aan-
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aanziene van Ge chiedkundige geiteurtenis en , als vat)
Gu isdien tige initeilangeu, en waarin hunne voornaam te
over] everingen bet onden . - Dot alles is voor een Christen Gidgeleerdd eene zaak van Been gering aanbelang,
tot verklaaring van ver cheide pla ~tzen in bet Nseuwa
Testament, welke zin prelen op zulke dwaalbe„ ripper,
en beuzelagtige overlevering .-n . Ztnts den tyd der herbouwing des pe :npels on ,,er EZRA , tot de eindelyke
verwoesjing van denzelven, en de vol laagene vernietigil g des 9ood chen Staatsbe tuurs dour de Aomeinen,
ver cha t ons JusEPiius alleen bykans al bet licht, 't
we,k wy bezittep .
CHARACTER

VAN FRA PAOLO SARPI .

FRA PAOLO SARPI, de heroemde Ge chiedboeker van
de Trent chc Kerkvergadering, was een Man., die, myns
oordeels , meer ver tondt van den vryheid - ademenden
geest der Fuangelieleere , en bet echt chara ter der
Christlyke In tellinr , dan cenig Schryver van zynen
tyd . - Waarom by verkoozen hebbe orn in de Geinc :en
(chap der Roam ehe lierke to blyven , neem ik niet op
my to bepaalen, als die geen Mensch ten lien aanziene
oordtel ; even min neem ik bet op my om zulks to verdeedigen .
De Bis chop van Meaux noernt hem een Protellant
en een Calvinist under een Monniken-gewaad . Dat by
tot de Calvinisten niet behoorde , is volttiekt hlykbaar
uit veele gedeelten zyner Schri ; e n . lk clerk ook vetlig,
daaruit to nicgen opmaaken, dat 'er, ten zynen tyde,
geen Aanhang under de Prote lar,te ;n was, met wier
Leer tellingen diens Mans beginzels voik - omen zoudeu
overcenge temd hebben . Het leevendig begrnp hiervan
hee t, myns agtens, zo veel als eenig ding toe ;ebragt
om hem to doen blyven by die Kerkgemecn chap, tot
welke by oor pronglyk behoorde .
Vast gaat bet , dat, gelyk niemand ricer overtuigd
was van bet verder en de aanmaatiging, weike in die
Kerkgemeen chap heerschten , ook nienland met meer
duidelykheids zyne gevoelens deswegen Icon uitdrukken .
Hierin handelde by op eenen geheel anderen voet dan
de zodanigen, die, om aardschgezinde o')gmerken to bereiken, belydenis doen van tellingen, weike zy niet geq
loo-
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looven . Lie,ien van deezen legten lempel zyn doorgaans, om hunne vein ery to peter to veran)mmen, de
lerk le chreeuwers om hunhe hoogagtittg en bewwundering to betuigen ten aarz,ene van een Leeritelzel, 't
geen zy in hun hart veragten . Dit was de handelwyze
van FRA PAOLO SARPI in geenen deele .
De vryne,ien , wellce by nam , zouden hem reeds
vroegtydig bet gewigt der Kerklyk- wr . :a'ze hei-ben
doen gevoelen , hadt de Staat van Venetie , in welken
by een at_lernuttigst Burger w is , hen de he chermende
hand nict hoven 't hoo d gehou len . - In 't ein ie nogthans werd by pet lachto er van den haat zyner Vy .
amen, dien by zich op den halze laadde dour zyne on .
verbree'alyke gehegtheid aan de waarheid , zo in zyne
Ge prekken als in zyne Schri ten . H--imlyk werd by
vermoord door eenen Monnik, cen Zendeling v.in den
lleiiigen Stoel .
FaA PAOLO SARPI chree in 't Ttaliaansch , zyne
Moeder praake ; maar 's Mans Werken zyn in 't Latyn
vertaald , en deels in ver cheide Europi che taalen overgezet . Zyne Historic van de Trent/cne Kerkvcrgadering , en zyne Verhandeling over de Kerklyke Bene icien , zyn beide meester lukken . Wie dezelve leest,
weet met o by zich meest to verwonderen hebbe
over de Geleerdheid, pet chrander Oordeel en de edele ,.vryheid van denken, allerwe€en in 's Mins Schrt ten
door&raalende . Alle deeze zo zehtzaame als hoogwensch .
tyke ho}edanigheden hebben nog bet voordeel van zich
by (zen Leezer aan to pryzen door de grootilte naauwkeurigheid in bet op lellen, en de uiterile kaarheid in
voordragt .
D.°.eze chatting kon ik niet nalaaten to betaalen ain de
gedagtenis van eenen Schryver, aan wien de Repu')liek
der Letteren zo gansch ve-l ver chuldigd is, en dien ik
de groot le hoogagting tuedraag.
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DE DOOR VAN MOOMOOR ; TONING VAN TONGATABOO,
DIENS I3B(;jRAAFeNI'SE , EN EEN DAAROP VOLGEND FEES?.

(Ontleend uit .4 ll is senary Voyage is the Southern Paci ic
Ocean, per ormed zn the ?'ears 1796, 1 797 and 1798 .)

oude Koning van
was , by de
der Zendelingen, gevaarlyk ziek . Diens Zoon
D e aankonist
deedt cell Jongeling, zyn ei ;en jorger Broeder ,
Y'ongataboo, Moo-vsoos,

TooGAnovwn

'urgen , opdat zyn Vader mogt her iellen . Her gra van dit
%lachto er ging by dagelyks bezoeken, om hem to beweenen ,
't wdk by deedt met op her gra to gaan zitten, de elboo;en
op de knicin houdende, en her aangez!gt met zyne handen hedekkende. Iren geruimen tyd zat by dus peinzend ail op
's Eroeders Gra , en verliet bet in eene even pcinzende houding. De oude Koning lier , bmnen weinige dagen.
Vreemd , woet en bloedig was her Rouwbeklag, zeldzaam
de, Begraa enis. Her Volk kwam van Noogolisva (dus beetle
de plaats, waar de overledene Koning lag) met door lykmis .
baar opgereete aangezigten ; her teas in grooten getale zamengevioeid . In l'ede van hunne gewoone kleeding, droegen zy
marten om 't Jy ge laagen, en een tak van een Kastanleboom
om den hals : dit is net rouwgewaad deezes Volks . Her lyk
des overleden Konin&s , liggende op een baar van boomtakkrn
gemaakt, werd door twintig mannen gedraagen . Veclen der
kiloedverwaanten gingen her lyk vooruit .
Een Vrouwenopperhoo d, FEFERE DUATONGA genaamd, die bet be tel over
de Lyk tatie cheen to hebben , Werd op een Zetel van bans.
boes door vier mannen gedraagen . Haar Voigde FUTTAFAIHE,
ten aanzienlyk Opperhoo d, to voet, en ook twee Vrouwen .
beide Wyven van den overledenen, be lemd om ter gelegenheid
der begraa enis e geworgd to warden . De eene chreide ; maar
de andere cheen weinig aangedaan .
Eenigen onzer gingen mede na de Fiatooka, (dus words de
Begraa plaats gehecten) waarheen thans her Lyk gebragc werd,
en nedergezet in een gebouw, ten then einde vervaardtgd, met
zwart doek behangen . In bet midden van de Fiatooka is bet
gra ; de zyden, de einden en de vloer zyn van koraaltteen,
desgelyks bet dekzel .
De Begraa enis van Koning mooMOOE , die den 2g ten van
April ge torven was , greep op den eden van Mey plaats .
Omtrent vierduizend Per oonen vervoegden zich na de Fiatooka . Wy begaven ons derwaards. Weinige mmuuten naa
ooze komsr hoorden wy een groot ge chreeuw en geblaas op
kinkhoornen . Welhaast vertoonden zich omtrenc honderd
inannen) gewapend met lokken en peeren ; op een plein in .
tui-
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QUivende, begonnen zy zichzelven op eerie deerlyke wyze
to laan en to mishandelen . veelen wondden hunne hoo den
,dermaate met hunne tokketi , dat bet bloed 'er uit gad de.
Anderen, met peeren voorzien, bragten zichzelven wondtn
toe in de dyen , * o'e armen en de wanben ; onder dit bedry
r`oepende our din overleden Koning $ op eene zeer aandoenlyke
l'stn lnbooreltng van Feegee, die den Vorst als knegt
wyce.
gedierid hadr, cheen geheel dol ; by kwain op het plein mct
vuur in de hand , en voora zyn hoo dhair met ohe bettreeken hebbende, lak by 't zelve in brand, en liep met dit
vlammend hoo dhair rood . Eenigen , die aarzienlyke poster
by din overledenen bekleed hadd,.n, given zich twee, drie,
ja vier peerliceken in de armen ; en dai,sten zo bet plein
Bond ; eenigen braken de peeren, en lieten de einden in bet
vleesch leeken . Zich voldaan hebbende met deeze zel wondin,;, zaten zy eene poos neder, loegen zich met vuisten in
bet aangezigt , en gingen been.
Eene tweede party deedt
zichzelven dergelyke ly skwelladien aan . Naa hun volgde eene
derde party, op cherphoornen blaazende . Vier der voor ten
had den leenen in de hand , waarmede zy rich de tanden uit
den mood loegen.
In den raamiddag gingen eenigen bnzer weder na de Fiatoe.
ta waar Wy de Inbooreimgen van beide de Sexen nog met dit
droevig en wreed lykmisbaar bezig vonden Niet ang hadden wy
Per ors unthouden, o wy hoorden op eenigeu a ctami een zagc
geluid, doch 't geen de diepite droe enis e en weeklagte aan .
duidde. Dit was eene bende van omrrent honderd-en-vuertig
Vronwen, in een ret een voor een elkander volgende ; elk
haarer droeg een bakje met zand : tachtig Marmen volgden op
dezel de wyze . Allen z,)ngen zy, in gemeldcr voege voort
Dit is een
gaan,le, woorden, die op deezen zin liepen :
2egen voor den drodenl Dit gezang weld door de Vrouwen
beantwoord .
Naa nog eenige pligrpleegingen van dien nart werd bet Lyk
ten grave gebragt op een grooten hoop zwart d )ek ; hiermede
en met yn gevlogten marten bedekten zy 't zelve. Een overvloed va,i getcheni.en voor den Dooden volgde, be taande uit
baalen doek , yne marten , en ver chci le andere Artykelen ,
welke alle by bet Gra werden nedergelegd . Onmiddelyk hierop ver cheenen zestien Rouwkiaagers , die zo even den klein .
lien vin ger hadden a ge needen .
Hut Gra werd overdekt met een gehouwen teen, omtrent
lugt voeten Lang , vier breed , en een dik, welken zy opgehangen hadden aan zwaare touiven, aan twee lerke in den
grond gedreevene taaken . Terwyl zy dien zwaaren reer
langzaam liettn daalen , maakten Vrouwen en Kinderen een
luidrugtig geween, en zongen een tang , nederkomende op
de uitdrukktngen : Myn VaderI mytr Fader! Beste der Kaniateal
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gen 1 enz . Eene andere party trade to voor chyn , z~ch op de
vuor',een be chreevene wyze mishandelende .
ivaa deeze
vervoeun,e-i en vlaigen van dro~ enis e zatcn zy eene wyl it
lute neder ; en toen zy' het touw van den gra tle,;n to geInaakt hidden , hicven zy een moot gelchreeuw aan . Allen,
die 'er zich regeiiwoordig bevr>naen, rukten de kautanj_btadett
van hrnne haiz .n ; en de nienigte ver preidde zich .
Deeze wreede Lykplcgtigheden werden , port daarop , gevoigd door eene ruime toebercidu g tot cen Feest. hen groot
Vermaak-onthaal, 't welk zy een ]i oi nrernen , werd op den
Ilden, 's avonds , door de Vronw,n gLhuaden
Nicer dan
bonderd-en-dertig Vaikens werden gebraaden, en, met Brie ,
honderd chotelen Yams, door TOOGAHODwc uitgedeeld.
Op den volgeuden dag werd TOOGAU0lJwe , in lede vats
zynen Vader . met den Tytel en de waardigheid van Du,ena
hoola bekleed . Zyn naam IEENOW TOOGAaOUWE 'erwi~ elde
by voor (ten van TALLr 1Tauo , den God hunner Familie ;
en niem,,nd zynerOudeidaanen ruogt hem vervolgens, op tra c
des doods, by zyn voougen naam noemen .

LOFREDE op GEORGE WASHINGTON.
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Uitge proken den 22 Febr . 18o0, to Oldenbarneveld, hi
bet Land chap Oneida, in den Staat van Nteuw-Eark .
,an den Redakteur der Yaderland clze Letter-oe eniegen.
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ngetwy eld herinnert gy u den naam van F . A. VAN DEx .
HEMP, en diens betuon van warme Vaderlandslie de,
ge duurendc de woelinaen van den jaare 17II- . Sedert, gel yk u irsgely!.s zal belreni zyn, na Noord_,4xeiika ver=
huisd , to met wnsarwGTO ;v, zo als o s van goeder hid
berigt is, pci oonlyh bckend t;eworden . kon het niet misen , o 's Mans Vryheidslte de moest in zynen boezem een
vuur van hoogagtinge voor den Vrymaaker van dine ;ika
ont teeken . Le naageiagtenis diens ields met eene Lo rede
t o vereeren , viel in zyn karakter .
En zvne bevoegdheid
daartoe zal elk erkennen, die weet, hoe by, vc,orheen, in
meer dan eene Doopsgezinde Gemeente in ons Vaderiand,
met ]o en toejuiching, den hanzel hee t betreeden ; choon
thans, als een eenvoudig Landbouwer, in Noord-4merika
leevende. Een A chri c dier Lo rede, in 't Engelsch gel) ield ,

V . A . V A N H E R Y E M P , LOFREDR OP GEORGE WASHINGTON .

„
•
•
•
•
•

657

held, viel my in handen , en bekroop my traks de lust ,
myne l .audgenooten op die vrugt van den iirneri,iaan/ehen
groad to onthaalen . Om niet to veele ruimte :n u'r r',tengelwerk my aan to matigen , heb ik de Inleidi : g qtergelaaten, die, daarenboven, eenigzins wtgebreid is . Zie bier
de Karakter chets . ' (*)

'It) Deeze Vertaaling was reeds ttr pert e, wanneer ons ena
dere onder bet oog kwam , waar chynlyk naar een ander A chri t
yervaardigd, en by den Boekbandelsar G. was a zonderlyk uitgegeeven .
zints zyne optrede in het open .
W baare leeven,karakter,
geduurende den gant chen loop van bet .
ASHINGTON'S

zelve, was niet legts onbevleht, maar hoogst geoerbiedigd
by alien, die tot zyne verkeering wierden toegelaaten . Zyne
werkzaame voorzigtigheict be tuurde zynen onvert aagden moed ;
%yn waakzaame geest, nitnmer bezweeken in den netelig ten
toe land . wierdt immer verleevendigd door eene manlyke
godsvrucht ; en alle deeze deugden, nevens een leevendig ge.
voel van zyne eigen innerlyke waarde , hadden alleen haare
wedergae in zyne Nederigheid .
Gedagtig dat by een mensch was, gehruikte WASHINGTON
aile redelyke in chikkelykheid omtrent de broosheden der
aienschlyke natuure , vei choonde derzelver zwakheden , en
hadt medetyden met haare dwaasheden , zo dikmaals dezelve door ondeugden niet bevlekt wierden, o het algemeee
me weizyn het oe enen van trenge tra e niet noodzaaklyk
niaakte .
Veelen van u , G . H . zuilen zich den Fran chen oorlag
herinneren , zoo zegevierende door Grost-Britannie geeindigd, door de kragt van het nog kindsch Amerika ge.
chraagd . Weinigen, cgter, zullen weeten , hoe verdien lelyk
onze WASHINGTON by zyn Vaderland zich maakte, naa Brad.
docks rampzalige nederlaag, en eene Burgerkroon verdiende,
door bet redden van zyne landgenooten , toen bet behaalen
der overwinninge de menschiyke kragten to boven ging. En
egter hadt by voorshands onlochenbaare proeven van zyn be.
letd en onvert aagiheid gegeeven, in het volbrengen van eenen
List aan den Heere DE ST . PIERRE (*) .
Geen wonder dat WASHINGTON, een der eer te be tryders
van Groot-Britat nie'r ontzetten;ie ei chen , door het geheele

Vast-

(*) In den Winter van den jaare t75, doorkruiste by, to voet,
legts met een enkelen reisgenoot, en draagende zynen IeLvensvoorra ;.4
op zyncn rug, eene wtl,tetnis van 400 mylen, en keerde to Wtthauiv
burg ie rug, 14 Febr ;?54,
. NO . 15 .
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Vastland verlangd wierdt - van Gecrgie o tot aan Mrtin toe
-als een heirleider deezer gevaarlyke wor tel nge, Zoo roemrylt
was de Man, door lmes-ika verhozen 4 Zyne aanilelling tot bet
opperbevel ver preidde aigemeene blyd chap onder haare vrieaden, en- wierdc aangemerkt als een voorbode van nerpende
weder poeden haarer woedende vyanden . Met ongeveinsde teenwor teling aanvaardde by den belangryhen post, en over .
tro , in zyne volvoering van deczen Last, geduurende den
loop eens hachelyken oorlogs , de vuurig ce wen chen zyner
meest vertrouwde yveri~ te bewonderasren, in de oude en in
de nieuwe Waereld .
De onbepaalde lo praaken op WASHINGTON kionken door
Croot-Brjtannie, wierden aldaar, in de beide Huizen van bet
Parlement , terug gekaatst , en , indicn dit mogelyk ware ,
weergalmden met no, chellrr klanken door Europa . Ire wyzeiz
wedyverden met de magtigen , om hem vrn Lunne verknogtbeid en agtinge blyken to vertoonen . Gouden lEerepen:zingen
wierden door Genoot ch ippen uitgeioo d , ala bcloonirgen vain
bet vereeren van den doorluchtigen WASHINGTON ; en de doorwrogt te op tellen be chouwde men eenpaarig , als to kort
chietende by de verhevene verdieniten des Verios ers van zyn
Vaderland, Europa's Prin en deedcu hulde aan zyne verdienilen ,
en Koningen cheenen 't zich tot cere to rekenen, hem hunne
ge chenken aan to bieca;en . Niettegen zaande ahe deeze wierook met eene nooit gehoorde overbodigheid WASHINGTON
wierdt toegezwaaid , deszel s welriekende reuk bedwelmde
hem egter niet .
Amerika verklaarde zich ona hanklyk ; en WASHINGTON hood .
:xaa ,,te de Voiken der aarde, d .-c ona han :1ykheid openlyk to
crkennen .
Laaten anderen zyne dappere Krygsverrigtingen optellen, zy
ne kloeke bedryven in den Oorlog , met onuilwlschbaare trekken in uw geheugen geprent, en, met verrukkingen van vreugde, zoo dikmaals aan Itwe Kmderen verhaald, indien gy in bet
ge chil werhelyk deel naamt, iblyn oog taart op zynen altoos
gedenkwaardigen atogt, naa bet wreede gevegt op Laag-Eiiand,
en ik bewouder zyne waakzaamheid , zyne omzigtigheid , zyne
orde, zyne vaardigheid in bet volvoeren van dit mee •t er luk
van Krygsbeweegingen, zonder bet verlics van een eet,Ig man ,
hoewel een over innend Leger tegen zyne Werken •. ootte ;
en elke beweeg: ng gade loeg. i,1yn oog chemert van zyne
grootheid, wanneer ik hem een talryk Leger van de dapperile
Europ. .he troepen die beteugelen , aatrgevoerd van doorluchtige Beveihebbers, door de overwinning opgcblaazin, met bet
waar chynlyk vooruitzigt bezield van een einde aan den on .
hand to maaken, door her verdelgen van WASHINGTON
met eon htndvol 11merikaan che troepen . Opgetorcn itaa ik,
ziende hem met deeze bende van naauwlyks tweedutzend man,
zy-
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zyne ver cbanzingen onge chonden verdeedigende, en, van ver .

snoeienis chier uitgeput, zomtyds zonder Krygsbehoe ten, kle.
deren o oldy, een mactigen vyand, door zyne nelle optogten
en onwinbaare Iig<dngen , a lnattende en bezig houdende ; tot
dat by , door Columbia's vlug vernu t , niccuwe verilerking
bekoomen hebbende, onzen grond van huurhenden zuiverde ,
en aan de wysheid van Groot Britannie cusichen onze vriend .
ichap en onzen haat de keuze overlirt .
Onmogelyk is het , eene naauwkeurige Vergelyking to tre en tus chen WASHINGTON en de tneest vermaarde Helden van
vropgere en laatere tyden . Men plaatze dezelve in zyncn kring
en om tandigheden, omringd van zyne zwaarigheden en ontmoedigingen
met de zel de verlokzelen ter hevorderjnge
van hunne eigen byzondere groothei i --- met de zel de tree,
lende vooruuz,gten op geluhkig laayen. ; to mid .Ien van dezel.ven zal once WASHINGTON met chitterenden luister pryken .
Zoo voorbeeldloos als WASHINGTON's onbaatzuchtigheid
was, zoo holder blonken zyne overige hoedan ;gheden . Alle
geldbelooningen wees by van de hand ; en uooit was by be .
dagt om dit mangel uit d,n proo zyner vyanden beiinelyk aan
to vullen ; nooit bezwaarde by zyne medeburgers met-geldhe .
ingen, onder vnoiwendzel van dringende noodzaak1yk' •, eid, o
dezelve ten algemeenen nude to inoeten dicnen . Niet als een
zegepraalend Opperhoo d, wiens veizoeken zo veele bevel~n,
wiens raadgeevingen zo veele beta aa de ei chen zyn, maar als
cen amptloos burger, waar chuwde WASHINGTON de Asneri:kaanen tegen de dreigende gevaaren , en onderwierp aan hunne bedaarde raadpleegingen de eemgc middelen , hun door
hem aan de hand gegeeven, om hunne Vereeni&g to tiestige ri , en hunne Ona hanldykheid , Vryheid en Voor poed voor
altoos to verzekeren.
To kort, intus cren, doen wy deezen uittteekenden Man,
wauneer Wy hem enkel als Veidheer br chouwen . Alb Ssaats.
van hee t WASHINGTON Op Ooze en onzer naakoulelingen eerbiedig,e, hoottagting een even blllyke aanipraak . Met geheel ons
hart ttemmen wydmerikaanen deeze in 't oog loopende wairheid
toe . Laaten uitlanders, om de regtniaatigheid pan ons gevoe .
ten to waardeeren, WASHINGTON'S vennaaningen toetzen, toen
by zich van het opperbevel ontdeedt ; ooze Con titutie, als
eer, gedeelte van zyn doorluchtig werk tuk, beoordeelcn ; den
Brie , welken hy, in de hoedanig)eH yin Voorz tter der Con .
ventie, aan de byzondere Staaten chree , leezen en herlee .
z-n ; en niemant zal langer aarzelen oin in de voet tappen van
Columbia's Zoonen to treeden .
Eene Con titutie wordt aangenomen , en WASHINGTON, met
eenpaarige temmen , tot Vourzitter der Vereenigde Staaten
veikoozen . Van nieuwa o rt her de groote en biaave Man
ce vermaaken v,rn zyn a gezonderd aan de bellommeringen
Y y ^
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en moelten van bet arbeidzaame leeven op, tot hell van zyq
Vaderland , en door den zel den geest van onnaavolgbaare on,
baatzuchtigheid gedreven. Welk een ruim , welk een onmeetelyk veld van roe n voor hem zelven , van opgctogenheic}
voor ons, z ;e i , bier geopend! Het beeld des Veldheers in
zynen mrest ehi*terenden roem verduyrt in den glan4 vat;
cut ieuw Staatkuadig hetnetliclrt ! Myne 009c,1 verzwahken,
chemeren, warden verdonkcrd ; doch myn hart wordt ten
zel aen tyk, door deszelvcn weldaadigen, alles leevend ma-kenden invloed, vrolyk utt,ebreid .
Onze Vereeniging is nu in hes Cement gelegd, -- onze lry.
dende behtngen zyn ineen ge inolten - byzondere twister
ien oneenig eden, tuw chen de wederzyJ che Staaten en peroonen, tot zwygen gebragt , en op den wig geleul ow inede
to werken tot den .,lgemeenen welvaart, door deezen Avermatenden Leidstuan . Ons Nationtal Krediet is Fete vgd --1
onze Landbouw in, een aanwas enden it.tar ; onze Koophandel
vordert met teuzentlanpen . De Wetten ontv.•t ng n kraal en
klem . Onze Vryheid en onze regten zvn in reili ;h-id De .
rlaam van r*nerikaan doet zich eerbiedigen . Ons Nation-dat
eluk en Onathanklykheid zyn op een vaster grordtlag geouwd .
Verwagten kunt gy inlet, Q . H . datik eene gebyzanderde
chets ophange, van bet wys, bet vast en goed beltuur van
onzen algeheel volkomenen WASHINGTON . 1n deeze Westerche bos chen, bykans geheel uitge loten van alle gerneen chap
met de Staatkundige Waereld hoe zoude ik , met eenige .
naauwkeurigheid, haaren omtrek maalen ; terwyl weinigen, die
de chets gezien hebben, die met de uitvoering van zyne ont .
werpen begun igd geweest zyn, zich bekwaara zullen gevoelen
om met eenigen glans die taak to volvoeren? De alvolkomene
Staatsman vatte bet pen eel op, om den Pre ident WASHINGTN to childeren, en dan moet zyn hart zo zuiver als goedwillig zyn, o by zal in de onderneeming aalen , en een legt
Karikatuur , in lede van een tre end gelykend beeld, leve.
ren .
Treurt niet, .4merikaanen! over dit mangel des tots van
eerbetooninge aan onzen wcergaNoozen WASHINGTON.
Is
't niet vertroostende , dat zyne grootheid de bevatting van
bet gros der lervelingen to boven gaat? zoo verre die
to boven gaat, dat de weirrigen, wien de taak is opgedraagen ,
dat zy daar voor niet berekend zyn ,gevoelen zullen? Is 't nice
grooter, dat wy bet daadlyt genot hadden van de zegeningen,
die met zulk een be luur gepaard gasp Vrede en Vooriboed en Ona hanklvkheld ; terwyl elende , en bloedvergieting , en laaverny het ranipzalig er deel der Luropt che Na
Lien zyn? Is 't niet grooter, dat de waarde onaer hnderyen
de voortbren zrls onaer nyverheld --- de prys vaa
on-
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bitc-u Landbouw - dat onze bevolking toeneemE
terwyl de velden , dorpen en iteden der overwonnene en
overwinnende Europeaanen ontvolkt, verbrand 4 verdelgd Worden? Is 'c niet grooter, dat onze eigendom en leeven veilig
warelt, onze inwend ge rust in zekerheid wierdc ge leld, door
onze voorcre elyke Con litutie, tot verdeien wasdom de begwzels in ztch bcvattende?
Nog onvoldaan, G . El . chynt:n my uwe oogen , met ongel
duld verdere narigren van my begeerende . Zal ik dan herhaa .
len, 't geen gy de jeugdige harten uwer Iuisterende kindered
by herhaaling hebt ingeprent
hoe de groote en geed6
WASHINGTON
ooze Staatshulk door eene on luimiga Zee
luurde
onltuimig door Britiche en Flan che Orkaaneh
haar vell,g tuurde, to midd,n der rotzen van trouwlooze Kun tenaryen, in de haven der Onzy ligheid? Mnet 1k
u herinne en then louten maatre~ :el van onzen grooten en
goeden WASHINGTON , toen by , met eene onweer laanbaare
lemme, der lirlt che trotschheid en Fran che brooddronketiheid toeriep : Tot hier toe, en niet verder! O met u onze
d;nkbetuigingen zamenpaaren met die der beide Huizen van
her Congres, voor deeze or,verw ., gte verios ing van do drei,gende akeligheden eens vernielendcn Oorlogs ? Moet ik ii
in ha gejieugen herroepen onze wederzydcche gelukwen chea
met die altoos gedenkwaardige gebeurtenis , toen wy on .
Zen WASHINGTON leerden kennen , als even groot in Wysheid als in dapperheid ., even landvastig en groot in het Kabinet als in her Veld ; toeu onze oogen , van traanen vah
onuit preekz .lyke blyd chap glin lerende, aan elkander de gelykluid nde aandoeningen onzer meltende harten medededlden,,
op het gecigt van onzen onvergelyl .elyken WASHINGTON, laahide op zich zelven , onbeweegelyk als een rots , aangevallen
van hoonende dreigententen , van listige vleieryen van snag=
tige Nation , van de haatlyke op tookingen van indringende
lieden
voor zyne voeten , agter zynen rug, hunne on .
inagtige woede blaazende
vrugtloos van dit alles aangevallen -- verheven boven de meest aangebederie vOltzsleiders
toegejuicht van 4merikaanen
toegejuicht
van Europeaanen - van het waardlgite gedeelte van Engeia,id
en Frankryk?
Geen wonder , dat de verklaaring van onzen gelie den wAi .
HINGTON 1 om den klem des bewinds ult zyne harden to gedven , onze harten met droe heid vervulde .
'Vat recht chapen kind konde zich beroo d zien van de tedere Zorgen eels
aangebedenen Vaders, in cen hachelyk oogenblik van Omringende gevaaren, en niet zyrien boezem voelen ver cheurd wor •
den van de o ;terende marten van gemoedsangst, by zulk eert4
a cheid voor altyd ! Nog eens hadt het Vereenigde 4merika
Y Y 3
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de overhand , en dlvoag hem , a!s 't ware , door vuitrize
meekingen , om in zynen doorluchtigtn pobt, als Opperhoo ti
van cen opkonmend Gebied, to blyven volharden . Nog eens
Wenschte 4nierika ; doch, door een leevendig gevoel van 't
gern zy aan deezen onvergelykelyken Man ver chuidigd was,
moorde zy V eze vren chen . Onwederroepelyk was zyn be .
luit, en ons omber lilzwygen diende ten waarborge van on .
ze uiter :e droe Lnis e.
Hier zien wy then grooten en goeden Man aan de najanging van zyn huislyk geluk den teugel vieren . Verlangende
om geduurrnde bet over chot zyner dag : n de zereningen
eener Con titutie to genieten , die by voor de bevordering
van den voor poed van Ilmerika berekend hadt geoordeeld,
paarde WtSHINGTON zyne blyde toejuichingen met 4merika's
keuze van zynen Oprolger , en liet ons, bekommerd omtrent
de verzekering van ons geluk , naadat by zelve niet meer zyn
zou , een dierhaar er deel naa , voor onze hoogbejaarden ,
orze volwas enen , onze kinderen en derzelver Iaat te naa.
ge iagt.
Aldus bekroond met onbenyden roem , met de gebeden,
met de zcgenwen chen van millioenen on1 zyne hoede, keert
onze gelit de gryzaart tot zyne wooriing to rug .
Met welke verrul kingen ook uw oog taare , veel to kort
chiet myne gebrekkige Copy by myn grootsch Origineel,
Veel zagter trekken zou ik noodig hebben , om eene welgelykende childery to vervaardigen van bet huislyk leevun
des Landmans van llloutrt-Vernon. Schetzen is al wat ik ver»
mag ; dock zel dit zal u overtuigen, dat ook bier WASHINGTON agtenswaardig was .
Beminnelyk was zyne geaartheid ; zyn voorkoomen aan eenen
Mau van zynen rang en vermogen voegende ; zyn zedelyk
karakter onbevlekt. Zyn Landhuis was bet verbly eener
goedw~ibee herbergzaamheid ; en een uitgeleezene , vriendenkring verhoogde de waarde eener minzaame et be chaa de
bejegeninge omtrent een nankoomeneen gist . Hen tederlievend
Echtgenoot , een treikzaam en vriendlyk Meester, be uurde by .m~ t ongemeene waakzaamheid z~Ine eigen 2aaken, liet
over dezelve zyn oog gain, en noopte, door zyn voorbeeld,
tot orde en onvermoeide ny~ erheid . De eer le uurcn van
den dag wierden den Landbouw en daar azn verknogte bezig .
beden gewy(l . Dlarnaa belleedde by een gedeelte van zynen
tyd aan ce Letteroe cninge ; bet overige van den dag hragt
by in gezellige verkeern ; door. Zoo leet den eenen dag
tlaa den anderen, in vrede en vergenoeging, de Landman van
1Uount-Yernon, van anen , die hen oinringden, bemind, ontg en, geeer„biedigd . Zoo naderde, met vaste chreden, onze
WASHINGT0Pi die geduchte eindpaal van alle nien chelyke
gr000-
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grootheid, zonder na dezelve to verlangen o die to vreezen ;
door het, vooruitztgt op de bdooning der on lerlykheid be.
nnoedigd .
In deezen land tro nog dens de jammerklagte van zyti
wreed getergd en gehoond Vaderland zyne ooren . M--t zyne
medeburgers deelde WASHINGTON' , voor de cer e maal , dat
bemoedigend vertrouwen, 't welk door een wys en vast heltuur in het hart ge lort wordt. Geleerd hebbende to g,=.a
hoorzaamen, cer by leerde gebiedvoeren, choot B?ount-her.
,roes gtyze Landman met jeugdige wakkerheid toe ter verdeedigtnge van dit Gewest , aanvaardde deezen nicuwen Last ,
lelde aiie zyne poogingen to werk ter herzamelinge van or.,
ze ver preide aloude Krygshendeu , betaalde t naa dit toppunt
van men chelyke glorie bereikt to bebben , den laat len tol
aan de men chelyke natuure, en ltet ons zyne deugden nau
ten voorbeelde, 4merika's dankbaarhei,i tot een poor iag.
Aldus Mb ik een chaduwbeeld geteekend van bet karakte
diens grooten Mans . Uwe zaak is het , leeven en beweeging
to geeven aan deeze onvolkomene ehildery.
Veroorlo t my , Amerikaanen ! eenige weinige wenken it
uwe hasten to di ukkcn op deezen laatelyken dag , om tot can
de laate naakomeling chap to docn voortduuren de ze ;enin ,
gen onzer buigerlyke en godsdien lige vryheid , en onzer
Nationaale ona hanklykheid, Zoo kan bet herdenken can
WASHINGTON's dood voor ons even nuttig zyn als zyn Ieeven., en het geluk van lmeri a eene-luider preekencte Lo rede op zyne Ver iienilen , dan de chitterend te zegeteekens,
o de blo,men eener verru' kende wel preekendheid .
Gelyk wr,SHINGTON uitmuntte onder at war immer groot
en doorluchtig was , zoo hee c 4werika haaren wedrgae niet
onder de betchaa de Natien , met opzigt tot haaren oor prorg
ha : r 2n wedrgae niet , ten aanzien tan haare Omwentelinge en gevestigde Ona nankiyknetd haaren weerg .te niet
in hLt ontwerpen , aanneemen en handhaaven van haare Conlituue : een ver chynzel , geheel mew op de aaide, daar
onze Nederland che Brooders , naa tachtig jaaren krygvoe.
tens, en een reeks van luiptlekkende beroerten , geduurende
meet dan twee eeuwen om wor lelden
en helaas ! vrugtloos om woritelden .
Vrye lieden, en vee en van ht?n wreed vervolgd, vrye lieden , Zweeden, Nederlanders, Engel chen , verkoozen Ameriks
xls hunne vryplaats, en genoottn bier met 'er daad de reg .;
ten en vryheden, van wclke zy in bun Moederland beroo d
Wlerden ; leevende daadlyk on ier hun' ei en zagt' be luur ,
door hunne Broeders ht h eers .ht , nan hunne eigeu Wetten
geroorzaamtnde , in naam ondt , rworpon , eerst aan de Neder.
l4nders, vervolgens aan Groot-•Britannie.
Y Y 4
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Eene bevolking, zondcr vool beeld in haaren wasdrith i eed
hloeiende Akkerbouw, vrede en overvlocd ielden toen reeds
Amerika tot een benydenswaardig :n oord . Nimmer z .vaaide
verwoestende overbeer ching haaren yzeren cepter over dit
Gewest. Onze burgerlyke en godsdien Wge vryheden, wierden
niet brooddronken aangevallen , onze zwellende gelibeurzen
niet geplukt, om losbandige Hovelingen to verryken . Geene
burger¢rieven , o byzondere teleurgettelde eerzucht loerden
bemielyk op haar proo . Wanhoop noopte het Iichaam des
Amerikaan chen Volks niet , om een knellend juk van zyne
cchuuderen to chudden . Geen van alle deeze vermogende
dry veereu wapende de Zoonen van Columbia .
De Amerikaanen , liever dan de groeiende eerzucht eens
aloverheerenden Ryks aan to moedigen,getrooSttcn zich hunne
yaardige onderwerping aan een beuzelagtigen last ; zy hidden
eenen a keer van de verdelging der llrit che Vryheid in de
Velden van ,Pnerika. Manlyk wordeld~n zy in de verdeediging, in de handhaaving, en niet is de herwinning van hunne
vryheden en regten . Zy lree den , 't geen eenmaal uit den
cart der dingen moest gebeurd zyn
zy ilreelden
oen bet zwaard was a gelegd
na hunne Ona hanklyk .
9eid ; en hier was WASHINGTON bun gids, Zonder WASHING
TON zou Arnerika, ten langen laat te, de overhand verkree .
gen , en zich aan de zyde van haare trot che doorluchtige
Zuster geplaatst hebben , om haaren eigen roem over de o
gelegenlle gewesten der aarde to verkondigen ; doch met
deezen Landman aan h iar hoo d vernederde zy Britannie orn
haare Ona hanklykheid to erkennen , en nam goedgunitig
de aanbiedingen der Europi che Mogendheden aan , om een
aandeel in haare gun(ten met elkander wedyverende .
Geene bloedige tooneelen ontluisterden Ameri.ka's zegepraal . Onze grond wierdt niet gedrenkt met bet chuldig bloed
van listige boosdoeners , noch ooze vrede in bet bloed onz_r Patriotten in bet Cement gelegd . Wet liet men het verchil van gevoelens en de gemoedsverwydering tot eene chrikwekkende hoogte -klimmen . Doch evenwel , eene Con atutie w(erdt ontworpen , aangenomen , geregeld , en ongechonden bewaard , tot verwonderinge van beide Waerelddeelen .
Gehoorzaamt , driewer gelukkige bewooners van dit Land !
aan de roeping der Voorzienigheid , dmerika tot cene toe.
waggeiend
vlugt verkiezende voor bet bedorven
ainkend Europa ; gehoorzaamt aan haare bevelen , en zel de
dood van onzen grooten en goeden WASHINGTON zal voor
bet Menschdom tot een allertre endst bewys veK trekken ,
dat wy onverwinnelyk zyn
onverwinnelyk in deugden
. - in onze vuurige lie de tot onze burgerlyke ca gods,
dies
.
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in anze verknogtheid aan ons Landdienaige Vryheid
be tuur onverwinnelyk
orverwinnelyk in onze Veree.
niging.
Kunt gy geene WASHINGTONS z y n
zyt dan LJWashingtoniaanen . Wig zyre hutayhe zyne gezell~ge eeugden naa„
%Veest inaati ; , paarzaam , vlytig , tederiievcnde Echrgenooten. Z , irgt voor uwe huic zininen . Viert uwe tezeiliee nei..
gingen . lievordert uw geiuk . Doet nimmer anderen ongelyk .
Doet wel , ook indien av op ;,een loon ko-,det hoopen do-t wel l ook wanner h .t ceen ander deedt .
Weest gehoorzaame , werkzaame , goede Burgers . V'eest
gehoorzaam aan de \Vetten
w erkz .a m en yveiig in htt
khraagen van bet Landbeltuur door u gekozen - en getrouw
in bet medewerken uit alle uwe magt, oin deszel s z(g nin7
gen tot uwe kinderen en kindskinderen er lyk to doen overZoo zullen wy ge4rkig zyn in onze Ona hank .
gain .
lykheid . Zoo zullen vooripoed . vrede en overvloed zel in
de Wester che bos chen hurt be tendig verbly houden . Zoo
z -il ons laat te naage lagt volharden in bet vermelden van de
deugden en bet bezingen van den lo van onzen goeden en
grooten WASHINGTON , en do gant che Waereld als eene Keyet
gezamentlyk aanhe en : WASHINGTON DE GROOTr :! wASxua o'1CON DI GOEDE!

III IIEE GEZEOD .

LEERRYKE SPREUSEN.

(Qit bet Engelsch.)
et is beter to gaan laapen zonder avondeeten, dan op to
taan met chulden .
Een valsch vriend is als de chaduw van een zonnewyzer ,
die zich vertoont wanneer de zon chynt, en die verdwynt by
de aannadering van het kleintte wolkje.
Een onbe cheiden nensch is een ontzegelde brie ; iedereen
9ran hem leezen .
Eerzucht , ontbloot van waare begaa lheden, brengt vroe, ;
o last en ;enade aan.
Hy, die de potter wil zyn van een gezel cliao , hee t juist
zoo veel ver tand, als noodig is om een zot to weezen .
Doe niets in een oogenhlik van toorn . Zoudt gy u in bet
midden van een onweer to cheep begeeven y
Bittere potterny is het ver,i der vriend chap .
pe leugen gaat lechts op €6n been ; de waarheid op twee..
Denlc
l
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Denk tweemaalen voor dat gy d6ns preekt ; gy zult 'ct
tweetnaalen beter door pretken .
Bereid u voor het erg'(e, en hoop het beste.
Een welgeregekt leven is de beste Wysbegeerte, en een rein
geweeten de beste wet .
De eenvoudige eeriykbeid is de baste wellevendheid, en de
maatigheid de heste Genecsheer.
De rykdom dient den wyzen en br tuurt den zot.
Het ouderwys is bet ieraad der ryken en de rykdom der
armen .
Niets bewyst meet de ongenoegzaamheid der belo ren, dan
de gewoonte van den eed .
Hpt onderwys is een chat ; de arbeid is let de eutel
van .
Ziekte verhezelt onmaatigheid, en armoede luiheid .
Ho-- raai een zot zyn kleed ook borduure, by zal toch altyd bet Weed van een zot draagen .
Men overwint eene kwaade gewoonte gemaklyker heden
dan morgen .
Hy, die zich zelven wil onderwyzen, neemt niet zelder
ten dwaas tot zyn leerling .
let een bedelaar to paard, en by rydt op een galop .
De nadeelig1te wind waait ten voordeele van den een o
ander .
IETS OVER HET BUIKSPREEREN.

eeni.
ge zyner vrienden, op een avond, in een herberg . Toen
F
men het de ert had opgedischt, wilde by aan zyn gtzel chap een
iTZ JAMES,

een handig Buik preeker , at onlangs met

proe ,e van zyne bekwaamheid geeven ; ten welken erode by
gebruik maakte van een kagchel , welker pyp in een digtgemet.
zelden choor teen uitliep, ter zyden van welke de ta el, waarnan de gasten zaten, geplaatst was . FITZ JAMES, die naast den
choor teen zat, begon een dtscours met remand, dien met ;
Met zag , maar wiens item, zo als alle aanwezende meenden,
uit den choor teen kwam. De door veiwondering getro Fene
gasten luisteren yverig toe : de meester des huizes taat verchrikt , en de meiden haalen de nachtwagt . Ondertus chen
houdt FITZ JAMES aan, met zyne redekaveling, op dien voet,
dat niemand twy eit, o 'or zit een chelm in den choor(teen
opge looten, die 'er niet uit kan kumen, die grooten honger
hee t, die zyne misdaad bekent, en die pys verzoekt, met
onderwerping aan de ira , die by bekent verdiend to hebben.
I)e wagt komt aan , en ondervraagt den vermeenden gevange .
nen,
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Men pretikt van den
teen , die antwoordt als voorheen .
cboor een open to breeken ; dock om deeze onnodige moeite
voor to komen, plaatst zich FITZ JAMES voor de kagchel, en
be ieri: thans zyne item zodanig, dat de antwoorden van den
vermeenden dies thans uit de kagchel chynen voort to komen;
terwyl de in chyn opge lootene verhaalt, dat hy, door honger vermagerd, door de pyp in de kagchel is gezakt . Thans
wierd bet tyd dat de aardigheid een erode nam . FITZ JARSes
openbaart bet geheim aan bet gezel chap : hierop vertrekt de
wagt al lagchende, en elk herneemt zyne plaats aan ta el en
in den keuken, na man den I uik preeker zyne verwondering to
kennen gegeeven to hebben nv,,r de zonderlinge bekwaamheid,
met welke de Natuur hem ht ; t begun igd .

BET CANADIAANSCH BYGELAOB,

(Uit American Skesches, by IL r,

WELD.)

p den avond eer wv to Q,riebec kwamen , hidden ivy
O
tyd oingedwaaid to h=bben , keerd :.n wy wedc'r na bet Boe-

uil

~J in het Dorp van St . dugustin Calvaire ; naa 'er eenigen

ienhuis , waar wy ons nagtverbly zouden neemen . Men hadt
visch gekookt, die gevangen was terwyl wy onze wandeling
deeden ; alles ondt by onze wederkomst gereed ; wy zettea
ons tot het avondeeten neder by bet licht van een lamp,
die aan een koorde van den zolder a hing. Het laauwe
licht, 't welk dezelve ga , itelde ons naauwlyks in aat om
to zien tvat 'er op ta el londt
Wy kiaagden over de donkerheid by den Man des huizes . Hy noot de pit o , deedt
nieuwe oly in de lamp , en zette die op ta el . Het licht blee
gebrehkig.
Vol vuurs riep by uit : Sacre Dieu ! Gy zult
uw Visch niet in bet donker eeten! Dit gezegd hebbende ging
by na cen klein kasje, nam 'er een Kaars uit , lak dezelve
can, en zette ze by ons neder .
Alles gin s; toen he ;,rlyk,
wanneer de Vrouw, die eenige minuuten uit bet vertrek geweest vas, wederhwam , en cen vloed van de ver chriklyk le
vervloekingen tegen haaren armen Man uitbraakte, em hetgcen by gedaan hadt .
De Man, buiten aat oin een en .
kel woord to antwoorden , itondt ver laagen , niet weetenda
wat by gedaan hadt om haar in zul it cene woede to ont teeken ; en wy waren even onkundig van de oorz .ak, welka
haar die vlaag van i aazen .ye islga .
Terwyl wy naauwiy!ts tyd hadden om 'er over to denken,
liam zy de Kaars weg, en deeds dezelve onmiddelyk ult . Zi
pray;
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prak tot ons op een zeer bcklaaglyken toon, en ontvouwdQ
bet voor ons duistere geval . Het was rte leilige Kaars, la
Chandelle benite , die haar los e Man op ta el genet hadt ;
eene Kaars, in eene Kerk in de nabuui chap gewyd . Eerie
Kaars, die door die heiliging bet vermor ;en gekree„en hadt,
om , ont tooken zynde , by de ver chriklykite onweersbui,
het hu s, de koorn chuur , en alles wat daar ;oe hehoorde ,
tegen alien gevaar to beveiligen . Eerie Kaars, die, ~vanneer
iemand van het Huisgezin zick werd , by het ont leeken ter
ilond her lelling aanbragt. Zy hadt dezelve, then eigen dag,
's morgens , van den Dorp-Prie.,ter gel,reeben, met de vole
verzekering, dat dit Kaarslicht het wonderdoend veimogen bezat . rm het geheeie Gezin tegen aLen lied to be dhuiten ; en
zy hieldt z~ch ten voilen verzekerd van de waarheid des Pries .
terly~en woords .
Vrulgtloos zou bet geweest zyn, eenige poogingen aan to
wenden, oal deege Vrogw beter to onderrigten : dgn WY 00 .
den,, om het geraas to doen ophouden, haar neder to zetten l
ea dit gedaan hebbende gingen wy voort met onzen avondmaat .
tyd, en nuttigden den opgedischten visch meest by den ast.

Z
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eker man, hoewel vry lecht chryvende , kreeg in zyn
,!~ hoo d , een bureau van brieven chryven op to zetten . Om
kalanten to winnen . lreelt by de eigenlte de der goede lieden,
die zich by hen. vervoegen, door hen aan to radon, om hunIie a wezige bekendei# to doen geloven , dat zy chryven geleerd hebben, edert zy in de tad geweest zyn . lngevolge
daarvan begint by de brieven zyner nieliwelingen met deze
woorden : ,, Waarde vader! (o moeder!) ik heb chryven ge• leerd,om bet genoegen to hebben om zel u tyding van my
• to geven, enz . " De brie ge chreven zynde, beveelt by we[
uitdrukkelyk, dat zy weder by hem moeten komen , als zy
weder iets to chryven hebben ; hen doende opmerken , dat het
belagchelyk zou zyn, als het chri t niet van dezel de hand
ware ; en indedaad, men draagt wel zorg , daarin niet nalatig to zyn : door dit middel hee t by een ordentelyk be taan.
Op zekeren dag vervoeg .le zich cen man, in een' mantel ge.
wikkeld, by hem, die, gezeten zynde, hem den inhoud voorzeide . De chryver, een nteuw gezicht ziende, verzuimde niet,
den biie met zyn gewoon ormulier to beginnen : „ lk heb
• chryven geleerd, enz ." De brie gereed zynde, las by died
zyn' man voor, die, zonder hero to antwoorden, zyn' mantel
a werpt, to hem toont, dal by lechts twee lompen, in
„ Vergi enis, myuheer! ik zat
plaats :'an armen . bee ,.
„ den brie ver chrl ver . "

